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Grote drukte en veel geknal rond jaarwisselin

DËZE-WËÊM
'Welstand'
De welstandscommissie (el
n
ders schoonheidscommis
O
sie ) moet nadrukkelijker openbaar
functioneren, zegt de fractievoorzit
ter van D66, Klaas Annema

Chess Society Zandvoort
*5
heeft na afgelopen dagen de
*5
titelkansen volledig in eigen hand
BIJ de
(andere) Zandvoortse
Schaakclub werd Hans Lindeman
Rapidkampioen

Zandvoort 'bezat als eerste
Nederlandse badplaats een
wippertoestel
• Nieuwjaar in Zandvoort: uitzonderlijk veel vuurwerk (foto links) en natuurlijk de traditionele duik in de
Noordzee.

Vierjarige speelt
met aansteker
ZANDVOORT - Een jonge Zandvoorter van vier jaar heeft eerder
deze week zijn slaapkamer bijna in
vuur en vlam gezet, m een woning
aan de Lorentzstraat. Het jongetje
had met een aansteker zitten spelen
Zijn vader ontdekte de beginnende
brand, die binnen korte tijd door de
brandweer werd geblust. Er vielen
geen gewonden.

Foto's: Berlott

ZANDVOORT - Het nieuwe jaar is in
andvoort bijzonder luidruchtig tegemoet
3knald. De plaatselijke verkopers van het
nalgoed' hadden dit keer een top-omzet
;had en dat was duidelijk te merken in de
idplaats. Zowel in het centrum als in

noord gingen grote hoeveelheden vuurwerk
de lucht in.
Het centrum trok nieuwjaarsochtend
rond l a 2 uur vele kroeglopers uit de omstreken, die zich voegden bij de vele Zandvoortse jongeren die op dat moment de ca-

fé's al bevolkten. Sommige horecabedrijven
'puilden uit'. De politie kende echter weinig
problemen, op een vechtpartijtje na bij een
discotheek aan het Kerkplein. De brandweer moest één keer uitrukken om langs de
Van Lennepweg een 'duin'brandje te blus-

sen, veroorzaakt
door een vuurpijl. Er ging
25 m2 helm verloren.
Veel van de kroeglopers zullen nog wel op
één oor gelegen hebben, toen 's middags
zo'n 70 durf-als het kille zeewater indoken.
"Dat is nu echt voor 't laatst", aldus een van

Nieuwe stichting neemt organisatie over

xminginnedagviering kan toch doorgaan
ZANDVOORT - De feestelije viering van Koninginnedag
niet meer in gevaar. Op veroek van de gemeente heeft
an Brabander kortgeleden de
tichting Viering Nationale
eestdagen Zandvoort opgeeht, die de organisatie op
ich neemt. Het vijf 'man' stere bestuur gaat nu op zoek
aar vrijwilligers.

vrijwilligers bij elkaar, om de laatste
afspraken te maken".
Het stichtingsbestuur gaat nu op
zoek naar die vrijwilligers, die willen
helpen de Koninginnedagviering te
realiseren. Zonder hen is dat uiteraard onmogelijk. Vooral degenen
die al wat ervaring hebben opgedaan, zijn van harte welkom. Ook de
voorzitter en de secretaris van het
voormalige comité hebben al wat ervaring uitgewisseld met het bestuur
van de nieuwe stichting.

Het wordt een enigszins nostalgi:he Koninginnedagviering, aldus
rabander, met oud-Hollandse kinirspelen zoals bijvoorbeeld koekippen en zaklopen. Er is gekozen
>or spelen die weinig geld kosten,
ant de nieuwe stichting wil absolut binnen het budget blijven. Zo is
m viering ontstaan in 'afgeslankte
>rm'. Overigens wél met de tradionele aubade 's morgens bij het
aadhuis, de ballonnenwedstrijd en
it optreden van een muziekkorps.
Jat muziekkorps start waarschijnk in Zandvoort-noord", zegt Brainder, "want we willen proberen
n Noord er méér bij te betrekken,
s het mogelijk is, gaan we daar
>lgend jaar ook wat activiteiten
mden".

Scouting

aptoe
Van de 'afslanking' is overdag niet
«l te merken, wellicht meer in de
'onduren, als de gebruikelijke tape uitblijft. Met kosten van rond de
]fduizend gulden, slokt die. taptoe
n té groot deel van de subsidie op,
dus Brabander. "We denken nu
;1 bijvoorbeeld aan een optreden
n een harmonie-orkest". Dergelijoptredens vallen over het algeeen stukken goedkoper uit. Zo
ogelijk neemt het orkest deel aan
n lampionnen-optocht 's avonds
or de kinderen, die in Zandvoortoprd start en op het Raadhuisein eindigt.
De rommelmarkt blijft gewoon gemdhaafd, als vanouds op de Louis
ividsstraat en de Prinsesseweg.
;n nieuwigheidje wordt wellicht
n gratis poppenvoorstelling in het
reus Zandvoort. Brabander heeft
ay In verzocht het theaterzaaltje
n dit nieuwbouwproject aan het
asthuisplein beschikbaar te steln. "Verder is het moeilijk om iets
euws te bedenken, dan moetje wel
iel creatief zijn, want vrijwel alles
al eens gedaan".

iuis
Om geld uit te sparen worden ook
i voorbereidingen sober gehouden.
Ve vergaderen hier bij mij thuis",
gt Brabander. De voormalig direcur van het Huis in de Duinen, verT onder andere bekend als beuurslid van de Rotary Club Zandort, is voorzitter van het stichjigsbestuur. Dat bestaat verder uit
linke Vermeulen, Jan Hollander,
|ck Duivenvoorden en mevrouw
Koper-Van Norden. "En in april
fmen we hier nog een keer met alle
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Tevens is de scoutingclub weer bereid gevonden om haar medewerking te verlenen. In februari worden
ook de overige Zandvoorters gevraagd een bijdrage aan de organisatie te leveren, en wel een financiële
ondersteuning, met behulp van een

acceptgirokaart. "Dan kun je gewoon wat méér doen voor de kinderen".
De nieuwe stichting wil absoluut
rond komen met de beschikbare financiële middelen. Van de gemeente
krijgt zij rond de elfduizend gulden,
vrijwel hetzelfde bedrag als het
voormalige comité. Dat gaf er vorig
jaar deels om het subsidiebedrag de
brui aan: men achtte de gemeentelijke bijdrage niet voldoende. Een andere reden was, dat de leden van het
comité persoonlijk aansprakelijk
waren.
"Om die persoonlijke aansprakelijkheid te voorkomen hebben we nu
de stichting in het leven geroepen",
zegt Brabander. "Daarmee hebben
we trouwens gewacht tot we voldoende zekerheid hadden over de
financiering. Wat dat betreft zijn er

nu goede afspraken gemaakt. We
hebben een nieuwe, frisse start kunnen maken".

Verbetering
Wat de gemeentelijke bijdrage betreft, is er nu wel een belangrijke
verbetering. De stichting kan nu
reeds tijdens de voorbereidingen
over dit bedrag beschikken. Er hoeft
dus geen geld geleend te worden
voor vóórfinanciering en ook van
rente betalen is dus dit keer geen
sprake.
Met Bevrijdingsdag heeft de stichting zich nog niet bezig gehouden.
"Dat hebben we nog niet aangedurfd", zegt Brabander. "Laten we
eerst dit jaar Koninginnedag maar
eens netjes afwerken. Als we die ervaring hebben, zien we wel weer verder".

de sportievelmgen. Vorig jaar had hij exact
hetzelfde gezegd. Een groot aantal toeschouwers keerde na afloop met een glimlach de kouwkleumende zwemmers de rug
toe. Voor velen was het nieuwe jaar op een
prettige manier van start gegaan.

Tienerbal
in stijl'
«, ZANDVOORT - Jongeren van
!] 12 tot 16 jaar mogen morgen 'in
| stijl', 't Stekkie houdt vrrjdagp avond voor hen een bijzonder
j] nieuwjaarsbal, dat om 2Q.OO uur
!j begint. De toegang is gratis,
a 'Korrekte kleding is ver2 plicht', zo vermeldt een aankondiging van het 'Nieuwjaarsbal in
Stijl'. Dat betekent voor de 'heren' een 'pak', wat vrij vertaald
kan worden als: geen spijkerbroek of iets dergelijks. En natuurlijk een overhemd en een
kolbert. Een strik of stropdas is
wél gewenst maar niet verplicht. Ook van de '&>*\ et'
wordt gepaste kleding verwacht, zoals een jurk of een rok.
De toegang is gratis, de leden
van de tieneractiviteiten hebben
al een uitnodiging ontvangen, 't
Stekkie is te vinden aan de Celsiusstraat 190.

'Sportraad moet dicht bij verenigingen staan'
ZANDVOORT - Ruim een
halfjaar geleden onderging de
Sportraad Zandvoort een bestuurswijziging. De voorzittershamer werd toen overgenomen door Andries van Marie
en dat is voldoende reden om
de Zandvoorter eens nader
voor te stellen. We vroegen de
nieuwe voorzitter tevens naar
zijn visie over het functioneren
van de Sportraad en over de
sportbeoefening in de badplaats.

Stimuleren
De taak als voorzitter van de
Sportraad heeft Andries van Marie
met enthousiasme opgepakt en op
de vraag, wat de taak van de sportraad is, gaat hij uitvoerig in. „De
Sportraad heeft als taak het stimuleren van de lichamelijke opvoeding
en de sport, het samenwerken met
organisaties en personen die dat in
Zandvoort nastreven en het bevorderen van de samenwerking tussen
de Zandvoortse verenigingen en in-

Andries van Marle op zijn favoriete vervoermiddel
op weg
naar
Zandvoort'75.
Foto Berlott

stellingen die zich daarmee bezig
houden," is de eerste reactie van
Van Marie. „Uit een en ander vloeit
statutair ook voort dat de Sportraad
zowel gevraagd als op eigen initiatief
advies kan uitbrengen aan het college van burgemeester en wethouders.
Hoewel ik als verenigingsbestuurder enkele jaren geleden diverse vergaderingen van de Sportraad heb
bijgewoond, ben ik daar nooit lid
van geweest. Ik heb dus nooit achter
de schermen kunnen kijken wat er
zoal naast de contacten met de verenigingen, aan taken werd uitgevoerd. Om eerlijk te zijn is mij in de
zes maanden dat ik nu voorzitter
ben, het geheel nogal tegengevallen.
Niet wat werk betreft, want de
Sportraad heeft een prima secretaris in de vorm van de ambtenaar
sportzaken Ruud de Boer. Vooral de
binding tussen de Sportraad en verenigingen was erg zwak. De eerste
openbare sportraad vergadering waren er slechts drie vertegenwoordigers van verenigingen, die geen lid
(zes) in de Sportraad hebben. Mijns
inziens moet de Sportraad haar taak
vooral of geheel benaderen vanuit
de behartiging van de' sport (bele-

ZANDVOORT - De Zandvoorter ir. J. Cohen heeft onlangs een onderzoek afgerond
dat waarschijnlijk heel wat opzien zal baren bij waterleidingbedrijven. Hij heeft een rekenmodel ontwikkeld, waarmee
deze bedrijven voor nóg verser
drinkwater kunnen zorgen.
Aan de hand van het rekenmodel
kunnen de waterleidingbedrijven
uitrekenen hoe het water werkelijk
door de leidingen stroomt, plus wat
de kortste weg zal zijn. Daardoor
kunnen zij het leidingenstelsel zo mrichten, dat het water zo kort mogelijk in de buizen verblijft en dus zo
vers mogelijk wordt afgeleverd. Een
verblijf in het leidingnet dat langer
duurt dan noodzakelijk, vermindert
immers alleen maar de waterkwaliteit. Helemaal als de netwerken oud
en/of roestig zijn.

Proefschrift

Voorzitter Andries van Marie:

De uit Kampen afkomstige Andries van Marie werd in 1965 benoemd tot gemeenteambtenaar in
Zandvoort en vijfjaar later werd de
overstap gemaakt naar een functie
bij de Provincie Noord-Holland te
Haarlem, waar hij toezicht houdt pp
de gemeentelijke financiën. De inmiddels in Zandvoort woonachtige
Van Marie had zich reeds gemengd
in het Zandvoortse sportgebeuren.
Ook op bestuurlijk niveau heeft de
52-jarige Zandvoorter reeds de nodige ervaring opgedaan. Na een bestuursfunctie bij Zandvoortmeeuwen volgde de afscheiding van Zandvoort'75, waar hij diverse posten in
het bestuur vervulde. Het secretariaat, het voorzitterschap en het wedstrijdsecretariaat heeft Van Marie
onder zijn beheer gehad en nu nog
treedt hij op als begeleider van het
derde elftal van Zandvoort'75 en tevens heeft hij een plaats in de totolotto commissie. Op politiek gebied
is de voorzitter van de Sportraad
ook geen onbekende. Hij was gedurende vier jaar raadslid van de VVD
en zat ook in diverse commissies.
Sportief gezien stond en staat Van
Marie eveneens zijn mannetje. Voetbal, atletiek, schaatsen waren de
sporten die hij beoefende en nu is hij
nog actief met fietsen, badminton en
tennis.

Dankzij 'uitvinding9 Cohen
altijd vers water mogelijk

ving). Dat kan alleen als de Sportraad ook heel dicht bij die verenigingen staat, die géén vertegenwoordiger in de Sportraad zelf hebben. En
dat zijn er zo'n dertig. We hebben
dus ook gevraagd of de verenigingen
frequenter een vertegenwoordiger
naar de openbare sportraadvergaderingen willen sturen en als Sportraad hebben wij ook aangeboden om
met een vertegenwoordiging van de
Sportraad een bestuursvergadering
van verenigingen bij te wonen. Dat
gaat vrij goed, aangezien op de laatste vergadering er toch tien vertegenwoordigers van diverse sportverenigingen aanwezig waren. Ook hebben wij inmiddels twee vergaderingen van verenigingen bijgewoond en
dan merk je pas wat er bij de sportverenigingen leeft. Dat is een goede
zaak."

Niveau
De Sportraad-voorzitter meent
dat de clubs op een behoorlijk mveau bezig zijn en dat ook individueel prestaties worden geleverd
van een behoorlijke kwaliteit.
„Zandvoort heeft hele goede spor-

ters. Als je de prestaties van bijvoorbeeld Pieter Keur, Martine van Soolingen, Jan Lammers en de gebroeders Loos bekijkt, dan doen die het
erg goed. We hebben ook geprobeerd om een verkiezing van sportman/vrouw te organiseren, maar
van de aangeschreven verenigingen
reageerde er maar één. Alle verenigingen moeten dan meewerken om
zoiets op te zetten. De verenigingen
in Zandvoort zijn best goed bezig op
hun eigen terrein. De jeugd wordt
goed begeleid ook al ontbreekt het
de clubs vaak aan mankracht. Toch
is een goede organisatie erg belangrijk voor de verenigingen en een goede organisatie loont. Daar ben ik van
overtuigd. Als je ziet wat de tenmsclub presteert, dan ben je goed bezig.
Mede door die goede organisatie en
ook sponsoring is dat mogelijk. Behalve sponsoring moeten de clubs
de subsidieregelingen met vergeten.
De papiersubsidie moet volgens mij
door de gemeente omhoog gegooid
worden. Het ophalen en verwerken
door de gemeente kost veel geld eri
dat kan beter door de verenigingen
worden gedaan. Verhoog je de subsidiering van het ophalen van papier
tot acht cent, dan is het nog goedkoper dan door de gemeente zelf gedaan wordt, en tevens stimuleer je
daarmee de verenigingen. Want ik
ben van mening dat de zelfwerkzaamheid m de verenigingen nog
best groot is."

Han Cohen is als sectorhoofd Ontwikkeling van de afdeling Distributie werkzaam bij de Gemeentewaterleidingen Amsterdam. Hij heeft het
rekenmodel beschreven m een
proefschrift, dat de toepasselijke
naam heeft: 'Waterleidingbedrijf levert altijd vers water aan huis'. Aan
de Faculteit Civiele Techniek, vakgroep Gezondheidstechniek en Waterbeheersing hoopt hij hiermee
aanstaande dinsdag 8 januari te promoveren tot doctor m de Technische Wetenschappen. Het nieuwe
aan het model is, dat rekening wordt
gehouden met de factor tijd, vandaar dat het een 'dynamisch rekenmodel' wordt genoemd. Een verdienste is eveneens dat het geschikt
is gemaakt voor gebruik op kleine
computers.
Met het model kunnen vele vraagstukken worden opgelost, die spelen
bij het transport en de distributie
van drinkwater. Maar volgens ingewijden zal het ook een welkome aanvulling zijn bij de bewaking van de
waterkwaliteit, zoals die door de waterleidinglaboratoria wordt uitgevoerd. Dat tevens de meest ideale
stroomsnelheid kan worden taerekend, zal op den duur ook financieel

• Ingenieur Han Cohen verdedigt
dinsdag zijn proefschrift.

voordeel opleveren op het gebied
van leidingonderhoud. Het model
kan overal ter wereld bij het transport en de distributie van drinkwater worden toegepast.

Bruin
Dat een goed toepasbaar rekenmodel waardevol kan zijn, bewees onlangs wel het onderzoek van het waterleidmgbedrijf
Zuid-Kennemerland. Met name de 'duur' van dit
onderzoek naar de oorzaak van bruine vervuiling van het leidmgwater in
Zandvoort. Het heeft immers vele
maanden geduurd eer men daarvan
de oorzaak kon achterhalen, met
een adequaat rekenmodel was men
er waarschijnlijk veel eerder achter
gekomen. De oorzaak van de verkleuring lag m Bentveld, waar de
filtermstallatie met geschikt bleek
voor de grote hoeveelheden water
van tegenwoordig. Dit station wordt
binnenkort gesloten, het leidingwater wordt dan via Ovcrveen aangevoerd.

Natuurlijk,

krant moet ik hdirii.'n
Omdat ik giaag u i l uctc'ti ',\at /iih in niijn
omgeving -afspeelt Ter kennismaking ontv.inj; ik hel /amhooils Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 11,00

Wens
Aan het begin van dit nieuwe sportjaar grijpt Andries van Marie de
kans aan om een verwachting en
wens voor diegene uit te spreken, die
met de sport in Zandvoort bezig is.
„In eerste plaats wens ik voor iedereen een gezond lichaam en een gezonde geest die we verstandig moeten gebruiken. Ik hoop dat we nog
wat kampioenen kunnen begroeten;
dat we het surfevenement weer terugkrijgen en de A-status voor het
circuit moet er ook komen. We hebben het circuit hier liggen en de autosportliefhebbers moeten ook ergens terecht kunnen. Een goede
zaak is dat er vorig jaar acht procent
stijging van jeugdleden te noteren
viel. Dan zijn de clubs goed bezig. Er
moet overigens nog een hoop werk
gedaan worden, waarbij een goede
voorbereiding op de beleidsnota
voor sport nog een belangrijke zaak
is."
AALDERT STOBBELAAR
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uitvaartverzorging
kennemerland bv

FAMILIEBERICHTEN
Geboren 27 december 1990
Ratnon
zoon van Han en Birgit IJgosse
Brugstraat 12, 2042 LG Zandvoort

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

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Na een liefdevolle verzorging m „De Weeligenberg" te Hillegom, is op 27 december 1990, na
een langzaam afnemende gezondheid, van ons
heengegaan onze lieve, zorgzame moeder,
schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder
Emma Helene Minna de Roode-Jens
weduwe van Jan de Roode
op de leeftijd van 95 jaar.
IJmuiden:
J. P. K. de Roode
T. de Roode-Withaar
Zandvoort:
P. J. de Roode
L. de Roode-Boevé
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Hillegom, 31 december 1990
„De Weeligenberg"
Nieuweweg 1.
Correspondentieadres:
Dennekoplaan 60, 1974 VC IJmuiden.
De crematie heeft heden in besloten kring plaatsgevonden in het crematorium „Velsen" te Driehuis-Westerveld.

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

Aangevraagde bouwvergunningen
156B-90 Brederodestraat 154
158B-90 t/m 162B-90 Burg. van Alphenstraat
163B-90 Kerkstraat 2/hoekThorbeckestraat

- wijzigen gevel en aanleg terras
-diverse gebouwen (kantoorruimte,
technische ruimte, ontvangstruimte)
- verbouwen winkelruimte

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

ADVERTENTIES

Wij wensen iedereen een gezond en voorspoedig 1991

Verleende bouwvergunning

Gefeliciteerd
Dr/A' acIu'rtcnui'i'uimU' \;ai M) mm brml on ">0 mm
hoon kunt u willinken om oon aankondiKUiM: te doen
\.ui h]|\()orhooUI j u b i l e u m , reunu'. u'rjKuli'rint;. himolijk. ji*'l)i«)iU' of andore faniilicliorichtcn
l' bi'ieikt mot dozi'adu'rleiitio 1] 200 monson in Zand\ o o i t , BontU'ld on Aordonhout en hctuult da,moor
slecht-, ƒ.)»,~
fl'M-i

()'r

D'HVl.

Voor mooi i n f o r m a t i e hol \Vookmodia Uithoorn,
tel I)2!i7.">-10011.

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.
van 26 december tot 2 januari gesloten

072B-90 Kostverlorenstraat 107
- bouw woning+garage
Belanghebbenden, die door deze vergunning rechtstreeks in hun belang menen te zijn
getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA
Zandvoort.
3 januari 1991

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

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

Inl. 12164

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Gasthuisplein

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
. Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Natu rauitvaartovereenkomst

DROGISTERIJ
Oranjestraat 7 -Zandvoort
Tel. 02507-12327

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN

„La Rondine"
Boulevard Poulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
Tel. 02507-18178

Italiaanse specialiteiten
«
oven-, grill- en pasta-gerechten
Ook zeer geschikt voor kleine
partijtjes tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.

,

^llryAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 \KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

ANJA V.D. VOORT
Lessen voor beginners tot gevorderden op
maandagmorgen, maandagavond,
woensdagavond en zaterdagmorgen.

Bel voor info 19701 of 12215.

^ ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING

Vakkundig
gedipl. pedicure
voor algehele
voetverzorging.
Mevr. T. C.
PAAP-LUKKASSEN
tel. 02507-17413

Weekmedia heeft 'n
uniek bereik in kaart
gebracht

opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

Had ik daar maar eerder aan gedacht

Autorijschool Phü Waaning
Kostverlorenstraat 70 - Zandvoort
Tel. 02507-12071

CHRIS HARDENDOOD
was-,

reparatiedienst
droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478
Adverteren in een krant waarvoor de lezers
uitgebreid de tijd nemen is natuurlijk zeer

Fa. Gansner & Co.

j, J. d'HONT

BEGIN HET NIEUWE JAAR GOED EN
NEEM EEN PROEFLES AEROBICS OF
SPIERVERSTEVIGING BIJ

023-315855

OOK NAAR MAAT

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL. 020-562.2485

geeft u meen
ILLI & OLLI
familievoorstelling van theaterclowns
Illi Szekeres, Hongaarse en Olh Hauenstem, Zwitser, zijn acrobatische
en muzikale clowns en zij gebruiken dans-, toneel-, goochel- en
evenwichtskunsten bij hun optreden. Zij spelen niet alleen zelf, maar
laten het publiek ook deelnemen aan de voorstelling
Illi & Olh mogen tot de beste clowns ter wereld worden gerekend.
Zij treden op m het Nieuwe de la Mar Theater in Amsterdam
op donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 januari om 19.30 uur en op
zondag 6 januari om 1400 uur.
De toegangsprijzen bedragen f 25,00, f 20,00 en f 15,00. Tegen
inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon aan de kassa
van het Nieuwe de la Mar Theater, Marnixstraat 404 in Amsterdam
ontvangen onze lezers een korting van f 5,00. Kinderen t/m 15 jaar
betalen f 10,=.

Bon voor onze lezers
Naam

vsim&w.

Ristaurante Pizzeria

Zijlweg 183 Tel.023-315855 (DAG IN NACHT)

BOUWMAN

Begrafenissen
911 crematies!

een zaak voor mannen

interessant. In Amsterdam en wijde

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

omgevins verschijnen wekelijks 18
van deze kranten: de nieuws- er
huis-aan-huisbladen van
Weekmedia, in een totale

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

oplage van ruim 630.000
exemplaren. Dit unieke
bereik is nu in kaart gebracht
in een 16 pagina's dikke

WEGWIJS IN
^HERWIJS

brochure. Compleet mei bereiksen waarderingscijfers en
uitgebreide informatie pei
editie en verzorgingsgebied. Onmisbaar vooi
succesvol adverteren in
Groot Amsterdam
U kunt deze brochure aanvragen

NAAR EEN ANDERE SCHOOL,
MAAR WELKE?

door te bellen met: 020-562.62.76

In de derde week van januari en
februari 1991 verschijnt in alle
edities van Weekmedia de jaarlijkse bijlage
Onder de vlag van Weekmedia verschijnen de volgende edities: Amsterdams Stadsblad

„WEGWIJS IN ONDERWIJS"

Buitenveldertse Courant, de Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Diemer Courant d«

Daarin zult u relevante informatie
vinden van vervolgonderwijs, na
de basisschool.

Nieuwe Weesper, Aalsmeerder Courant, de Ronde Vener,Uithoornse Courant; Amstelveen!
Weekblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer, de Zaanse Gezinsbode, Nieuwsblad de Purmer/
Zandvoorts Nieuwsblad.

Telefoon:

Adres:
Postcode:

"Hoeveel tijd ik gemiddeld dan

Woonplaats:

kaarten a f
voor de voorstelling van Illi & Olli op
dag . . januari 1991 om
uur m het Nieuwe de la Mar
Theater in Amsterdam.

onze plaatselijke Itrant besleed?
Ik denk toch al gauw een minuut

wenst

OH -geeff u meer!

Vraag voor meer informatie over
adverteren onze brochure aan

020-451515

of twintig Als het niet langer is
Ik vind het heerlijk om die krant te
lezen Zoblijlje op de hoogte"

Wekelijks 18 lokale nieuws- en huis-aan-huisbladen
Wibautstraat 131/1091 GL Amsterdam. Weekmedia is onderdeel van Perscombinatie
uilgeefster van Het Parool Trouw, de Volkskrant en Weekmedia.
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Nieuwe fractievoorzitter D66 wil meer openheid in 'welstands *beleid

Circustheater meer geschikt voor de Efteling
ZANDVOORT - Zandvoort
moet leren van haar 'fouten' op
het gebied van ruimtelijke prdening. Dat zegt de 37-jarige
Klaas Annema, met ingang van
deze maand de nieuwe voorzitter van de gemeenteraadsfractie van D66. Als voorbeeld
noemt hij het circustheater:
"Wat mij betreft had dat in de
Efteling geplaatst mogen worden". De vergaderingen van de
welstandscommissie (elders
schoonheidscommissie) moeten volgens hem dan ook duidelijk aangekondigd worden.

komen', dan de hoeveelheid mensen.
Naast dat toerisme mag de aandacht voor de eigen bewoners niet
verslappen, vindt Annema. De Zandvoorters moeten sterk betrokken
worden bij nieuwe ontwikkelingen,
zoals het opstellen van de structuurschets, de basis voor het ruimtelijke
ordeningbeleid van de komende decennia. 'Sterker' dan alleen door
Leefbaar Zandvoort 'uit te nodigen'
voor een begeleidingscommissie.
Flink wat aandacht kreeg van hem
afgelopen jaar het openbaar vervoer.
Zoals met zijn pleidooi om de busroute van de NZH door te trekken
richting Zandvoort-zuid, bijvoorbeeld tot aan de 'Sterflat' ter hoogte
van het Favaugeplein. "Er wonen
een flink wat oudere mensen in zuid
die nu door weer en wind op het
fietsje naar het dorp moeten. De
dichtsbijzijnde bushalte vinden die
mensen nu bij de Tolweg, het Casino
of het busstation. Dat betekent dat
een groot deel van Zandvoort verstoken blijft van goede openbaar-vervoervoorzieningen".

toch nog heel dichtbij".
Zijn studie omvatte verder ook
historische geografie, gericht op monumentenbeleid. Hij is er duidelijk
voorstander van om historisch
dorpsgezicht te handhaven. Vandaar dat hij nogal wat moeite heeft
met bepaalde ontwikkelingen in het
dorp: "Wat mij betreft had het circustheater in de Efteling geplaatst
mogen worden", vertelde hij onlangs, op een moment dat de naam
'Circustheater' nog niet in het geding was. Dat verklaart meteen een
andere uitspraak van hem in verband met de nieuwe dorpspomp:
'Als de pomp op het Gasthuisplein
geplaatst wordt, moet het CircustheRuud Sandbergen, al een hele ater daar weg. Die twee gaan niet
raadsperiode fractievoorzitter van samen'.
D66, had zich voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen op een
"Het gebouw op zich vindt ik niet
vierde plaats laten zetten. Onver- onaardig, eigenlijk wel heel gedurfd.
kiesbaar dus, dacht D66... Tot bleek Maar dat ze het hebben durven
dat deze partij - net als in het hele plaatsen op zo'n klein pleintje, dat
land - onverwacht hoog scoorde. Het getuigt van heel weinig inzicht en
werden in Zandvoort - met de restze- gevoel voor verhoudingen. Dat een
tel • twee zetels meer dan in de vori- welstandscommissie daar nadrukge raadsperiode en dus.... kwam hij kelijk zijn fiat aan heeft gegeven, dat
snap ik nog steeds niet helemaal".
terug in de gemeenteraad.
"Toen hebben we Ruud gevraagd Volgens Annema heeft deze ontwiktijdelijk het fractievoorzitterschap keling één ding in ieder geval héél
op zich te nemen", zegt Klaas Anne- duidelijk gemaakt. "Ik vind dat zo'n
ma nu, "zodat ik mij nog een beetje welstandscommissie heel nadrukkon inwerken en dat heeft hij voor- kelijk openbaar moet functioneren,
treffelijk gedaan". Annema was nog zodat dat soort ontwikkelingen niet
niet zo gek lang actief in de politiek. nog een keer aan de orde kunnen
komen".
"Vooral als je gaat praten over een
Opmerkelijk
structuurschets, dan vervult zo'n
Het tweetal wisselt ook wat de welstandscommissie een heel becommissievergaderingen
betreft, langrijke rol. Het feit dat die niet is
om in het 'gewicht' ervan een goede vermeld in de gemeentegids, dat onverdeling te houden. Sandbergen bekend is waar en wanneer verganeemt ruimtelijke ordening over, derd wordt, dat vind ik een slechte
Annema financiën en bestuurlijke zaak. Nu krijg je het idee dat er op
zaken. Opmerkelijk, omdat Annema een achterkamertje wat bekonkeld
sociale geografie heeft gestudeerd wordt".
"Het is openbaar, dat zegt de wétmet Ruimtelijke Ordening als
hoofdstudeerrichting, inclusief pla- houder wel elke keer, maar die opennologie. "Het is wel een beetje jam- baarheid kan ik niet terugvinden in
mer dat ik RO niet meer heb", geeft advertenties in de krant, waarin de
hij toe, "maar via financiën zit ik er vergaderingen worden aangekon-

digd, met tijd, plaats en onderwerp".
In oktober of november heeft Annema daarover al vragen gesteld in de
commissie RO.
Er is méér dat volgens Annema
anders had gekund, zoals de bebouwing bovenaan de Zeestraat. Een
'slechte planning' aldus Annema, al
wil hij niet oordelen over het woongenot in deze flats. Hij betreurt dat
die planning dit jaar eigenlijk bestendigd is met de renovatie van de
middenboulevard. "Auto's worden
achterom geleid, daar kan ik me volledig in vinden. Maar fietsers en
bromfietsers óók, dat vind ik stom.
Dan werk je overtredingen in de
hand. Waarom niet dat fietspad zoals op de noordboulevard doorgetrokken?"
"Er staat nu al het een en ander in
Zandvoort, daarvan moeten we leren, zodat die fouten niet meer gemaakt worden". Toch is hij niet tegen nieuwbouw, maar die moet dan
wel 'allure' hebben. "Zo heeft het

j Weekenddiensten

Riante positie voor Chess Society

Weekend:
5/6 januari 1991
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling, inlichtingen daarover via het telefoonnummer van de
eigen huisarts: J. Anderson, 12058;
B. van Bergen, 19507; C. Jagtenberg,
13355; G. Mol, 15600; P. Paardekooper, 15091; H. Scipio-Blüme, 19507;
F. Weenink, 12499. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden verstrekt via nummer
12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden na telefonische afspraak.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. 02507-14437, b.g.g.
023-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren (overige diensten): Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Dienstencentrum Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen: ƒ l,- voor een enkele rit, ƒ1,50 retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zanclvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden.
Spreekuur eerste en derde dinsdag
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierde dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Woningbouwvereniging
EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Taxi: tel. 12600.

i Kerkdiensten
dhr. J.M.J. Brants uit Haarlem

Weckend:
5/6 januari 1991
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur:
dhr. J. Lasthuis
Kindernevendienst i.h. Jeugdhuis
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur:

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,'
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op donderdag. Uitgave Weekmedia BV. Hoofd commercie: J.F. Sas. Hoofdredacteur: J.M Pekelhanng.
Kantoor: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -17166. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Kantoor geopend' maandag 13-16 u.; dinsdag 10-13,14-16 u ; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u ; vrijdag 9-12 u.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres- Postbus 223,1420 AE Uithoorn.
Faxnummer adv.verkoop: 02975-61095
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Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
1941.
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Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10.30 uur:
dienst verzorgd door eigen leden,
Nieuwjaarsbegroeting
Donderdag 10 jan. 14.30 uur:
Bijbelkring
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur:
Woord/communiedienst, C. van Polvliet
Zondag 10.30 uur:
Woord/communiedienst, C. van Polvliet, m.m.v. kinderkoor

De nieuwe fractievoorzitter van D66, Klaas- Annema: "Zandvoort moet
Foto Berlotl
leren van haar fouten".

ZANDVOORT - De Chess Society Zandvoort heeft na de
derde competitieronde de kansen op de titel in de vierde klasse G volledig in eigen hand.
Het door Auto Strijder gesponsorde team staat met 3-1 voor
tegen het derde team van De
Vennep, terwijl medekoplopers Pat Mat en VHS naar alle
waarschijnlijkheid onderling
in een gelijkspel verzanden.
Hierdoor raken beide teams
één punt achter op de Zandvoorters.
In de thuiswedstrijd tegen De Vennep gingen de Chess Society spelers
er weer met volle overtuiging tegenaan. Team-captain Cliteur gaf zelf
het goede voorbeeld. Na vorige
maand in twaalf zetten zijn Schalkwijkse opponent verslagen te hebben, verpletterde hij deze keer zijn
tegenstander in achttien zetten. Ook
Piet Duin schoof zijn tegenstander
rap van het bord, waardoor Chess
Society al snel op een 2-0 voorsprong
stond.

Tijdsoverschrijding
De tijdnoodfase werd voor Nico
Handgraaf fataal. Na een goede partij op het eerste bord liep hij tegen
een reglementaire nederlaag aan,
wegens tijdsoverschrijding. Simon
Bosma zette dit echter in dezelfde
minuut weer recht door in deze tijdnoodfase zijn verbaasde tegenstan-

Casino best allure, en daarnaast kun
je ook een mooi hotel bouwen, maar
geen betonnen kolos die tot in de
hemel reikt". Ook het Elysee Beach
Hotel en Gran Dorado mogen er van
hem zijn.
Daarnaast pleit hij voor een goede
viersterren camping, onmisbaar in
een compleet toeristisch servicepakket. Daarom betreurt hij het dat
op De Branding de stacaravans de
meeste prioriteit krijgen van de gemeente. "Er zijn veel kustplaatsen
in Nederland die goed geoutilleerde
campings hebben. Het is doodzonde
dat Zandvoort die kans laat liggen".
'Kwaliteit' is wat Zandvoort volgens
hem véél meer nodig heeft dan 'een
friettent met nog mooiere kleurtjes'.
In dat laatste wordt het nog teveel
gezocht, niet m echte kwaliteit. Annema verwijst daarbij naar de tijden
van weleer met beroemde hotels en
badhuizen in Zandvoort, die zelfs
bezoekers van koninklijken bloede
trokken. Het gaat meer om 'wie er

der van het bord te combineren. De
overige vier partijen werden voor
Chess Society in een zeer gunstige
positie afgebroken. Hans van Brakel
zal op het vijfde bord waarschijnlijk
wel tegen een nederlaag aanlopen,
maar Ton van Kempen, Kees Koper
en secretaris Hans Drost moeten in
staat zijn met gemak de punten in
Zandvoort te houden.

Telefonisch
Team-captain Cliteur uitte vorige
week zijn vermoeden, dat de uitslag
5,5 tegen 2,5 zal worden, hij rekende
erop dat de Nieuw Venneppers de
strijd telefonisch zullen opgeven. Of
dat inmiddels gebeurd is, was bij het
ter perse gaan van deze krant nog
niet bekend. Zo niet, dan zullen de
vier afgebroken partijen vanavond,
donderdag 3 januari, om 20.00 uur in
het Gemeenschapshuis worden uitgespeeld. Twaalf dagen daarna reist
Chess Society af naar Haarlem, om
het daar - in de vierde ronde - op te
nemen tegen hekkesluiter HWP 6.

Individueel
Behalve het succesvolle optreden
in teamverband was er voor deze
vereniging ook individueel succes te
melden. Kopman Olaf Cliteur scoorde in een snelschaaktoernooi in het
Noordhollandse
Warmerhuizen
maar liefst 7 punten uit 9 partijen.
Het leverde hem in een deelnemersveld van maar liefst 70 spelers een
fraaie gedeelde vijfde plaats op. Re-

Vrije busbaan
Daarnaast wees hij op de landelijke trend om vrije busbanen in te
voeren ten behoeve van het forensenverkeer. "Daar moet je als gemeente op inspringen. Zo is er op de
noordboulevard en de Zeeweg makkelijk een vrije busbaan aan te leggen. Die kan dan tevens gebruikt
worden voor calamiteiten".
Het zijn enkele van punten die Annema het afgelopen jaar heeft aangeroerd, kritisch, zonder omhaal en
met de bewoners van Zandvoort opvallend vaak centraal. Daarmee
wordt de lijn van zijn voorganger
Sandbergen duidelijk voortgezet. De
reden ligt voor de hand, zo blijkt uit
een reactie van Annema: "Er wonen
hier wél 15.000 mensen, die kun je
niet zomaar wegcijferen".
JOAN KURPERSHOEK

den genoeg dus voor de Zandvoorters om dit nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet te zien. Het nieuwe
jaar wordt door Chess Society morgen, vrijdag 4 januari, om 20.00 uur
in het Gemeenschapshuis ingeluid.
Naast een nieuwjaarsborrel zal er
getraind worden voor het komende
Hoogovenschaaktoernooi. Belangstellenden zijn van harte welkom.

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

en enkele PVC-buizen had hij zelf
vuurpijlen gefabriceerd, opgevuld
Het was druk op het postkan- met spijkers, zo vertelde hij trotb.
toor, zo vlak voor het einde van
het jaar. Veel Zandvoortse inwo- Kareltje
ners trachtten nog snel even hun
Greet, nog steeds niet aan
zaakjes te regelen, maar van de deTante
beurt, had haar gedachten nog
vier loketten waren er maar twee bij
haar konijn. 'Kareltje' hadden
open, dat leidde tot lange wachttij- ze hem
gedoopt, naar haar echtgeden.
Kareltje zat al vet te wezen
Tante Greet stond er ook, een noot.
een hok in de achtertuin. "Het
jolige dame met een snelle babbel in
zo'n aardig beestje", vertelde ze
en een vrolijke kijk op het leven. is
"Vanavond gaat zijn
"Vroeger aten we op nieuwjaars- vertederd.
er af. Hij moet eerst een nachdag altijd erwtensoep", verklaarde kop
tje hangen om hem goed te laten
ze aan een vrouw achter haar. "De besterven",
zei ze met enige kenlaatste jaren eten we konijn. Mijn nis van zaken.
Haar kennis gruwKarel fokt ze zelf". Uit de verdere de. "Hij merkt er
weinig van,
dialoog bleek dat Karel met haar mijn man is zeermaar
bedreven in dit
het bed deelde.
soort zaken. Met een knak van
zijn ruggetje helpt hij hem zo naar
de andere wereld. Je moet hem
Jaap
zien als hij ligt opgebaard.
Tante Greet kwam voor postze- straks gebakken
m zijn vel, met
gels voor nog wat wensen aan ver- Bruin
rode radijs in zijn bekje en
re verwanten. Elk jaar wachtte zij een
een rode wijn".
met het versturen tot zij haar overgoten met
was Tante Greet aan
kaarten binnen had. De postzegels deEindelijk
Er ontstond enige stenwaren nu nog in de aanbieding, nis beurt.
bleek dat de postzegels
het versturen van een kerst- en met toen
kwantum van twintig
nieuwjaarswens kostte slechts stukseen
tegelijk afgenomen moesten
vijftig cent. Voor zo'n aanbieding worden.
heb er maar acht nowilde tante best even in de rij dig", zei "Ik
zij zeer beslist. "Kan me
staan.
zei Koos de postbeJaap stond er ook. Ik kom hem niet schelen",
achter het loket. Moppeiedere morgen tegen in de coffee-s- ambte
tante het gevraagde
hop bij het busstation. Jaap kwam rend schoof
over de toonbank. Met
voor zijn uitkering, werken deed tientje
zegels teveel verliet zij verhij allang niet meer. "Afgekeurd twaalf
voor mijn rug", zo vertelde hij mij ongelijkt het pand.
laatst met een vette knipoog. Jaap
had haast. In zijn vrije tijd (die Gil
bezat hij in ruime mate) opperde
Haar gil was duidelijk boven het
hij bij een bouwbedrijf. Klandes- geroezemoes
in het PTT-kantoor
tien weliswaar want zijn maande- te
horen. Met een gebroken heup
lijkse toelage mocht geen gevaar werd
zij even later afgevoerd.
lopen. Het sjouwen met stapels Voor Kareltje
betekende het een
stenen was hem goed aan te zien. jaar
uitstel van executie. Wat hem
Zijn biceps waren maar moeilijk betreft
dat mooi uit, hij had
met twee handen te omspannen. de pestkwam
aan
radijs.
Die lustte hij
Jaap verheugde zich al op oudJaap heb ik vreemd genoeg
jaarsnacht. Hij maakte zijn vuur- niet.
na de jaarwisseling niet meer gewerk zelf, daar was hij zeer bedre- zien.
ven in, zo liet hij de omstanders
Dit was het weer voor deze
luidruchtig weten. Hij had een
blijf gezond, tot de volgende
partij illegale rotjes en dondersla- week,
Bram Stijnen
gen op de kop getikt. Met het kruit week.

Tante Greet

Hans Lindeman wordt Rapid-kampioen
ZANDVOORT.- In het Rapidtoernooi van de Zandvoortse Schaakclub is uiteindelijk
Hans Lindeman als winnaar
naar voren gekomen. De koploper op weerstandspunten na
vier partijen Edward Geerts
moest het in de vijfde ronde
opnemen tegen zijn naaste rivaal en wat hij ook probeerde:
Lindeman ging met de winst
strijken.
Met dat resultaat legde Lindeman
de basis voor zijn eindoverwinnig.
Met 6,5 punten uit zeven partijen
werd hij de winnaar van dit interne
schaaktoernooi. Edwards Geerts
wist in de laatst ronde met pijn en
moeite remise te maken tegen Wim
Gude, die in de eindrangschikking
een zeer verdienstelijke vijfde plaats
voor zich opeiste. Ook Jan Berkhout
speelde een goed en succesvol toer-

nooi. Met een score van vijf uit zeven
pakte hij de derde plaats, vlak achter Edward Geerts. Tussen deze spelers wist John Ayress zich als vierde
te klasseren. De zesde tot en met
tiende plaats werden respectievelijk
ingenomen door P. Termes, D. van
der Meijden, W. Franck, T. Marquenie en C. Molenaar.

Externe competitie
In de externe competitie van de
Noordhollandse Schaakbond speelde het eerste Zandvoortse Schaakteam de vierde competitiewedstrijd.
Zandvoort ging op bezoek bij Heemstede 2, dat na drie ronden gelijk
stond met Zandvoort, namelijk twee
uit drie. Deze partij was een duidelijke afspiegeling van de stand op de
ranglijst. Het werd namelijk 4-4.
Ondanks dat Heemstede winst
zag in drie partijen, zij vonden het
noodzakelijk deze af te breken.

Zandvoort bezat als eerste een lijnwippertoestel
ZANDVOORT - Bij de organisaties die tijdens de jaarwisseling met voldoening op het
afgelopen jaar konden terugzien, behoort zeker het station
Zandvoort van de Koninklijke
Noord- en Zuid-Hollandsche
Redding-Maatschappij. Een
hoogtepunt was de viering van
het 150-jarig bestaan van het
lijnwerp- en wippertoestel, afgelopen maand, waarbij de
heer K.C. van der Mije Pzn. eenboeiende causerie hield over
de historie van het plaatselijke
station en het jubilerende wippertoestel. Daaruit bleek onder andere dat het reddingsstation Zandvoort als eerste in
Nederland een dergelijk toestel 'bezat'. Van der Mije werd
bereid gevonden om voor de
krant enkele van de vele interessante gegevens nader toe te
lichten.

Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Als zoon van de legendarische Piet
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds.
van der Mije is de belangstelling
A. Snijders
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, ds. voor het reddingwezen hem met de
paplepel ingegeven. Zelf maakte hij
A. Snijders
ooit deel uit van de bemanning van
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud, de reddingboot en heeft hij in diverse bestuursfuncties bijgedragen aan
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag de vooruitgang van het station Zand19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Bongen, voort. Kon de heer Van der Mije dus
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel. veel vertellen uit eigen ervaring, de
oprichting van de maatschappij was
023-244553.
ver voor zijn tijd. Die vond plaats op
11 november 1824 en reeds eenjaar
later kwam hier een volledig reddingstation tot stand.

door en gehuwd met Krijntje van
der Werff. Het gezin woonde aan de
Haarlemmerstraat, later aan de Brederodestraat. Er waren twee dochters: Marietje, verpleegster, wonend
te Woerden, en Ambrosma, gehuwd
met Nol van Adelberg. Beide laatsten zijn inmiddels overleden.

Attema

• Bij de demonstratie van het
wippertoestel
liet commandant
Sol zich overzetten naar de reddingboot.

wanneer het gebruik van de reddingboot uitgesloten was, een andere
manier gevonden moest worden om
met het gestrande schip in verbinding te treden.

'Vergeten'

tijdens een storm in Zandvoort met
goed gevolg geprobeerd. Het apparaat kostte echter het niet onaanzienlijke bedrag van 76 Engelse ponden, reden voor het bestuur om het
niet aan te schaffen. Bestuurder
Corn. van der Werff 'vergat' echter
het terug te geven, zodat Zandvoort
in die tijd het enige station was dat
een lijnwerptoestel bezat. Wanneer
een kwart eeuw later alle reddingstations van een vuurpijl- en wippertoestel worden voorzien, wordt de
rechtspositie van de 'vuurpijlrichter' gereglementeerd. Hem wordt de
verzorging overgelaten van al wat bij
het vuurpijltoestel behoort, waarvoor hij een vast jaargeld van ƒ 15,geniet.

(1839-1918) was, die in deze functie
op 70-jarige leeftijd afscheid nam en
bij die gelegenheid de zilveren legpenning van de NZHRM kreeg uitgereikt.
Jan Hollenberg was van beroep
badmeester, aardappelteler en handelaar. Hij werkte bij 'Blauw Wit',
de badinrichting van Hotel d'Orange, waar hij de leiding had over de
paarden, de badvrouwen en de badmannen.

Het bestuur van de NZHRM (toen
nog zonder het predikaat 'Koninklijk') schreef in 1828 een prijsvraag
uit en er werd een premie uitgeloofd
van 'vijftig Gouden Dukaten aan den
Schrijver van het bestgekeurde Antwoord'. Er kwamen op deze prijsPeriode:
Veelzijdig man
Virginia
vraag veertien antwoorden binnen,
Als aardappelteler leverde hij
De eerste redding te Zandvoort ge- maar de aan de hand gedane oplos24/12/1990 7/1/1991
aardappelen aan het Amstel Hotel
schiedde op 5 februari van dat jaar, singen bleken niet uitvoerbaar.
en aan Koning Willem III. Een veelwaarbij met behulp van de redding- Meer succes had de Engelse kapiOverleden
zijdig man dus, Jan Hollenberg, die
Koper geb. Smit, Petronella, oud 80 boot de gehele - uit 11 koppen be- tein George William Manby met zijn
als vuurpijlrichter werd opgevolgd
staande - bemanning van het tussen uitvinding om door middel van een
jaar
door Jacob Koper, alias 'Jaap van
Schievink, Josephus Wouter, oud 67 Zandvoort en Wijk aan Zee gestran- mortier een ijzeren kogel met daar- Jan Hollenberg
Bij zijn navorsingen ontdekte Chris'. Zijn vader was aannemer en
de barkschip 'Virginia' veilig aan aan een lijn over een wrak te schiejaar
Kors van der Mije dat de oudste had zijn bedrijf in de Kosterstraat.
Bax geb. Veldhuizen, Johanna, oud land kon worden gebracht. Onder- ten.
In november 1840 werd het toestel vuurpijlrichter Jan Hollenberg Jaap Koper was van beroep stucavinding had inmiddels geleerd dat,
90 jaar

Burgerlijke stand

moest Heemstede uiteindelijk de
punten met Zandvoort delen. In de
eerste sessie was er remise voor Lindeman, Termes en Van der Meijden,
terwijl Twint en Molenaar hun partijen verloren. Van de drie afgebroken partijen werden er slechts twee
uitgespeeld. De partij van teamleider Edward Geerts werd zonder verder te spelen gewonnen gegeven
door Heemstede, terwijl John Ayress een keurige remise behaalde.
Jack van Eijk stelde tenslotte de gelij ke stand veilig door met zijn tegenstander korte metten te maken.
De eerstvolgende wedstrijd is tegen Het Witte Paard uit Haarlem,
dat tot nu toe met nul punten onderaan de ranglijst staat. Dit moet voor
de Zandvoortse Schaakclub volgende week donderdagavond een 'makkie' zijn.
Vanavond speelt de Schaakclub
de 14e ronde van de interne competitie.

Jaap Koper overleed op 50-jarige
leeftijd en werd op l mei 1934 als
vuurpijlrichter opgevolgd door de
heer S. Attema. Deze was in 1914
naar Zandvoort gekomen als timmerman en vond vast werk bij het
Timmer- en Aannemersbedrijf M.
Koning. In 1932 werd hij beheerder
van het Buitenverblijf aan de Brederodestraat te Zandvoort. Na 1945
vestigde hij zich als Makelaar en
Taxateur.
"Ook de heer Attema was een blijvertje", aldus Kors van der Mije. "Op
l april 1967 nam hij afscheid doch
tot zijn dood bleef hij de gang van
zaken van het Reddmgstation op de
voet volgen. Hij werd als vuurpijlrichter opgevolgd door zijn zoon Jelle en als commandant van de wipperploeg door Vok Paap. Na het
overlijden van laatstgenoemde werd
Cor Luttik commandant van de wipperploeg, wiens taak in september
1978 werd overgenomen door de hiudige commandant Sol. Hij wordt geassisteerd door vuurpijlrichter
Frans van der Ploeg".

Zoeken
Over twee jaar zal de Dr.Ir. S.L.
Louwes vervangen worden door een
supersnelle strandreddingboot van
een geheel nieuw type, waarmee binnen enkele jaren alle kuststations
zullen worden uitgerust. "Er is dus
sedert 1824 niet veel veranderd in de
mentaliteit van de besturen, plaatselijke commissies en bemanningen",
aldus Kors van der Mije. "Zij blijven
onverpoosd zoeken naar betere reddingsmiddelen".
C.E. KRAAN-MEETH
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SUPERPOSKODEPRIJS VALT 31 KEER!

De SuperPostcodePrijs leverde bij de trekking van
december liefst 22 winnaars op. In totaal hadden zij
31 loten. Op elk lot viel 3.000 gulden! In de
Persoonshaven te Rotterdam was het dus groot feest.
Bovendien werd onder deze 22 winnaars ook nog eens
de SuperWinkelPrijs geloot: een leven lang gratis winkelen! Dat kan alleen bij de Postcode Loterij, de leukste loterij van Nederland! Hoe meer mensen in uw
postcode meedoen hoe groter de kans op een prijs.

Iedere week op televisie.

U kunt ook winnen met uw eigen
postcode!

Kent u uw postcode? Dan weet u al bijna uw lotnummer.
Uw lotnummer bestaat uit uw postcode plus twee door
de computer toegekende cijfers. Die weet ü alleen. Hoe
meer mensen in uw postcode meespelen, hoe groter
de kans op prijzen voor allemaal. Want: wint iemand in
uw postcode, dan wint u ook' Stuur uw "WIN EEN TON
BON" snel op. En wie weet... bent u straks de gelukkige
die een koffer vol met geld m ontvangst neemt.

Iedere dinsdag om 21.00 uur zit heel Nederland voor de
buis. Te gast bij Jos Brink en Manuëla Kemp.
Een spannend programma van de Postcode Loterij'.
Vele honderdduizenden guldens liggen iedere maand
klaar voor iedereen die met zijn eigen postcode meespeelt.

UITSLAG TREKKING DECEMBER: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN
Op 21 december 1990 zijn de lotnummers getrokken. Is de gehele postcode vermeld dan heeft iedere deelnemer in die postcode een prijs tussen ƒ25,- en ƒ1.000,gewonnen. Zijn alleen de vier cijfers van de postcode vermeld, dan heeft elke lettercombinatie in die postcode een prijs van ƒ10,- gewonnen.
2502 GA
251 5 SB
251 6 TT
251 7 HH
2524
2525 VM
2542 VT
2544
2544 CE
2546 RV
2547
2552
2555 TJ
2561 AE
2587 SG
2591 GT
2591 SW
2593
2622
2625 R K
2629 HL
2631
2641 GV
2651 DD
2676 VH
2717
2726 TZ
2728
2741 BD
2804 TT
2805 GV
2871
2906 CR
2986 G K
3024 TM
1398XK02
3031 RJ
3035 HM
3035 XL
3038 BM
3038 LC
3042
voor iedere deelnemer in de
postcode 1 398 XK een troostprijs van 3055
3066
f11 .UUU;
000 J
3067
1431
70,- 2401 HE 700,- 3069 BV
1 444 TX
50,- 2421 CN 50,- 3069 WN
1444 WC 500,- 2451
70,- 3071 CL

1012 MX 25,101 3 RA 25,1013WJ 700,1024 NS 50,1 024 PS
50,1032
70,1034 GH 50,1054 XR 25,1058 DH 25,1059 SX
50,1063 EZ
50,1067 LZ 700,1067 S J
25,1068JR
25,1069CW 25,1075CH 500,1077 DD 50,1078 NW 25,1079 KW 7000,1098 AA 500,1098 G J
50,1102 AK
50,1106 XM 700,1161 W
50,1186 ZG 700,1211
70,1211 HS 25,121 3 TL 700,1251 N W 50,1313JG
25,1317CN 100,1333 AL
50,1382SL
25,1 398 XK 700,-

1445NC 500,1446 BN 25,1446 DN 25,1464 MA 7000,1501 AN 25,1507HH 700,1511 WJ 25,1551 CB 50,1561 JK
50,1 607 CS 50,1701 AP
50,1 703
70,1747 TM 25,1755 PL
25,1782 CM 700,1785
70,181 6 DB 25,1817KE 25.1 944 SK 7000,1 962 XJ
25,1963 EP 50,1 974 AV
50,201 2 ZH 25,2035
70,2133CT 700,2152 LK
50,2153EA 700,2245 VP 25,2263
70,2273 BC 25,2273 EH 50,2291 XL 100,2316 RX 50,2321 AW 25,-

HOOFDPRIJS

ƒ100.000,-

25,25,25,25,70,25,500,70,25,25,70,70,25,25,25,25,50,70,70,700,25,70,50,25,50,70,50,70,50,25,25,70,50,25,50,25,50,25,700,500,70 70,70,70,50,700,25,-

Pri|zen boven de 1000 gulden worden belast met 25°o kansspelbelasting Trekking
is iedere maand De trekking wordt verricht door Notaris mr PJ N van Os te
Amsterdam Trekkingslysten en Reglement zijn verkrijgbaar bi| het secretariaat
Van Eeghenstraat 77 107t EX Amsterdam De loterij is goedgekeurd door de staats

3071 CL

SUPERPOSTCODEPRIJS pixs)
ƒ3.000,SUPERWINKELPRUS <ixs)
een leven lang gratis winkelen.

WM^É9fl9

^^^f^V*>

3077 PW 50,3077 PW 100,3078
10,3078 BL
25,3079 AD 25,10,3081
3081 HS
50,3082 HE 50,3085
10,3086
10,3111
10,3123 PH 25,3144 ET 100,3161 XG 100,25,3181 PE
3201 RB 50,3203
10,3207 RD 100,3214 AW 50,3222
10,3245 CA 1000,3253 BP
25,3291 AK
25,3291 TM 25,3295
10,3315 BV 500,3318 BB
50,3328 JB
50,3331 BV 100,3351
10,25,3361 AP
3417 AK
25,3527 XW 50,3551 CG 50,-

3605 JE
3608 XH
3642 AM
3701 VD
3704 PC
3706 AA
3721 SE
3722 BR
3731 ED
3741
3742 WJ
3755
3772 CM
3828 GS
3861 JZ
3905
3911 EC
4214 DX
4384 CS
4532 KM
4535 BH
4615
4623 XD
4641
4661 CJ
4681 CA
4703 HB
4731
4731 BZ
4761
4812 AM
4813
4817 XA
4818

50,25,50,50,500,25,25,1000,100,10,100,10,25,25,50,10,50,25,50,25,25,10,100,10,50,25,25,10,25,10,50,10,500,10,-

4824 PL
25,4871
70,4875 AK 700,4904 PW 25,4941 DG 500,5011 BP 25,5015 AP 7000,5021 RC 50,5038 MN 50,5046 LD 500,5062 CR 50,5143CN 25,5144 VC 25,5213 AN 50,521 3 BX
25,5213 RC 50,5216 KB 25,5221 BC 50,5258 GE 25,5261
70,70,5261
5301 EN 500,5451 AL
50,5623 HJ 700,5626 AR 50,5627 VK 25,5683 KV
25,5704 EE 25,5731 GA 25,5831 JM 25,5911, AP
50,5923 AB 25,5931
10,6043
10,6043 RT 50,6045
10,6101 EB
25,6164 VP 25,6166 XM 25,6174 RW 25,6216 RM 25,6228
70,6247
70,6271
70,6286
70,6374 R R 25,6417 HE 25,-

secretaris van Justitie onder nummer LO 890/098/177 89 d d 20/10/1989 Als u het
niet met een afschrijving eens bent dan kunt u binnen een maand de bank ot giro
opdracht geven het bedrag terug te boeken De verstrekte machtiging kunt u altijd
weer intrekken Hiervoor kunt u zich wenden tot de Stichting Nationale Postcode

6418 JK
6433
6451 GL
6541 RM
6581
6602 GT
6603 ED
6662
6681 WS
6685 BM
6687 BX
6822 LJ
6833 DH
6834
6836
6841 EM
6844 DD
6883 HC
6991 EK
7071 TT
7232 AX
7414 GE
7442 ES
7531 TM
7551
7552 DZ
7557 HW
7606 BX

25,70,25,25,70,25,25,70,25,50,25,-

50,700,70,-

10,5050,50,25,25,700,700,500,25,-

10,500,100,100,-

GRAN DORA DO PRIJZEN
2582 SR
2825 BL
2871 CE

02
03
03

6041 XT
7604 KE

02
02

Manuëla Kemp, presentatrice van de Nationale Postcode Loterij:
'Ik verzeker ü dat er elke maand vele duizenden guldens aan
prijzengeld worden uitgekeerd. En iedereen die met
zijn eigen postcode meespeelt maakt elke
maand kans op de hoofdprijs. Met
</
tientallen trekkingen, elke maand
kans op de hoofdprijs van een ton
of een van de andere postcodeprijzen. En weet u wat ik nu zo
belangrijk vind? De opbrengst is
bestemd voor mens en
milieu. Zo doet u gezellig mee •
aan de leukste loterij van
Nederland. Stuur mij uw
"WIN EEN TON BON",
dan vertel ik pp TV of
u de hoofdprijs
gewonnen hebt.'

^S&i'eucJ-o-

^*^/
/

7621
7681
7707
7771
7842
7887
7904
7961
8023
8031
8084
8084
8231
8242
8251
8262
8265
8331

XK 25,XV 700,PK 700,CT 25,TB 7000,EG 25,BD 50,BT 25,70,RA 50,ER 25,JR
25,HL
25,VG 50,ZB 700,70,CK 25,70,-

8921
9001
9101
9108
9271
9402
9602
9603
9611
9642
9801
9931

TX
ET

25,50,70,NG 50,ED 700,70,LK
50,BL 700,KP 25,MG 50,70,AB 25,-

IEDERE DINSDAG
'OM 21.OO UUR OPRTL4
Jos Brink en Manuëla Kemp presenteren
"De 64.000 gulden vraag & De Postcode Loterij."

zetfouten voorbehouden

WIN EEN TON BON
ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
! de vele prijzen:
Q 1 lot (ƒ10,-)
Q
loten ( a ƒ10,-) per maand

max 50 loten per
postcode

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

EXTRA PRIJZEN VOOR DE
LEZERS VAN ONS BLAD

Naam:

_) dhr. Q mevr.

Adres:
j

Postcode:
1013
1034
1055
1055
1056
1061

JW 25,- 1077
SR 25,- 1082
70,- 1095
WD 50,- 1104
DA 100,- 1106
TC 25,- 1107

RKÏOO,- 1121
70,- 1132

70,-

XKIOO,-

S H 50,- 1165 N J
LP 50,- 1447 HS
KM 25,- 1503
10,- 1561 KP

25,50,70,50,-

Loten] De prijzen worden automatisch op uw bank/girorekening gestort Deelname
impliceert aanvaarding van het Reglement Maximaal 50 loten per postcode De
Superwinkelpnjs is uitsluitend geldig voor personen boven de 18 jaar

| Plaats:

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand het aangegeven
bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

1501 91

NATIONALE
LOTERIJ

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 13052, 2501 VC Den Haag.

Of NATIONALE POSTCODE LOTERIJ MAAKT HELE STRATEN BLIJ!

onze abonnee
Over het Zandvoorts Nieuwsblad gesproken, ik had 't er laatst nog met mijn vriendin over. Wij hebben elkaar via de krant ont
moet, dat was toen ik het kinderfietsje van mijn dochter te koop had aangeboden. Daar was zij toen op afgekomen.
Ik wil er maar mee zeggen dat ik 't een steengoeie krant vind die schrijft over de plaats waar je woont. Dus over de
dingen die om je heen gebeuren en voor mij is dat belangrijk genoeg om een abonnement te hebben.
Door die krant ben ik mij ook voor de gemeentepolitiek gaan interesseren, want daar is het Zandvoorts Nieuwsblad
goed over geïnformeerd. Ik heb laatst nog de redactie opgebeld omdat ik het ergens niet mee eens was. Schrijft u maar
een brief, zeiden ze. Misschien dat we 't in de krant op kunnen nemen. En mooi dat het er de volgende week in stond.
Ik bedoel maar.
Ik zou die krant niet willen missen. Ook niet om de advertenties, want ik ben zo'n type dat graag de aanbiedingen van de
een met die van de ander vergelijkt. Noem het een hobby. Nu ik het toch over hobby's heb. Moet je mijn man zien als die
krant er is...
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant die
schrijft over de plaats waar u woont.

die krant moet ik hebben. Omdat ik
, graag wil \\eten \\at zich in mijn omge\ ing afspeelt. Ter keniusmaking ontvang ik hel Zaïuh ooits Nieuwsblad
13 weken voor maar f 11,-.
Xaain. (m \ )
Adres. -Postcode/ Plaats.
Telefoon.
Giro Banknr.:

(i.\.m. controle be/.orgmg) \\T\
Dl/2

Daarna word ik abonnee en betaal per
Q maand f 4.75"
Q kwartaal f 15.Q halfjaar f 27,O jaar f 49,* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische
betaling. Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven:
020-668.13.00
Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia. Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsteidam. U hoeft geen postzegel
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WEEK 1
Consumententest

Onderzoek naar
audiocassettes

W

EKELIJKS WORDEN tientallen artikelen door deskundigen getest. ledere
veertien dagen kunt op deze ATVpagina de rubriek 'Consumentest'
vinden waarin onze medewerker
Gerrit Jan Bel meldt wat er op het
gebied van consumentengoederen is
onderzocht. In het informatiekader
staat hoe de betreffende bladen kunnen worden besteld.

Audio
Audio & Video Totaal van december
staat voor een groot deel in het teken
van de cassette (recorder). Niet alleen werden de cassettedecks Sony
TC-K950 en Technics RS-B965
nauwkeurig bekeken, maar daarnaast testte het blad maar liefst 69
nieuwe audiocassettes. Naast een
top 20 zijn van iedere cassette de
testresultaten uitgebreid en overzichtelijk weergegeven. Voer voor de
liefhebber! Twee D/A-converter en
de Amerikaanse PS Audio Superlink. Wie in luidsprekers is geïnteresseerd komt aardig aan zijn trekken bij Luister (december). De Celeston 5 van ƒ 425,- ('een vrij bescheiden geprijsd evenwichtig kleintje'),
de Impulse 94 van ƒ 2395 en de MB
Quart 390 luidspreker van ƒ 799,- en
Quart-phone 90 hoofdtelefoon van
f 299,-

Video
Op de testbank van Audio & Video
Totaal (december) de nieuwste
mini-camcorders van JVC (de GRAX7) en de Panasonic (de NV-S1).
'Chapeau' is hier het enige woord
dat van toepassing is, zo meent
A5 VT. Verder in het blad de Grundig
videorecorder VS 650 VPT, speciaal
gekozen vanwege het feit dat deze op
montagegebied kan wat nog geen enkele andere recorder voor mekaar
krijgt. Ook Hifi Video Test (december) schenkt aandacht aan het onderwerp videomontage door de Videonics Directed Plus nader te bekijken. Het gaat om een kastje dat
wordt aangesloten op de computer
en verder de TV als monitor en de
cam-/videorecorder als 'floppy-disk'
gebruikt.

Proefvaarten
In de Waterkampioen (no. 22) wordt
het resultaat gepubliceerd van twee
proefvaarten: de Maldives (een toercatamaran met accommodatie voor
zes personen) en de Jeanneau NewMatic (een robuuste open werk- en
bijboot). In no. 23 aandacht voor de
FF 110 (een zeer snelle toerzeiler) en
de Barkas 1000 MK, een multiknikspantmotorboot.

Gezichtscrème
Cosmeticafabrikanten vragen voor
gezichtscrèmes soms buitensporig
hoge bedragen, zo vindt de Consumentenbond, maar gelukkig is er
voor minder dan twee tientjes ook
een goede crème te koop. Dit blijkt
uit een test van 17 gezichtscrèmes
voor de droge huid (Consumentengids december)

Computers
Wat hardware betreft testte Personal Computer Magazine in het decembernummer de ALR PowerVEISA (een 33-MHZ 80486), de Apple PC
AT/12 ('een laaggeprijsde AT die gefaseerd is op te bouwen', de NEC P60
24-naald. printer ('laserconcurrentie) en Wang Freestyle, een systeem
waarmee zowel tekst als gegevens,
beeld- en steminformatie per fax of
over een netwerk kan worden verstuurd.

Rentegarantie
Wie een huis wil kopen en een hypotheekofferte aanvraagt heeft de zekerheid dat de hiervan vermelde
rente geldt als men binnen de afgesproken termijn op de offerte ingaat.
Zo'n offerte kan echter alleen worden aangevraagd als het onderpand
(het huis dat men wil kopen) bekend
is. Wie nog geen woonkeus heeft gemaakt, maar niet het risico wil lopen
zijn lastenberekeningen door tussentijdse rentestijgingen in de prullemand te moeten gooien, kan bij
sommige banken terecht voor een
rentegarantie. Welke banken dit zijn
en de voorwaarden die zij hanteren
staat in de Woonconsument (no. 12).

Compactcamera 's
Compactcamera's gaan steeds meer
concurreren met spiegelreflexcamera's. De verschillen bij gebruik in de
praktijk zijn niet groot. Ze zijn alleen kleiner en lichter en hebben een
beperktere flitsmogelijkheid dan
speigelreflexcamera's. Dat vindt de
Stichting Vergelijkend Warenonderzoek die ruim 70 toestellen testte.
Twee goede, veelzijdige en eenvoudig te bedienen autofocuscamera's
zijn de Ricoh FF 9 S en Konica A4
'beide ƒ 300,-). Wilt u iets meer uitgeven, dan heeft men voor ƒ 350,- al
een 'zoom': de Minolta AF Zoom 65.
Voor wie het goedkoper zoekt zijn
de vastfocus Minolta FS E 3 en de
Chlnon Belami AF (beide ƒ200,-)
een heel goede keus. Van de hele
goedkope zijn de Revue 350 MF
l/'l 10,-) en de Chinón Auto GL
(f 120,-) de beste. De volledige tekst
over het onderzoek is opgenomen in
brochire no. 272.
GERRIT JAN BEL

E ALTERNATIEVE Konsumenten Bond is een
vereniging van en voor
kritische consumenten en zet
zich in voor het milieubewust
consumeren. De Bond wil zich
het komende jaar professioneler profileren om aldus definitief uit het kleine besloten circuit van de geitewollen sok
met bijpassende sandaal te treden.

D

Alternatieve Konsumenten Bond
wil uit 'geitewoUensokken-circuit'

Het bewustzijn dat we voorzichtig
met het milieu om moeten gaan
vindt steeds meer ingang bij de massa. Natuur- en milieubehoud zijn
'hot items' anno 1991. Er is steeds
minder grond, maar 'groen denken'
is bittere noodzaak. Om dit denkproces te sturen is informatie nodig
en daarin voorziet de Alternatieve
Konsumenten Bond (AKB) uit Amsterdam.
De AKB telt momenteel negenhonderd leden. Het tweemaandelijkse magazine Voeding & Milieu heeft
tweeduizend abonnees. De 'normale' Consumentenbond overschaduwt met ruwweg 500.000 leden de
AKB volledig. Maar dat gaat mogelijk veranderen, want de AKB wil
zich profileren in 1991 met een grote
ledenwerfcampagne. Het moet allemaal wat professioneler worden dan
tot dusver.
De situatie waarin de alternatieve
bond verkeert, is niet echt rooskleurig. Men heeft nu de beschikking
over twee klaslokalen in de voormalige Marnix van Sint Aldegondeschool. De ruimte is duidelijk te
krap om met gemiddeld tien medewerkers gebruik van te maken.

• De 'boerenmarkt' met uitsluitend
Amsterdamse Dappermarkt

meten aan de groei die we doormaken. Het ledental neemt de laatste
jaren telkens met vijftien procent
per jaar toe. De AKB is heel lang een
besloten circuit geweest, dat bestond uit een vrij kleine groep fanatieke mensen. Natuurvoedingswinkels waren een heel apart verschijnsel en zeker niet algemeen aanvaard.
Daar is duidelijk een kentering in
waar te nemen. De roep om een gezond leefmilieu is steeds meer hoorbaar. Milieu wordt belangrijker."
„De groep mensen bijvoorbeeld
die alléén maar inkopen doet in na-

De AKB denkt daarom een voortrekkersrol te kunnen vervullen.
Wat heeft een consument naast de
informatie door middel van het magazine te verwachten van de alternatieve bond? Van Dooren: „We schrijven desgewenst producenten aan
omdat ze eerder geneigd zullen zijn
naar een organisatie te luisteren. We
kunnen consumenten oproepen tot
een boycot van bepaalde produkten.
Via bestaande overlegstructuren
kunnen we invloed uitoefenen op te
voeren beleid door overheidsmstanties. Daarnaast vervullen we een rol
richting natuurvoedmgsmarkt. We
alternatieve produkten is iedere zaterdag te vinden op de plaats van de moeten in de gaten houden of er niet
Foto Bram de Hollander gerommeld wordt met produkten.
Dat klinkt vreemd, maar in die sectuurvoedingswinkels is niet zo vindt zijn oorsprong in 1982 toen de tor werken net zo goed mensen."
groot, al zit er lichte groei in. Maar Vereniging Verbruikers van Ecoloer is nu een bredere uitwaai dan in gische Produkten werd opgericht.
In 1991 wordt een grote ledenwerfhet verleden. De groep die af en toe Dit was volgens Van Dooren een campagne gehouden en dan hoopt
natuurvoedingsprodukten koopt, club enthousiastelingen vanuit de men ook te kunnen verhuizen naar
neemt langzaam toe.
Kabouterbeweging die nieuwe bron- een grotere werkruimte. De AKB
nen van voeding, landbouw e.d. ging denkt dan de service en informatiezoeken. Het tijdschrift dat men uit- voorziening verder te kunnen
Kabouterbeweging
gaf, was de Alternatieve Konsumen- stroomlijnen. Het lidmaatschap
De interesse voor dit soort pro- ten Gids. Die naam is inmiddels ge- kost minimaal./ 42,50 per j aar, mcludukten stijgt en de biologische land- wijzigd in Voeding en Milieu. In 1984 sief het magazine. Voor informatie
bouw neemt zelfs met twintig pro- werd de naam van de vereniging ver- is de AKB dagelijks tussen twee en
cent per jaar toe, omdat de overheid anderd in de huidige. Van Dooren: vijf bereikbaar via telefoonnummer
het meer en meer begint te steu- „We wilden op een breder terrein 020-863338.
nen", aldus Van Dooren. De AKB actief zijn dan de vroegere naam
EVERHARD HEBLY

VOEDING

TOEREN

Schil van citrusvruchten met
mate in gerechten gebruiken

EN ZACHTE WINTER
met lentetemperaturen of
wellicht de schaatsen uit
het vet en de bevroren sloten
en plassen op? Geen weervoorspeller die het ons kan zeggen.

E FEESTDAGEN aan het

eind van het jaar staan
D
over het algemeen in het
teken van lekker eten. Het

Voorlichtingsbureau voor de
Voeding geeft een paar bruikbare tips.
Het was weer ohebollentijd. Hoe
vaak kan ik frituurvet gebruiken alvorens ik het vervang door nieuwe?
Of is filteren genoeg?
De bewaartijd van frituurvet
hangt af van het gebruik. Het filteren van heet vet na gebruik, verlengt
de houdbaarheid. Het vet moet koel
en donker worden bewaard. Zo lang
het nog goed ruikt en smaakt, kunt u
het gebruiken. Het mag niet te donker van kleur of stroperig zijn. Wanneer het vet schuimt tijdens het verhitten, dan is dit ook een teken dat
het bedorven is.
In diverse gerechten wordt de citroen- of smaasappelschil gebruikt.
Kun je die nog wel eten of bevatten die teveel bestrijdingsmiddelen?
De schil van diverse citrusvruchten kan worden gegeten,
maar wel met mate. Op de
schil van citrusfruit zit een
schimmelwerend middel. Volgens de Keuringsdienst van
Waren mag hiervan maar een
beperkte hoeveelheid op het
fruit gespoten worden. Deze
wettelijke
maximumgrens
voorkomt dat u teveel bestrijdingsmiddel binnen zou krijgen. Alle citrusvruchten worden bovendien door de Keuringsdienst van Waren regelmatig op de aanwezigheid van
eventuele schadelijke stoffen,
dus ook restanten van bestrijdingsmiddelen, getest. Het is
wel aan te raden om fruit voor
het gebruik goed te wassen.
Ik houd niet zo van koken en
ook niet van groente. Kan ik
niet een paar vitaminepillen
slikken en verder brood eten?
Het is niet verstandig om
voedingsmiddelen weg te laten
en daarvoor in de plaats vitaminepillen te slikken. Voedingsmiddelen bevatten meer
voedingsstoffen dan alleen vitamine, op den duur zou dus
een tekort ontstaan. Boven-

Keuken in trendy kleur
Als modckleuren goed aanslaan
bij een groot publiek worden /e
ook wel eens toegepast voor meer
duurzame produkten Vandciar
dat Brtiynzeel de hfestylc keuken
'Concorde' mtroduccei t Voorheen was de keuken leverbaar m
de kleuren wit, licht- en donker
grijs en rood metallic Met de toevocging van mint, wit parelmoer,
zwart en blauw metallic speelt de
fabrikant in op de huidige kleurtrcnd. Informatie: tel. 01640-85000.

Voortrekker

Vrijwilligers
In totaal zijn er dertig vrijwilligers
betrokken bij het werk van de bond.
Want het blijft voorlopig grotendeels vrijwilligerswerk. In april
kreeg de bond een eenmalige subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, waardoor nu drie parttimers betaald kunnen worden. Andere consumentenbonden leven
haast van de subsidie. De AKB is
vanouds liefdewerk-oud papier.
Corné van Dooren van de AKB
constateert de laatste tijd steeds
meer acceptatie van de denkwijze
van zijn bond. „We worden serieuzer genomen en ook steeds vaker
benaderd voor het geven van onze
mening. De acceptatie is ook af te

deed vermoeden." „Het gaat ons niet
slechts om de ecologische produkten en we streven er naar onafhankelijk te zijn van stromingen Daarnaast willen we een consumentenbond zijn en als zodanig ook opkomen voor de belangen van consumenten waar andere groepen dat
niet doen. Ik geloof dat we daarom
een aanvulling zijn op andere consumentenorgamsaties, omdat we doorgaans dat onderzoeken wat andere
bonden niet onderzoeken. We
schrijven bij voorbeeld niet over video's. We concentreren ons voornamelijk op voeding m relatie met het
milieu."
„We geven achtergrondinformatie
over de produktiewijze. Daar horen
wat ons betreft ook de arbeidsomstandigheden bij waaronder een produkt vervaardigd wordt m bijvoorbeeld een Derde Wereldland Het is
weieens goed om je dat soort zaken
te realiseren. Het gaat ons dus niet
uitsluitend om de kwaliteit van het
emdprodukt. Een kritische consument kijkt ook naar milieuaspecten
en naar het dierenwelzijn."

E

dien is het ook niet zo, dat vitamines
Onze tips zijn dit keer op zowel de
altijd alleen maar goed voor onze sneeuw als de zon afgestemd. Deze
gezondheid zou zijn. Integendeel, in aflevering van de reisrubriek is gegrotere doses kunnen vitamines ook baseerd op het aanbod van Tour, de
schadelijk zijn. Met preparaten is er toeristische beurs die onlangs in de
een gemakkelijke kans op overdose- Amsterdamse Rai werd gehouden.
ring. Bij gebruik van voedingsmid- • Vakantieplannen voor volgend
delen is dat niet het geval, die léve- jaar blijken al onder de kerstboom
ren alles in een goede verhouding. te worden gemaakt. Niets voorbarigs dus als ik nu alvast meld dat
Zit in zelfgeperste sinaasappelsap vanaf "l~juli 1991 in Kopenhagen vaevenveel vitamine C als in sap uit een kantiegangers gratis fietsen kunnen
pak?
huren. Vijfduizend speciale City BiIn het algemeen kan men er van kes zijn op 750 verschillende plaatuitgaan dat sinaasappelsap uit een sen in de stad verkrijgbaar. Zes gulpak ongeveer evenveel vitamine C den wordt betaald bij het afhalen
levert als versgeperst sap. Sinaasap- van de fiets en dit bedrag krijgt men
pelsap kan ook rustig enkele dagen weer terug als het rijwiel wordt ingein de koelkast worden bewaard zon- leverd. Het gesponsorde project, een
der dat het gehalte aan vitamine C idee van twee inwoners het oog voor
het milieu, dient om de verkeersproterugloopt.
blemen in Kopenhagen enigszins te
verhelpen. Info: 070-3465694.
Voor vragen: Voorlichtingsbureau voor de
Voeding, postbus 85700,2508 CK 's Gravenhage; infolijn 06-821.22.72 (op werkdagen tussen
13.30 en 17 uur, ƒ 0,40 per minuut).

Ikonen,
fietstocht
en zomerplannen
len president Tito had er een zomerverblijf en voor toeristen werd dit
schitterende eiland, thans nationaal
park, pas in 1984 opengesteld. Hotelplan, Nederlands oudste touroperator op Joegoslavië, heeft in zijn zomerprogramma een reis naar dit
rustige eiland met zijn rijke flora en
fauna. Voor wie wandelen te vermoeiend vindt zijn elektrische wagentjes te huur. Info bij Hotelplan,
tel. 070-3958310.

• Een land dat korte tijd uit de gratie
was bij de Nederlandse vakantieganger, maakt zijn comeback. We heb• De ANWB heeft het internationale ben het over Spanje en dan met
kampeer-carnet een nieuw jasje ge- name over Catalome dat vorig jaar
geven. Het ziet er nu uit als een ere- 641.772 Nederlandse toeristen trok.
62.7% behoort tot de zogenaamde 'repeaters' en
keerde dus terug. Leuk
om te weten dat de ANWBcamping van het jaar 1990
in Catalonie ligt. Het is de
camping Plata Montrois
aan het strand van de Costa Daurada, 30 kilometer
zuidelijk van Tarragona.
Het predikaat 'beste camping' krijg je niet zomaar
van de ANWB. Een perfecte plek dus voor hen die
kamperen of in een caravan de vakantie doorbrengen. Bovendien is Barcelona niet te ver weg voor hen
die wat Spaanse cultuur
willen opsnuiven. Info:
Spaans Verkeersbureau,
tel. 070-3465900.
• Cycletours in Amsterdam bestaat 10 jaar. De
hobbyïstische
pionier
groeide uit tot een professionele reisorganisatie. De
fiets staat nog steeds centraal. Intussen kwam er
uitbreiding van accommodatie en is er de mogelijkheid van kamperen met
een eigen potje koken tot

fietS arnveren aan de
• Camping-Caravaning Playa Montroig werd ANWB-camping van het jaar. Playa Montroig ligt aan SgUrvan
het 3-sterrenhohet strand van de Costa Daurada in Catalonie.
tel. In dit jubileumjaar bij-

Informatie
Indien niet (meer) in de winkel De Woonconsument: ƒ4,40 overPostbanknummer
te koop zijn de besproken bladen maken op
op de volgende manier te bestel- 2665588 t.n.v. 'vereniging eigen
len. Vergeet daarbij niet de ge- huis', Amersfoort.
wenste uitgave en het nummer te Hifi Video Totaal: ƒ 7,50 overmaken op Postbanknummer 5043044
vermelden.
Audio & Video Totaal: ƒ 9,45 over- t.n.v. HVT, Deventer.
maken op
Postbanknummer Personal Computer Magazine: Te4727319 t.n.v. Uitgeverij Dismaros, lefomsch via nummer 0205102878.
Den Bosch.
Consumentengidsen: ƒ7,50 of ƒ Stichting Vergelijkend Warenon11,10 (Consumenten-reisgids of - derzoek ƒ 4,- overmaken op
geldgids) overmaken op nummer Postbanknummer 1477321 t.n.v.
27874 t.n.v. de Consumentenbond, Stichting VWO, Den Haag.
Den Haag of bellen naar: 070- Waterkampioen ƒ 6,50,
telefonisch bestellen: 070-3146349
3847847.

ditcard en is de moeite van het aanschaffen waard. Sinds de vijftiger jaren is het IKC het enige kampeercarnet dat bijna overal in Europa bruikbaar is en ruim 330.000 kampeerenthousiasten schaften het al aan. Ook
dit jaar weer fikse kortingen op campings, hotels, restaurants enz. Het
IKC kost ƒ 14,95 en de ANWB geeft
alle informatie.
• Tot en met 30 januari is in het
Eisinga Planetarium in Franeker
een bijzondere tentoonstelling te
zien. Onder de naam 'Ster van Bethlehem' zijn er miniaturen, ikonen en
andere bijzondere voorwerpen te bekijken. Het Planetarium is open van
dinsdag tot en met zaterdag, 10-12.30
uur en 13.30-17 uur, eerste kerstdag
en nieuwjaarsdag gesloten.
• Jarenlang was het eiland Brioni in
de Adriatische Zee, gelegen voor de
kust van Joegoslavië, gesloten. Wij-

zondere trips zoals een exotische
woestijntocht op de fiets door Algenje, een Oost-Europa 'trekking' vol
avontuur en meefietsen in het lentefeest Vanuit een oude burcht in de
Toscaanse heuvels. Info: 020274198/269024.

• We hadden niet het plan nu nog
over de honderden kerstmarkten te
schrijven. Voor twee evenementen
op dit gebied maken we echter een
uitzondering. Dat zijn de Krippana
in Losheim/Eifel in België waar tot 7
januari van kerstkribben uit kathedralen, domkerken, basilieken, abdijen, kapellen en kloosterkerk een
zogenaamd kribbenlandschap is gemaakt. Voor zowel volwassenen als
kinderen een wereld vol glans en
mystiek, zo schrijft de VVV van Losheim. Dagelijks open van 10 tot 18
uur. Info Belgisch Verkeersbureau,
tel. 020-245953.
Dichterbij is in het Brabantse Hoe-

ven in het voormalig seminarie Bovendonk tot en met 6 januari een
tentoonstelling te zien van kerstgroepen- en stallen met onder meer
de Zuidamerikaanse-, Afrikaanse en
Oostbloklanden. Ze zijn onder andere gemaakt uit hars, hout, soapstone
en keramiek. Geopend woensdag tot
en met vrijdag van 13.30 tot 17.30,
zaterdag van 11 tot 16 uur en zondag
van 12 tot 17 uur. Eerste en tweede
kerstdag geopend. Info: 01659-4433.
• Verre landen zijn in opkomst. Was
voor onze grootouders België al ver,
tegenwoordig draaien we de avontuurlijke hand niet meer om voor
een treinreis door Amerika of een
strandvakantie in Maleisië. Om bij
die treinreis te blijven: door de lage
dollarkoers is reizen in de Verenigde
Staten en dan met name met de
trein, niet duur. In 1991 kunnen passagiers met een nationale USA railpas 45 dagen lang onbeperkt treinreizen maken op alle lijnen van Amtrak, de nationale spoorwegmaatschappij. U betaalt hiervoor 500 gulden en dat is een spotprijs in
vergelijking met bijvoorbeeld een
treinreis naar Hammerfest of Glasgow. Kinderen tot 2 jaar gratis, tot 11
jaar de halve prijs. Meer dan 500
stations in 44 staten en 40.000 kilometer spoor liggen te wachten op
houders van deze pas. Info: Amtrak,
tel. 02159-48586.
• We noemden al Maleisië, een oosters land dat de laatste jaren steeds
meer Nederlanders trok. Wellicht
omdat het land naast mogelijkheden
voor een tropische strandvakantie
zoveel meer biedt. Behalve dat er
lange, witte, met palmen begroeide
stranden lokken, kunnen sporen
worden teruggevonden van de Portugezen en van ons Nederlanders.
Kuala Lumpur, de hoofdstad heeft
zowel Moorse als Tudorarchitectuur en wees niet verbaasd als u ineens voor een oer-Hollandse gebouw
staat. Ter geruststelling voor propere Nederlanderse angsthazen: Maleisie is een schoon en veilig land en
voor onze begrippen met duur.
• Nog steeds vraagt de Brabantse
Langstraat aandacht voor zijn
schoenenindustrie. Vandaar dat in
het Nederlands Leder-en Schoenenmuseum in Waalwijk de expositie
'Ongepend en uitgeleest' wordt gehouden. Op deze tot 6 januari durende tentoonstelling is daar schitterend schoenenwerk te zien van voormahge studenten van de beroepsschool voor schoentechnieken
Handgemaakte,
kunstzinnige
schoenen, al zal men niet op elk paar
even snel een boodschap in de s>upermarkt doen. De tentoonstelling
in het museum aan de Elzenweg 25
in Waalwijk is geopend van dinsdag
tot en met vrijdag van 10 tot 17 uur
en zondag van 12 tot 16 uur. Eerste
kerstdag en nieuwjaarsdag gesloten.
• Om met een schoentnp te eindigen. In het Oostenrijkse Dachstem
propageert men naast het langlaufen dat toch nog enige inspanning
vereist, eens de bergen in te gaan op
echte sneeuwschoenen, een soort
loopvlakken van aluminmmstrippen waarop de gewone schoen wordt
vastgemaakt. Bij de Alpmschule
Dachstein in Ramsau leert men u
graag hoe u vederlicht door het
sneeuwlandschap kan wandelen
zonder onverhoopt weg te zakken in
de witte massa. Dagtochten mot een
gids kosten circa / 40,-, de sneeuwschoenen krijgt u gratis te leen. Info
tel.020-129682.
LENIPAUL

Mobiele zeephouder
Wanneer men kostbare en fraaie
tegelwanden met wil beschadigen
door het boren van gaten voor accessoires, kan gebruik worden gemaakt van een handige en mobiele
staande zeephouder van Geesa. De
zeephouder kan gemakkelijk
overal worden neergezet op wastafelbladen, aanrechten en plateaus
Het produkt is vervaardigd van
verchroomd messing, waarop 12
jaar garantie wordt gegeven. Bovendien heeft het een heldere glazen inzet, die er gemakkelijk uitgenomen kan worden om te remigen. Informatie: tel. 033-633214.

Overzichtskaart LAW
De Stichting Lange Afstand-Wandelpaden heeft een nieuwe overzichtskaart op de markt gebracht
met alle Nederlandse LAW's. Wie
wil weten hoe de 27 1-a-wandelpaden met een totale lengte van circa
3500 kilometer in grote lijnen lopen en hoe ze onderling aansluiten, kan met deze kaart (schaal
1:500.000) duidelijkheid verkrijgen. Op de kaart is ook te zien van
welke paden reeds een 'voorlopige
uitgave' bestaat en welke paden
nog in ontwikkeling zijn. Op de
achterzijde van de kaart wordt in
heldere taal uitgelegd wat een
LAW nou eigenlijk is, hoe je de
route kunt volgen en ook de aansluitingen op de paden m België
en Duitsland komen aan de orde.
Kaart te bestellen door / 3,95 over
te maken op postrekening 4205157
t.n.v. Stichting LAW te Nieuwegein onder vermelding van 'overzichtskaart'. Informatie: tel.
03402-47073.

Vrijstaande kookplaat
Keramische kookplaten bestaan
al enige tijd, maar vrij nieuw zijn
de vrijstaande kookplaten. Hierdoor wordt het mogelijk een keramische kookplaat te plaatsen
overal waar men maar wil zoals op
de koel- of vneskast, werkblad enzovoorts De gladde keramische
kookplaat is gemakkelijk schoon
te houden en vormt een stabiele
basis voor alle pannen. De vlakke
kookelementen verwarmen de
pan gelijkmatig. De firma Atag
maakt keramische kookplaten
met twee halogeen-elementen. Halogeen betekent koken op licht
elektrisch koken met de snelheid
van een gasbrander Indicatielampjes zorgen voor een optimale
controle over de de warmte van de
platen. Informatie: tel. 0835687911.

Wooncomfort
Wie meer wil weten over verhchting in huis doet er goed aan het
zojuist verschenen magazine
'Wooncomfort' eens aan te schaffen. In het blad staan een aantal
zinvolle tips met fraaie illustra
ties. Daarnaast wordt er in het magazine uitgebreid aandacht besteed aan de come-back van de
houten keuken en andere onderwerpen zoals keramische vloeren,
kranen, keukenhulpjes en een artikel over kachels. Wooncomfort
is verkrijgbaar in de supermarkten en boekwinkels en kost / 4,95
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Een opruiming met een hoge kijk- en luisterdichtheid
V.S.O.P. 3 CD's waarop de Wiener Symphoniker hits
vertolkt als Bohemian Rhapsody, Satisfaction en Private
Dancer.
Per CD van-ï9^S~voor j p

"ThisisMusic?".
"Dance Album
"LoveSongs
'90". CD per
stuk van

Torn jones. 2 CD's
met hits als Kiss, Move'
doseren Love Is In The
Air Per CD
M f

,.""></
Assortiment bekende
videofilms. Keus uit
diverse films zoals "The U2 Spy Incident", "The Love And
Times Of Scaramouche", "Reunion"en "LoveBoat" A f
or !«>>•*

"Wereldberoemde Concerten".
Box met 10 CD's met orkesten,
solisten en dirigenten als Arthur
Rubmstem, Isaac Stern, Wiener
Philharmomker, The London Symphony Orchestra, H. von Karajan,
S. van Richter, Karl Bohm en
M. Pollmi.
10CD-box
"Hits '89". Met onder andere
Inner City, Soul II Soul en Phil
Collms.2MC's

Elvis Presley. 2 CD's met hits als l Believe, Burnmg
Love en You'IINever Walk Alone. «l1
Per CD »
"Masters Of Rock". 14 hits van onder
andere Deep Purple, Status Quo en
Rod

Stewart.

CD

"Hits Dubbelop". 4 dubbel-CD's
met ondere andere Whitney
Houston, Bangles, London Beat
en Kim Wilde. "J f
Perdubbel-CD ***>~

12,95

Whitesnake. 5 verschillende CD's van
deze topband. Per stuk vani9^5"voor

15,-

"After The War" - Gary Moore. CD

l*) O C
IA,7Ï>

"Feelings".CDvanl9#5- f r
voor
»»»"

"RockOf America". CD van

"Midnight Love". MC 8,- J r
CDvani9^S-voor
">""

"Live For Ireland". MC 7,CD van-l^Wvoor

"The Sound Of Philadelphia" - T.S.O.P.
Met onder andere Billy Paul, The O'Jays,
Lou RawlsenThe Intruders. Q OC
2MC's 'f**

Af
13)"

11535313

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 12 januari of zolang de voorraad strekt

l.v.m lease-auto te koop
van eerste eigenaar

Ford Escort 1400
Bravo
Autorubnek SHOWROOM verschiet elke week m alle
edities van Weekmedia, t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat l 31 of Rokin
l l O, Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur m ons bezit zi|n, worden de
;.volgende dag m Het Parool geplaatst en de volgende
•',week m alle Weekmediakranten.
Totale oplage 730.000 exemplaren.

FEBRUARI 1988
„Bmnen-slaper"
kleur grijs, met spoiler
± 48000 km gelopen
VRAAGPRIJS: ƒ 17.250
Tel.: 02995-1823

Voor meer informatie of advies, bel

Chrysler Haarlem
off. dealer
* Chrysler -k Jeep * Dodge *

Business fin. lease
ƒ825 p m.
Saratoga 2.5i M/T
ƒ816 p m.
Voyager 2 5i M/T
Alle modellen uit voorraad leverbaar
Bovengenoemde tarieven zijn op basis
van 36 maanden en excl. w v.o

Chrysler leasen?
Even Haarlem bellen
Lease infolijn
* 023 - 264 000 *
P KRUGERKADE 10

Citroen
Het officiële

CITROEN
service adres
voor de Zaanstreek

VAN ROOTSELAAR
VOOR NIEUW + GEBRUIKT
Reparatie alle merken
Zaandam, tel 075-350985

Tka 2 CV 6 special, i.zg st.,
bj '83, APK 6-'91, kl wit, 4 nwe.
band. ƒ2475 02503-41871
V a ƒ 85 • 5 veerbollen op druk
brengen bij de Citroenspecialist van Zaanstad
GARAGE RENE SPAAN
Vissers-pad 11, Krommenie
075-281193 of -353788

Ford

Gun uzelf
Ford van Nes
Weesp
Ook voor een prima gebruikte auto
Ruime keuze
FIESTA, ESCORT, ORION, SIERRA, SCORPIO
EN OVERIGE MERKEN

Gun uzelf
EEN GOEDE INRUILPRIJS, PRIMA GARANTIE
EN GUNSTIGE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

Dichtbij
Hogeweyselaan 97, Weesp. Tel 02940-15443
• Handelaar of particulier
Uw auto(s) aanbieden m „SHOWROOM" is dé manier.
Tel 0206658686

FIAT VERMEY B V.
Keuze uit ruim 35 occasions.
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel. 02975-62020.

Mitsubishi

Colt GL, eind '83, APK 1-'92,
Escort 1300 autom., eind '80, zilvergrijs, radio, LPG, 4-drs.,
APK 1-'92, 1e eig„ zeer gaaf nwe.
type, 4-bak, ƒ2975:
ƒ1675. 020-163260
020-146392.

Honda

Nissan

Honda Accord 1500 autom.
T.k. DATSUN CHERRY 1500
10-'81, APK 10-'91, 1e eig., aut., op gas, bj. '82, APK t/m
70000 km, grijs metal ƒ2775
nov. '91, ƒ2400. 020-768899.
Tel. 020-163260.
Nissan Laurel 2.4 autom., m.
'83, APK 12/'91, radio/cass.,
ƒ 1975. Tel. 020-146392.

Isuzu

-Noord
Schaafstraat 24, A'dam-N.
Tel. 020-361153

• Handelaar of particulier.
Uw auto(s) aanbieden in
„SHOWROOM" is dé manier.
Tel 020-6658686.

Zeiiemaker-Opel
Te koop OMEGA 1.8 LS, wit,
bouwj. '88, km 85.000. Vraagpr.
INRUILWAGENS
/18.450
Tel. 075-211659. Constant keuze uit 100 auto's
Krommemedijk 16, Krommenie
Burg. D. Kooimanweg 7,
Purmerend 02990-22551.
-Noord
Schaafstraat 24, A'dam-N.
Tel. 020-361153

Subaru
SUBARU

HEERE B.V.
DE GROOTSTE SUBARU
DEALER VAN AMSTERDAM

Autoverhuur

De enige off. SUBARU DEA*AAA Auto Rental BV*
LER + occ. voor Purmerend Div. personenwagens v.a. ƒ 25,
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster, div. bestelwagens v.a 11-17 m3
02999-278, Jisperweg 39-40.
+ autoambulance 020-6630836

MOQY EN ZOON

Mini Jumbo

vn Museum autooeaniven

ALLE KLEUREN/TYPES
UIT VOORRAAD LEVERBAAR
LET OP!»

Reeds 14 jaar dé dealer
vcor A'dam en omstr.
IN NIEUW EN GEBRUIKT.
De goedkoopste in leasing,
ook voor particulieren.

Speciale aktie

EINDEJAARSSHOW EINDEJAARSSHOW
van 21/12 t/m 31/12.
t/m 31 december
(op werkdagen van 10-17, uur.
Ook het juiste adres voor
EEN GOEDE OCCASION

Autobedrijf Heere
Ceintuurbaan 225
Tel. 020-6622204.
Donderdagavond koopavond.

I

• „SHOWROOM" verschijnt
huis aan huis in geheel
Amsterdam en omgeving.

Peugeot

Occasion-finale 1990

Anders dan anderen autoverhuur v.a. ƒ25 p.d. 125 km vrij.
Alle auto's met radio/cass.rec.
ADA- West: 020-119708
Noord: 020-324859
Adverteren in
„SHOWROOM"
FAX: 020 - 665.63 21

Ouke Baas
niet duur!!!
- auto-ambulance & oprijauto
-9-pers. bussen en pick-up's

Avond- en nachttar.:
bestelwagen afhalen na 17.30
uur en de volgende morgen
om 8.00 uur retour
tegen 4 uur-tarief.
020-794842, 020-908683.

Rijscholen

aanbieding 20 rijlessen
+ exammenaanvraag ƒ 825

Toyota
TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen
Toyota Carina de Luxe, bijna
'81, APK 12-'91, 2-d. ƒ1775.
Tel. 020-146392.

alle rijlessen ƒ31 per les
halen en brengen
speciaal motorpakket
speciale spoed- en herhalingscursussen
diverse merken auto's, ook automaat
gratis theoriecursus op video

dec.'86
mrt. '87
okt.'87
jan. '88
jan. '88
nov. '86
sept. '87
mei '88
dec. '84

WEGWIJS IN
"^HERWIJS
NAAR EEN ANDERE SCHOOL,
MAAR WELKE?
In de derde week van januari en
februari 1991 verschijnt in alle
edities van Weekmedia de jaarlijkse bijlage

„WEGWIJS IN ONDERWIJSn
Daarin zult u relevante informatie
vinden van vervolgonderwijs na
de basisschool.

SPOEDCURSUS THEORIE IN EEN DAG
Ruys de Beerenbrouckstraat 157, Amsterdam
Tel. 020-138473

Toyota de Graaf biedt aan:
Starlet 1.0, XL
Starlet 1.3 DX
Corolla sed. 1 6 XL
Corolla LB 1.8, DSL
Corolla sed., rood
Carina sed. 1.6 GL
Carina sed. 1 6 GL
Hi-Ace, 9 pers. DSL
Peugeot 305 6t

ƒ10.500 AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
ƒ 11.750 1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
ƒ 14.750
Tel. A'dam: 020-942145.
ƒ14.950
ƒ 14.500 AUTORIJSCHOOL „DE FONS"
ƒ12.900
BOVAG-LID - DIEMEN
ƒ 13.750
Info: tel. 020 - 90.02.92.
ƒ 18.400
ƒ 4.950

Tel. 020-865511.

Voordeel van duizenden guldens
onder de marktwaarde
Peugeots 205-309-405
in benzine- en dieseluitvoeringen

Bij

Ruysdaelkade 75, A'dam-O.Z. 1e 10 echte AUTO- 1e 5 MOTORRIJLESSEN a "ƒ25 per les"
Info: 020-6623167 732853 l Onze lessen vallen onder consumentenvoorwaarden en u kunt
zelf kiezen wat voor soort cursus u kiest. Verkeersschool
"MICHEL" kies je als je kwaliteit/prijsverhouding voorop stelt.
„SHOWROOM"
! Kies bewust, kies kwaliteit, kies MICHEL !
Postbus 156,
Tel: 020-853683/181775, 075-174996 en 02990-34768.
1000 AD Amsterdam
5-STERREN AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
Amsterdam-Noord - Hamerstraat 3-15. Tel. 020-360401.

Opel

020-665 86 86
Chrysler

Fiat

T.k. Ford Taunus Combi, bj. '81
met APK, vr.pr. ƒ 1250. Tel. 0652827115.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ n ,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Escort 1.3 L, m '83, APK 1-'92,
rood, zwart vinyl dak sunroof, in
nw.st., ƒ3975. 020-163260

Volkswagen

Autosloperijen

Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico: orig.
PTT-vrijwaring RDW

VOORLICHTINGSLIJN
AUTORIJLES
Telefoon: 020-161321

Auto's te koop
gevraagd

Vraag voor meer informatie over
adverteren onze brochure aan

020-451515

DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vrijw.bewijs. Tel. 020-105478.
HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant,
met vrijwaringsbewijs, geen
sloopauto's. Tel. 02990-37825.

(s)loopauto's
Golf 1600 LS, m '81, APK
T.k. VW Derby, bj. '80, APK 23HOOGSTE PRIJS
INKOOP AUTO'S, ± ANWB12-'91, 3-d., zeer fijne auto 6-'91, vr.pr. ƒ1650. Tel. 06Tel. 020-198691
pr., snelle afw. a contant m.
ƒ 2975 Tel. 020-146392.
52827115.
•" KOMT U EENS KIJKEN BIJ ***
AUTOWRAKKEN
tegen de vrijw. bew., def. geen bezw.
Jetta 1600 LS automaat, m.'82,
hoogste prijs voor de deur Tel. 020-108280/149352.
APK 12-'91, LPG, ƒ2975. Tel.
gehaald. Autosloperij Jan.
Koop- of VERKOOPPLAN020-146392.
Tel. 020-361178 / 02907-6248. NEN? Bel dan snel Nationale
Anthony Fokkerweg 15, telef. 020-178805
VW GOLF MX '79, APK apr.,
Zaterdags van 10.00 tot 17 00 uur geopend.
Occasionlijn. 023-365206
defect aan druklager, met sunGrote sortering ONDERDELEN
roof, f 1000. Tel. 02975-67762. AUTO-ELEKTRA HECHRl BV. van alle schade-auto's, alle Te koop gevr. Peugeots 404,
T
k.
Peugeot
309
XLD,
als
COBUSSEN AMSTERDAM
Klaar terwijl u wacht. Ruilstar504,505, J5,604 TD. Schade of
nieuw, 115.000 km, vr.pr
merken, alle bouwjaren.
Sinds 1930
ters en dynamo's. Erkend
sloop.
Autocommerce,
ƒ9800
Tel
02979-72583.
Ravenstijn, 02502-5435.
Het adres voor nieuwe en
inbouwbednjf van TBBS/TNO
023-338895.
gebruikte Peugeot
T k. gevr Peugeots 504, 505,
goedgekeurde
autobeveiliLeeuwekeur auto's
sloopschade etc. Vlotte afhd. Wegens VUT Volvo 343 GL '82, gmgssystemen.
Valkenburautom., i.zg.st., APK okt. '91, gerstr. 134. Tel. 020-240748.
WENST U EEN GEZOND EN KEIMPE CARS. 020-244255.
pr. ƒ 4000. Tel. 02975-69410.
VEILIG 1991
ZUIDWIJK - Minervalaan 86,
BLOKSMA
RADIATEURENTot ziens m het nieuwe jaar
AUTORIJINSTRUCTEUR WORDEN VOOR MAAR ƒ 1650
warrntewisselaars, KapoeasAdres Baarsjesweg 249-253, bij het Olympisch stadion VerWordt nu autonjinstructeur en bepaal je eigen inkomen. Werkkoop nw en gebr. Peugeots.
weg 17, A'dam, 020-148385.
A'dam, tel. 020-121824
garantie mogelijk. De goedkoopste van Nederland. Wij starten
Ook inkoop. Tel. 020-6629517.
Grote sortering ONDERDELEN 5 jan. 1991. MICHEL Opleidingen. Tel. 020-853057/02990-3476.
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
• SHOWROOM: De autorubriek voor Amsterdam en omgeving.
RAVENSTIJN, 02502-45435.
KEURINGEN
Oplage 730.000 ex.
Lid Nevar.
HET PAROOLTROUW DE VOLKSKRANT WEEKMEDIA
RENAULT AMSTERDAM
Elke week in Het Parool én
ƒ63,50
Renault 9 TL, m. '83, APK 12Top occasions met 1 jaar
alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van WEEKMEDIA.
Auto
de
Rijp,
Grafterbaan
2,
'91, zeer goed rijdend, ƒ2775.
garantie
Tel. 020-6658686.
Graft - De Rijp, tel. 02997-3709
Tel. 020-146392
Wibautstraat 224
KLAAR TERWIJL U WACHT
020- 561 96 11.
LET OP1 Autobedrijf JOHAN
BOOM
Zuiderakerweg
83 APK + grote beurt v.a. ƒ 290
verkopen. Plaats daarom de
l
(oranje hek), A'dam-Osdorp, mcl. DIESELSERVICE; brand\• onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
stofpompen;
verstuivers,
tel
020-105478.
Geopend
van
SAAB SERVICE MOLENAAR
il-/
l
900 tot 1900 uur. Alle auto's cil.koppen vlakken. Garage/
rep onderh , APK, LPG,
DE NIEUWE ROVER
motorenrevisie
FEENSTRA,
APK,
hoge
inruil.
Financiering
alarm
etc
BOVAG LIC
Prijs
Prijs
200 3-DRS
binnen 24 uur. V.a. ƒ5000. 1 Industneweg 27, Duivendrecht,
l
HOOFDDORP, 02503-14097.
in. 6%
rijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en ex. 6%
en
jaar garantie op arbeid/onder- tel. 020-980639.
BTW
BTW
senruimten tellen voor 1 letter. Minstens 3 regels beschrijven.
delen. Peugeot 205 XE Accent APK keuring geen afspraak,
400 4-DRS
l
eind '86 1e eig. ƒ8950,-. Ford klaar terwijl u wacht. Ook repaNU IN ONZE SHOWROOM
•5 1
01
Sierra 1.6 combi Ipg bj '86 raties en onderhoud. Gar.
l
Minor Motorcars BV
£ 2
ƒ9950,-. V.W. Golf 1.6bj '875 West-Center 020-122476.
Roverdealer
T k van 1e eig. SEAT
versn. ƒ 11.950,-. Citroen BX
S
3
25,00
_,
26,50
A.P.K. KEURINGSSTATION
Sloterkade 43-44, A'dam
Marbella '88, zwart, mooie diesel bj '84 ƒ7950,-. Opel Kal
36,00
38,16
Keuren zonder afspraak
tel 020-177975
auto, ƒ 7750. 020-453992.
dett 1 35 g.t. witv. bj '86 Ipg
Feenstra & Jimmink
47,00
49,82
ƒ 10 950,-. Ford Escort bijna '85
l
Off ROVER DEALER
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
/6950,-.OpelKadett 1.3aut bj Asterweg 24A A'dam 364702
6
61,48
58,00
Pim v Rootselaar, Rhôneweg v d Madeweg 23 bij Makro
'84 ƒ 5950,- Fiat .Panda bj '85 Auto Centrum Duivendrecht.
40-42-A'dam-SI dijk-131375
A'dam - 020-6686146
7
73,14
69,00
l
ƒ4950,-. Lada 1200 S bj '88 Groot onderhoud mcl. APK
8
80,00
84,80
• „SHOWROOM",
ƒ 4950,- Nissan Micra Dx bj '85 en gratis leenauto, v.a. ƒ 299,l
de autorubnek voor Amsterdam en omgeving
9
ƒ 4950,-. Opel Rekord 205 bj '84
Schade-herstel 020-995176.
91,00
96,46
Tel 020-6658686.
Ipg ƒ6950,- Fiat Ritmo 70 cl
10
Garage ROBE, gespec. m rem102,00
108,12
m 88 ƒ6950,- Toyota Corella
l
men en fricties. Comeniusstr.
1.8d combi bj '85 ƒ 5950,-. Re- 455, 020-177388. Lid BOVAG.
Naam:.
nault 5 tl bj '84 ƒ 3950,-. Citroen
l
Adres:.
2cv6bj '82 ƒ 1050,-. V.W. Golf GARAGE VITESSE, erkend
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
m 80 ƒ 1950,-. Mazda 323 bj '82 APK station voor onderhoud,
l
. Handtekening:.
Telefoonnummer:.
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions m voorraad, ƒ1450,-. V W, Polo bj '80 reparatie, keuringen, laswerk,
Showroom Hemonylaan 25 A (verl A Cuypmarkt). 020-799100. ƒ1950,-. Auto Bianci A 112 bj carrosserie, motorrevisie van
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam of l
Showroom tevens werkpl.- magaz Minervalaan 85 020-713581 '82 ƒ1950,-. Opel Kadett 1.3 alle merken. Tevens uit voorafgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110, Amsterdam.
m.81 ƒ 1950,-. Lada 1200 bj '84 raad ± 15 gekeurde occasions
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan van
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
ƒ 1950,-.OpelAscona1.9bj'81 v a. ƒ 1000. Bel voor afspraak
19;
70;
de Helende Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 1
f Uithoorn, Stationsstraat
~
" Weesp,
'"
~
Nieuwstraat
IIIGUVV^III aai 33;
oo, Zandvoort,
^.ai luvuui l, Gasthuisplein
v^ctou IUIC^JIGII i 12.
i^.
voor A'dam Noord e o.
ƒ 1950,-. en nog div. auto's v.a 02507-19155, Voltastraat 5
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908 4343
Zandvoort.
ƒ 600,- tot ƒ 15000

Nefkens Amsterdam

Accessoires en
onderdelen

Voor uw
Showroom-tekst
is ons faxnummer.,

Volvo

Diversen

Algemeen

020-6656321

APK

Renault

.PERSCOMBINATIE.

Service en
reparatie

Saab

Rover

Seat

f

Suzuki

J

DONDERDAG 3 JANUARI 1991

'A/EEKMEDIA 22

Verloren en
gevonden

Woninginrichting

m

Lijsten op maat

UCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

* Welke eerlijke vinder wil
bij
mijn portemonnee teruggeven. Er zal veel geld in, dat
Foto Boomgaard
mag je houden Verloren op
Grote Krocht 26
Manege Ruckert op 21 deTel. 13529
cember. Graag zou ik wel
mijn foto's terug willen hebT.k.
gevr.
LEDER CHESTERben van mijn vader die overleden is. Madeleine Koper, FIELD BANKSTEL of LOSSE
Oosterparkstr. 17. Tel. 16017. BANK. Tel. 075-704775.
Wij STOFFEREN 10 bankstelkussens inclusief stof voor
Radio/tv/video
ƒ295. Velours overgordijnen
van ƒ 39,95 voor ƒ 9,95 p. mtr.
Vitrage en alle soorten modelTe koop: REVOX TUNER, gordijnen v.a. ƒ5,95 per meVERSTERKER en SPOELEN- ter, gratis gemaakt! 1000 verRECORDER incl. 2-uurs ban- schill. meubelstoff. van ƒ69
den, ƒ750. Tel. 16465.
voor ƒ 9,95. Wij stofferen alle
soorten meubelen, boten en
Foto Boomgaard caravans,
zeer voordelig. Alle
Grote Krocht 26.
soorten schuimrubber
op
Telefoon: 13529.
maat gesneden. Barkrukken
UW FILM OP VIDEO
stoff. incl. stof of leather-look
ƒ 1,75 per minuut met
ƒ 10. Prachtige 1-pers. matras
gratis achtergrondmuziek. ƒ55. Echt schuimrubberen
matras met zuiver scheerwol
afgedekt ƒ225. DE VRIES,
Foto - Film
Haarlemmerdijk 168, Amsterdam, 020-220981; Ampèrestr.
10, Zandvoort, 02507-19347.

dicro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen woren gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrooten.
'articulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
laatsing is mogelijk in de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,40 per millimeter.
sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
J kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 029778411 of afgeven/zenden aan:
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort.
Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn.
Foto Boomgaard
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
ook voor
Boeken
Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
portretfoto's,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Tijdschriften
pasfoto's,
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
receptiefoto's,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaaspergroepsfoto's aan huis.
* Te koop: „Doe het zelf" en
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, NieuwsGrote Krocht 26.
„Na vijven", per jaargang ƒ 5
blad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Tel. 13529.
+ opbergmap, p.st. ƒ0,50;
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
boeken (romans) ƒ 1 p.st. Tel.
ƒ6,38 per millimeter.
02507-19968.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
Lessen en clubs
Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoDieren en
ren verkrijgbaar.
* U heeft geen tijd voor een
dieren.Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening cursus Reanimatie, maar wil
gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm.kosten.
benodigdheden
dit toch graag nu leren? Dat
Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers kan! Bel voor ml.: tel. 16085,
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten dhr. De Leeuw.
DENNIS PAPEGAAIEN
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
AEROBICS
een begrip m Nederland. Bel
wordt ƒ3,00 in rekening gebracht.
o.l.v.
Anja
v.d.
Voort.
voor gratis infoboek: 020|j kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z-telefoisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor Bel v. info: 19701 of 12215. 665.7658. Inruil en fin. mog.
ezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf
ostbus 122
000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
Houten kozijnen
n dezelfde week.
Scherpe prijs, snelle levertijd, goede kwaliteit.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
Tel. 02202-2700.
• Fax. 02202-2730.

Oproepen - Mededelingen
Jan Hempenius is vanaag jarig! Van harte gefelicieerd. En nu nog het gebak.
/2P3.
BROODJES BESTELLEN?
Even
3ROODJE BURGER bellen!
oven ƒ 25 geen bez.kosten.
Anders brengen wij
ƒ2,50 m rekening.
Help de Polen. Stuur eens
en voedselpakket! Geen
dres? Dat hebben wij voor u!
tel. 02907-5235.

Receptie?
Feestje?

Muziekinstrumenten
Huren met recht van koop
KEYBOARD v.a. ƒ25 p.m.
Dijkman b.v., Rozengracht
115, Amsterdam.
Tel. 020-265611.

Huwelijk en
kennismaking

Kom eens vrijblijvend
ons fotoboek bekijken.

Broodje Burger
Schoolstraat 4
Zandvoort
Tel. 02507-18789

5 REGELS
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makelaars o.g.

Bessenjenever
1,0 liter

Rum bruin / wit
0,70 liter
Whisky
0,70 liter

Marquis
de la Couronne
Côtes du Rhône A.C.

Medium/Dry/
Manzanilla
0,75 liter

Gulpener Pils
Krat a 24 x 30 cl.

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

Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Jien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
<st een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
itvangt van ons een acceptgirokaart.
ij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

ƒ 3,82
ƒ 3,82
ƒ 3,82
ƒ 5,09
ƒ 6,63
ƒ 7,63
ƒ 8,90
ƒ10,18
ƒ11,45
ƒ 12,72

Alle prijzen incl. 6% BTW

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

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

"---"-"-" J

7,95
16,98

Zandvoort: Kerkstraat 12a Telefoon: 02507-12532 's zondags geopend.
Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Bianca is een ondeugend Surinaams schoolmeisje (18
j.) leert van haar rijpe hospita
jong heet schoolmeisje!
50 cpm xxxxx 06-320x323x24
06-320.330.97 (50 cpm).

Wij zijn

NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel

De AFSPREEKCOMPUTER
direct reageren op een hete
meid: 06-320.330.41 (50 cpm)
Autoverzekering
Zoek
je een lekkere Boy? De (ex)gedetineerde meiden, net
T.k. VESPA BROMFIETS,
V.A. ƒ75 - DORSMAN
gescheiden vrouwtjes, dikke
HOMO-CONTACT-Computer
i.z.g.st., weinig km gereden.
blijft toch goedkoper!
uitgerangeerde prostituees,
Bel
06-320.330.95
(50
cpm).
Prijs/1250. Tel. 02507-18103.
Bel nu: 02507-14534.
weggelopen bisexuele moeBi-Sex voor TWEE, direct ders. Wij zijn dagel. (Live) te
apart met een heet meisje of horen voor 50 cpm. via de 06.
Vaar/surfsport
• ANNULERINGEN van uween lekkere jongen: ook trio!
advertentieopdrachten kunt u 06-320.330.87 (50 cpm).
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK Een wit TENNISROKJE, Petra Red Ear Prod. Box 547, H'lem
MARINA MONNICKENDAM richten aan Centrale Orderaf- en Kim verwennen elkaar...!
de gezell. jachthaven met alle deling Weekmedia, Postbus Bel: 06-320*330*32 (50 cpm). 'n Volle dikke rijpe negerin
wacht op je in d'r witte onderfaciliteiten Enkele ligplaatsen 122, 1000 AC Amsterdam.
Kim is een jong blond grietje, goed. DD-cup. Bel me 50cpm
beschikbaar. Tel. 02995-2595
vol van boven, en HEET.
320x323x46 xxxx 320x323x46
Bel 06-320.330.96 (50 cpm).
AH..AH ...TOPS&M....AH..AH
Diverse clubs
5 meisjes/dames ontv. tijde- Meesteressegenot.... 50 cpm
lijk/part-time in rom. pnvé- AH
06-320x331x13 .... AH
sfeer v.a. ƒ 100. 020-252497.
ü!!!1 Jong lesbisch meisje l'!!11
HOMO-jongeren CONTACT- !!! Tamara vindt meisjes lief!!'
LIJN: 06-320.332.88 (50 cpm). ...50 cpm 06-320x320x65...
Gratis inspr.? 01828-30800.
Griekse Porno
SM-CONTACTLIJN homo-he- Taboe ... achterkant... Taboe
Wij STOFFEREN
tero: 06-320.330.39 (50 cpm). 50 cpm
06-320.320.62
In hun flatje pal aan de boulevard
Gratis inspr.? 01828-30599
10 BANKSTELKUSSENS
Topsex! Topsex! Topsex!
hebben twee Zandvoortse zusjes een
HETERO-jongeren-contactIk heb nou eenmaal hele
eigen 06/lijn laten installeren!
LIJN:
06-320.331.61
(50
cpm).
inclusief stof
grote
!'! 06-320x325x25
De zusjes zitten 100% Live bij de
Gratis inspr.? 01828-11141.
telefoon en dragen alléén héle
kleine doorkiik-slipjes met naaldLESBI-CONTACTLIJN
hakken en gemene jarretels!
06-320.328.08
Alle soorten schuimrubber op
Velours
overgordijnen v
Als jij boven de 18 jaar bent mag
Gratis inspr.? 01828-15477. gevaarlijke
maat gesneden.
experimentele
ƒ 39.95 voor ƒ 9.95 P mtr.
je dus meedoen aan de meest smerige
Prachtige l pers. matras
Vitrage en alle soorten model
porno-spelletjes
en
tarten
Een
rijpe
hete
negerin
van
39
ƒ55..
Porno/Spelletjes die er bestaan!
gordijnen v.a. ƒ 5,95 per meter,
de
grens
van
't
toelaatbare!
voor
jou
xxxxxxx
(50
cpm
06-)
Erin natuurruhner nwtras met
Nu kan je dus écht Live alles doen
gratis gemaakt! 1000 verscnill.
/titvpr
sclieerwol
alfjedekt
Ze
dragen
lak,
leer,
jarretels
320x320x91
xxxx
320x320x91^
nieübelstoff. van ƒ 69.- voor
wat bij jou thuis (misschien) niet
ƒ225...
ƒ 9i95. Wij stofferen alle soor
'n Chique Dame, 38, geeft les en stiletto-hakken! Ze doen
mag of vies wordt gevonden via de:
ten meubelen, boten en cara
WAARBORGaan jongen (18 j.): PERVERS? het voor 50 cpm. via de 06
• vans. zeer voordelig.
GARANTIE
50 cpm xxx 06-320x320x38 xx
Harriet: schunnig en hard Red Ear Prod. Box 547, H'lem
Gordijnengroothandel
Showroom atelier fabrikage.
Red Ear Productions, Box 547, H'lem
xxx:
ruige porno
xxx
Ampérestraat 10
•"<^DE VRIES
xx 50 cpm 06-320x320x53 xx • Wij behouden ons het
Buurvrouw Chantal en haar Direct Snel Sexcontactü
Zandvoort tel. 02507-19347
'Haarlemmerdijk 169 - A'dam
recht voor zonder opgave van
of 12330.
hete buurjongens, live-sex.
•..;...,.' .»el; 020-220981.
Live Afspreeklijn:
Lekkere STRAATMEID, 'njon- redenen teksten te wijzigen
Bel 06-320'328'QI (50 cpm). Bel 06-320*322*88 (50 cpm). ge griet voor 50 cpm. 06of niet op te nemen
320x320x77 xxxx 320x320x77
Loesje en Anita zijn 2 hete De BI-SEX AFSPREEKLIJN,
ondeugende meisjes.
* * * * Bel 06-320*325*01 * * * *
Meisjes-Porno
Diversen
HONDENKAPSALON
Bel 06-320-328*04 (50 cpm). Inspr. 01720-45111 (50 cpm). Petra (18jaar)
50 cpm
06-320.320.52
En toen kwam Wendy binnen. HOMO: Zoek je 'n lekkere
Suzanne schrok, maar toen1! boy? De Gay Afspreeklijn:
Rijpe Greet doet 't echt met X.YZ. BV. verhuizingen en
Bel 06-320*329*01 (50 cpm). 06-320*326*11 (50 cpm).
jongens (18 j.). Life opgen' kamerverhuizingen. Voll. verz.
Een begrip voor Zandvoort.
...50 cpm 06-320x322x27... Dag/nachtservice 020-424800
* H-E-T-E-R-O-Contact * * * Wil ji] een lekkere meid?
Voor uw rashond en
Sexafspraken 06-320.329.88. Bel de Hete Vrouwenlijn:
!!!!!!!
LADY BIZAR
i!!!!!! • ANNULERINGEN van uw
bastaard.
Inspr. 01720-39319 (50 cpm). 06-320*326*33 (50 cpm).
06-320.324.68 .. 50 cpm. hete advertentieopdrachten kunt u
Gespecialiseerd in poedels en terriërs.
zondige SM-sex MEESTERES UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
Wil jij direct APART met HOMO' Het is wel even
'n strenge meester of met slikken voor die Jongens.
v. Ostadestraat 26. Tel. 02507-15626.
Rijpe Claudia traint haar richten aan Centrale Orderafeen onderdanige slaaf??7
06-320*327*01 (50 cpm).
xx buurmeisje xx 50 cpm 06- deling Weekmedia, Postbus
Onze ervaring staat garant voor vakkundigheid.
122, 1000 AC Amsterdam.
Bel Gay S.M. voor Twee:
Jonge Blonde Natasja doet xxxxxxx 320x320x37 xxxxxxx
06-320.329 99 (50 cpm).
het met 2 Buurjongens.
Zoek je een sexrelatie met 06-320*327*77 (50 cpm).
een lekkere meid??
Je koopt een nieuw pand . . .
Bel 06-320.330.21 (50 cpm).
* * Nieuw H-O-M-O-datmg "
ZOEK JE 'N V-R-I-E-N-D-I-N? Vanaf vandaag is het wel heel
maar
waarop
was die beslissing eigenlijk gefundeerd?
gemakkelijk om met een
Bel gezellig de Rirtbox:
andere
gay
in
contact
te
06-320.330.77 (50 cpm).
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen
komen!! Bel Gay Privé als je
Bel voor sex-afspraakjes, zoekt naar 'n lekkere jongen
telef
Jonge MEISJES-CONTACT:
voor 'n afspraak of wil jij een
W
rOQTFR "R V
' 02507-15531
06-320.330.16 (50 cpm).
heet opwindend gesprek van
.
T
V
V^WO
l
£JÜ
D.
V
.
telefax 02507-20025
0
7
man
tot
man??'
*
*
Zoek je een hete meid '
NVM
Bel Gay Privé Noord-Hollancr
UMXLMA
Bel de Tippelbox:
Burg. Engelbertsstraat 11. Zandvoort
(direct
apart)
06-320*322*68.
06-320*322*11 (50 cpm)

DE VRIES

320.33.188

Live Porno!
uit Zandvoort

ƒ 295,-

Ze doen!
320. (323)99

RENEE

raH

Adres:

6,45

Geldig van 3 januari t/m 16 januari 1991

Oé-340.340.50

Zandvoorts Nieuwsblad

Postcode:

5,45

Sherry Domecq

Financiën en
handelszaken

regels
regels
regels
regels
regels

22,95

0,75 liter

L|J

* T.k. houtdraaibank, eigenbouw. Afhaalpnjs ƒ 95. Zien is
kopen! Tel. 02507-15529.

6
7
8
9
10

17,45

Sauvignon de Tourraine
Les Silliers

De Krocht

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

17,95

Teachers

Te koop
aangeboden
diversen

VERENIGINGSGEBOUW

14,95

Bootz

MAKELAAR

Zalenverhuur

18,45

Kuyper
Citroen Brandewijn
1,0 liter

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.

lifant
B5 eux
l,O H ter

NVM

Tel. 02507-12614

•.'"'•

18,95

Coebergh

Woninglijst van Zandvoort

M ICRO
l a P o

;•"."•• • ' *"•' '" v - •

Rouge/Blanc Sec/
Blanc Demi-Sec
0,75 liter
•

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.

r u

liet een slok (3D een borrel;!

Le Gallon
Bordeaux A.C.

\DVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

k o o p

lifant

'iige Jenever
,0 liter

Rouge
0,75 liter

• B GRATIS

ebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
dere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
oord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
oorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.

VIBUX.
OUHÖ

GRATIS

Grote Krocht 41, Zandvoort,
ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan tel. 02507-15705-18812, voor
Parasol Reis- en Contacten- BRUILOFTEN - RECEPTIES
club: 023-356840 (infoband).
KOFFIETAFELS

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

vol drankjes
Maak kans op een
leuke ijsmuts
"Moet kunnen", zo 'n leuke
ijsmuts, die u overigens
kunt winnen. Hoe?
Door drie platgeslagen
doppen van Olifant jenever tezamen met een slagzin in te leveren bij uw
Impodra filiaal. Haal voor
meer informatie het wedstrijdformulier bij uw
Impodra filiaal

OLIFANT

Onroerende goederen
te koop gevraagd

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

18789

Inspirerende winkels
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CIRCUS-ZANDVOORT ZOEKT

o^5,
x
'

üƒ

,,Circus-Zandvoort" is
een geheel nieuw en
uniek bedrijf dat in
februari van dit jaar
geopend zal worden
voor het publiek en aan
ongeveer 35 mensen
werk zal bieden.
„Circus-Zandvoort" is
vooral een familievermaakcentrum,
waarin u zult aantreffen
een Familyland dat het
karakter heeft van een
indoor-pretpark,
speelautomaten, een
souvenirshop, een
koffieruimte en een
theater geschikt voor
film-,
toneelvoorstellingen en
muzikale optredens, dat
aan circa 100 personen
ruimte biedt. Het nieuwe
gebouw dat speciaal
ontworpen is om al
deze activiteiten te
kunnen huisvesten
staat in hartje
Zandvoort.
FUNCTIE-EISEN
VOOR ALLE
GENOEMDE
VACATURES:
- Klantvriendelijkheid.
- Servicegerichtheid.
- Collegiale instelling.
- Bereidheid om in
wisseldiensten te
werken.
- Woonachtig in de
regio.
SOLLICITATIE-ADRES
„Circus-Zandvoort"
afd. Personeelszaken,
t.a.v. Ina Pollé
Postbus 446
2040 AK Zandvoort
Of neem telefonisch »
contact op voor het
aanvragen van een
sollicitatie-formulier.
Tel. 02507-19535.
van maandag-vrijdag
tussen 10.00-15.00 uur.
Voor de juiste
kandidaat bieden wij
een prettige werkkring
in een toonaangevende
organisatie.

SEIZOEN OPRUIMING
Haltestraat 14, Zandvoort

FLOORMANAGERS M/V
Functie-eisen:
- HAVO nivo. Leeftijd 30-45 jaar.
- Leidinggevende en organisatorische ervaring.
- Aktieve beheersing Engels en Duits.
- Werkterrein in Familyland en
automaten-eilanden.

ALL-ROUND MONTEUR M/V
- HTS-nivo. Leeftijd 25-35 jaar.
- Mechanische-electronlsche en audiovisuele
kennis met relevante werkervaring.
- Technisch Engels en Duits kunnen lezen.
- In staat om kennis over te dragen.

HULP-MONTEURS M/V
Functie-eisen:
- Leeftijd 18-30 jaar.
- LTS-C Electronica of afgebroken MTS.
- Mechanische en electronische kennis.

Yersey 100% katoen
knoopshirt
nc
met schoudervulling 45,- ÖUf"
kleuren mint-wolwit-kobalt

KASSIERS M/V
Functie-eisen:
- Leeftijd vanaf 18 jaar.
- Spreekvaardigheid Engels en Duits strekt tot
aanbeveling.
Ook voor her-intreders of part-timers een
afwisselende baan die eventueel gecombineerd
kan worden met een horeca functie.

VERKOOPSTERS
SOUVENIRSHOP M/V

Yersey vest
100% katoen 39,95
kleuren kobalt-koraal-mint-wolwit

Functie-eisen:
- Leeftijd vanaf 18 jaar.
- Spreekvaardigheid Engels en Duits strekt tot
aanbeveling.

CHEF HORECA M/V
Functie-eisen:
- Leeftijd 25-35 jaar.
- Afgeronde Horeca opleiding.
- Bereidheid tot rouleren in het werkrooster
(meewerkend).
- Leidinggevende en organisatorische ervaring.
- Spreekvaardigheid Engels en Duits.

HORECA-MEDEWERKERS M/V
Functie-eisen:
- Leeftijd vanaf 18 jaar.
- Spreekvaardigheid Engels en Duits strekt tot
aanbeveling.
Ook voor her-intreders of part-timers een
afwisselende baan die eventueel gecombineerd
kan worden met een kassiers functie.

HOOFD HUISHOUDELIJKE DIENST M/V
Functie-eisen:
- Leeftijd 30-45 jaar. Relevante werkervaring.
- Leidinggevende en organisatorische ervaring.
- Bereidheid tot rouleren in het werkrooster
(meewerkend).

Yersey lange plooirok
100% katoen 49,90
kleuren koraal-mint-wolwit-rose

Yersey sweater capuchon
100% katoen 39,95

19,95

kleuren

rose-mint-kobalt-koraal-wolwit

Speciale aanbieding
MELÉE COL T-SHIRT 15,
COL SWEATER
LEGGING
SKI PANTALON

Yersey minirokje
100% katoen 35,-

*c
luf"

kleuren mint- wolwit-koraal-kobalt

Yersey sweater 100%
katoen met grote zak
op de rug 39.95
kleuren:
zwart-koraal-wolwit-kobalt-mint-rose

SCHOONMAKERS M/V
Functie-eis:
-'Leeftijd vanaf 18 jaar.

Dansschool

ALBERT VAN LINGEN
STUDIO:

Oranjestraat 12 (einde afrit)
Zandvoort-Centrum
Zondag 21 januari
AANVANG

NIEUWE CURSUS BEGINNERS

^

.,

"

•>

j„

.

Vt

STIJLDANSEN VOOR PAREN
(elke leeftijd)

Ook nog plaats op clubs
voor gevorderden enz.

Yersey langvest
100% katoen 49,95
kleuren mint-wolwit

"*/ .**-Ï r *?*'*>,

\ \y

Informaties tel. 02507-17082/16623

BALANSOPRUIMING

Yersey broek
100% katoen
halfwijd model 45,-

Legging met lycra 35,l Of"
kleuren rose-mint-koraal-wolwit

kleuren:
koraai-wolwii-mint*rose~kobalt

BIJ

mini
club
KINDERMODE
Buureweg 1-3
2042 HH Zandvoort
Tel. 02507-16580

2 halen 1 betalen

BALLET STUDIO 118

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend

offerte.

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

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

CONNY LODEWIJK
START OP
WOENSDAGAVOND
17 januari '91

EEN BEGINNERS CURSUS

JAZZDANCE VOOP BOYS en GIRLS
o.l.v. Karim Raihani
Voor info bel 's morgens tussen 9.00 en 12.00 uur 12598
b.g.g. 19160

Studio adres Corn. Slegersstraat 2A

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 650.000 BRIEVENBUSSEN

Donderdag 10 januari 1991

51e jaargang nummer 2

Oplage: 5.100

Rijnland maakt
dit voorjaar eind
aan rioolste

Dennen in lichterlaaie

ZANDVOORT - De omwo
nenden van de rioolwaterzuivering zijn waarschijnlijk nog
voor de zomer verlost van de
stankoverlast, die door deze installatie wordt veroorzaakt.
Het Hoogheemraadschap van
Rijnland neemt dit voorjaar
een aantal maatregelen, men
verwacht dat de klachten daardoor voorgoed tot het verleden
zullen behoren.

werkwijze tamelijk ongebruikelijk
is bij dit soort installaties. Het leidingenstelsel moet dus worden aangepast, een ingreep die mogelijk enige maanden in beslag gaat nemen.
De voorziening zal echter wel vóór
de zomer zijn gerealiseerd, zo laat
het hoogheemraadschap weten.
Rijnland verwacht dat deze maatregelen afdoende zijn om verdere
klachten over stankoverlast te voorkomen.

Het Hoogheemraadschap van
Rijnland wil een eind maken aan de
stankoverlast, door het rioolwater
een keer extra door de hele zuiveringsinstallatie te sturen. Rijnland
zegt dat in een brief aan het gemeentebestuur. De stank heeft te maken
met de bacterievorming in het bezinksel, vuil dat uit het rioolwater
afkomstig is. Op momenten dat dit
droogvalt, kan zich een doordringende stank vrijmaken. Door het 'recirculeren' van het water wordt dat
laatste voorkomen.
De rioolwaterzuivering is hier echter niet op ingericht, omdat deze

Het gemeentebestuur van Zandvoort had er bij het hoogheemraadschap sterk op aangedrongen, zo
snel mogelijk maatregelen te nemen
in de vorm van stankbeperkende
voorzieningen. Dit moest prioriteit
krijgen voor andere zaken, vond
men.
De stank die zich regelmatig vanaf
de zuivering aan de Kamerlingh Onnesstraat over delen van Zandvoort
verspreidde, had inmiddels tot vele
klachten van omwonenden geleid.
De meeste daarvan kwamen uit
nieuw-noord. Afgelopen zomer was
het daar helemaal raak.

Snel

't Stekkie is naarstig op zoek
naar sponsors om het kindercarnaval voor Zandvoort te redden

3

Ou eieren
Een gemeenteambtenaar
komt bij de ANBO een praatje houden over de faciliteiten die de
gemeente ouderen biedt.

3

Af scheid
Wim Buchel neemt na een
£"
indrukwekkende carrière afO
scheid van het judo-scheidsrechterswereldje. Maar stilzitten is er
nog niet bij.

™j?
Deze week weer tal van tips
S
voor een avondje uit, een
koffieconcert en andere vormen
van ontspanning.
ADVERTENTIE

• ' • ' autorijschool

$?£!$

W. v;d-Yëi|!
U kunt nu lessen in de 'i|l
sportieve MAZD4P23 F ;^|

Onze aanbieding:
•*;••-

' >

,

,V>'*;

•' '•

-

-

. **

•'!
Vi

de' eerste 5 lessen 32,50 per les/|
vervolglessen 42,50 per les '$

tel. 02507-19188

J

Gran Dorado verbouwt voor 10 miljoen
• ZANDVOORT - De vlammen laaiden hoog op, afgelopen donderdag voor de
Rotonde. De Zandvoortse jeugd had zo'n tweeduizend kerstbomen bij elkaar
gebracht, op het strand werden die 'vakkundig' door de brandweer in lichterlaaie gezet. Een hoop kinderen wilden dat moment absoluut niet missen, de
belangstelling voor de 'fik' was enorm. Degenen die bomen hebben aangebracht, mochten een lootje trekken. De zeven prijswinnaars mogen een dagje bij

de brandweer meemaken, eerst in de Zandvoortse kazerne, waar zij ook de
auto's even kunnen beklimmen, later op de ochtend mogen zij mee naar het
Nationaal Brandweer Museum in Hellevoetsluis. Daarna gaat het gezelschap
een klein hapje eten.
Folo Berlott

Rijk subsidieert nieuwbouw
Van Lennepweg met 4,5 ton
ZANDVOORT - Wethouder
Van Caspel geeft volgende
week het startsein voor de
bouw van 155 nieuwe woningen tussen de Van Lennepweg,
de Nicolaas Beetslaan en de
Martinus Nijhoffstraat. De
provincie levert hieraan een
bijdrage
van
tenminste

Bouwkeet zoekt
haar eigen weg
ZANDVOORT - Een bouwkeet trachtte haar eigen weg te
vinden in de Karel Doormanstraat. Dat meldt een politiebericht over de gevolgen van de
storm die Zandvoort afgelopen
weekend teisterde. De bouwkeet, op wielen, stond niet verankerd. Later heeft de politie
het door de wind voortgeblazen
'voertuig' bij een flat gestald.
De harde wind heeft nogal wat
schade aan daken aangericht.
Zo werd de overkapping van het
dakterras op een flat aan de Van
Galenstraat door de storm losgerukt, het viel op de Burgemeester van Alphenstraat bovenop twee auto's. Beide voertuigen liepen hierdoor behoorlijke schade op. De brandweer
kwam eraan te pas om de losse
dakdelen te verwijderen.
De brandweer schoot eveneens te hulp op de Hogeweg.
Daar stond een schoorsteen op
instorten. Het bouwsel werd
vastgezet. Ook in de Haltestraat
en op het Raadhuisplein moest
men in actie komen. Daar hing
de feestverlichting zo vervaarlijk te zwiepen, dat de brandweer besloot de lampjes naar
beneden te halen. De verlichting
was door de wind van de gevel
losgetrokken. Ook delen van
het dak van een perceel aan de
Zeestraat raakten door de sterke wind los en waaiden op een
naburig pand. Ook daar werden
de delen zo snel mogelijk Verwijderd. De kracht van de wind was
ook te veel voor enkele bewijzeringsborden.

Waterstanden

B

ADVERTENTIES
WOON&
DOE-HET-ZELF
BEURS

nog het andere Zandvoortƒ465.000,-, het gemeentebe- immers
meeuwencomplex aan de Vondelstuur rekent op nog meer.
laan, in 1992 en 1993 worden daar

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, komen
de woningen binnen het nieuwe
complex officieel aan de Martinus
Nijhoffstraat te liggen. Het college
overweegt de gemeenteraad voor te
stellen, deze straat door te trekken.
Voor het echter zover is, zal wethouder Van Caspel de officiële handeling verrichten, waarmee de bouw
van start gaat. Op dat moment zijn
de bewoners van de meeste nieuwe
woningen al bekend. Nog niet van
alle vrije-sector
koopwoningen,
daarvan zijn er nog enkele te koop,
voor bedragen van rond de
ƒ230.000,-. Wél van de 73 gesubsidieerde koopwoningen, verdeeld in
37 premie-C en 36 premiekoop. De
twaalf woningen voor ouderen zijn
nog niet allemaal toegewezen, wel de
rest van de 55 woningwetwoningen
(huur).

Schoorvoetend
Het provinciaal bestuur heeft
schoorvoetend voor drie jaar een
rijksbijdrage
toegezegd
van
ƒ154.857,- per jaar uit het fonds
stads- en dorpsvernieuwing. De gemeente probeert er momenteel nog
meer uit te slepen, voor een langere
periode. Na de bebouwing van de
velden aan de Van Lennepweg volgt

nog eens 170 woningen gebouwd. Of
daar - volgens het provinciale plan ook een 'woonwagenkampje' komt
voor enkele wagens, is nog onzeker.
In het bestemmingsplan zal in ieder
geval wel de mogelijkheid geschapen worden, aldus Van Caspel.
Het complex waaraan volgende
week wordt begonnen, wordt in zijn
geheel gebouwd door Slokker, 24 appartementen en 31 eengezinswoningen in de sociale huursector voor
woningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht, de overige woningen
in opdracht van de gemeente. Slokker is inmiddels geen onbekende in
Zandvoort, het bedrijf heeft het af gelopen decennium al méér neergezet
in deze gemeente.

Startsein
Wethouder Van Caspel geeft donderdag 17 januari om 15.15 uur het
officiële startsein. Daarna zullen de
heer H.J. Schutte, penningmeester
van de stichting Kap Klus (indertijd
opgericht in verband met de bouw
van de kantine aan de Van Lennepweg), en drs. B. Kempen, algemeen
directeur van de Nationale Woningraad de eerste paal slaan voor het
deel van EMM.
Vervolg op pagina 3

17 18 19 20
JANUARI
Dagelijks van 10-17 uur, zondag lot 16 uur

U

JAARBEURS
UTRECHT/HOLLAND

Uw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166

• In Gran Dorado wordt momenteel met man en macht gewerkt aan de 'upgrading' van de Gran Place. De ingang
voor zwembad en winkels moest tijdelijk verplaatst worden naar de zijkant.
-oio Beriott

ZANDVOORT - De Gran Place van Gran Dorado geeft momenteel een 'wat ander beeld'
dan gebruikelijk. Afgelopen
week is de 'upgrading' gestart,
een gigantische verbouwing
waarmee het centrale plein
van het park nog aantrekkelijker gemaakt moet worden.
Kosten: vijf miljoen gulden.
Het is het begin van een aanpak die het dubbele gaat kosten.

In totaal wordt er de komende
twee jaar voor zo'n tien miljoen gulden verbouwd aan Gran Dorado, dit
jaar 7,5 miljoen, in 1992 voor het
resterende bedrag. Behalve de
Grand Place wordt ook het boulevardgebouw aangepakt, plus de infrastructuur van het park, dat met
extra groen meer aangepast wordt
aan het omringende duinlandschap.
De verbouwing op de Gran Place
wordt in razend tempo uitgevoerd,
over vijf weken, nog vóór de Krokusvakantie, moet de rust hier zijn
weergekeerd. Het overdekte plein

krijgt een soort passage langs de diverse winkeltjes en horecagelegenheden, die tegelijkertijd verbouwd
worden. Behalve de supermarkt, de
croissanterie en de cadeaushop, die
blijven gewoon open, al moest de
ingang naar de zijkant verplaatst
worden en zijn de openingstijden
iets aangepast. Ook het zwembad
blijft normaal functioneren. De horecagelegenheden krijgen een meer
'eigen' gezicht, en over een paar weken vindt men er een Gran Café in
Engelse stijl, met elke zondag 'lévende muziek'.

Kledingzaak De Boer wint Ondernemersbokaal
Natuurlijk,

die krant moet ik hehhen.
Omdat ik ("raag wil weten wat x.ich in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Xandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 11,00

Nieuwsblad
• Prijswinnaars onder de Zandvoortse ondernemers: het echtpaar Visser,
mevrouw Landman namens De Boer

De horlogerie van Cees Waaning (voorgrond) kreeg een prijs voor de beste
service. Op de foto ook mevrouw Waaning en de heer Winnubst.
Foto's: Bram Slijnen

ZANDVOOBT - Kledingzaak De Boer vrouw Landman de bokaal in ontvangst. Deze van de artikelen. 'De trots van Zandvoort', zo zei

Datum
HW
LW HW LW uit de Kerkstraat was afgelopen jaar de
10 jan
10.55 06.36 23.56 18.45 meest klantvriendelijke winkel. Dat stelt
11 jan
-.- 07.35 12.04 19.44 de jury van Ondernemers Vereniging
12 jan
00.55 08.44 13.09 21.15
13 jan
01.49 09.50 14.05 22.30 Zandvoort, die donderdag de winnaars
14 jan
02.40 10.40 14.49 23.04 van de Ondernemersbokaal 1990 bekend
15 jan
03.20 11.15 15.23 23.35 maakte. Tweede werd Bruna, derde
16 jan
Ü3.49 11.35 15.54 23.55 Waaning.
17 jan
04.25 -.» 16.31 12.05
'Een sieraad voor Zandvoort, met een groot
18 jan
04.56 00.30 17.05 12.34
Maanstanden:
assortiment', zo omschreef ÓVZ-voorzitter Rein
Maandag 16 jan. NM 00.30 uur
van der Laan de kledingzaak van De Boer. NaSpringtij 17 jan. 16.31 u. NAP+113cm mens de eigenaar narn zijn medewerkster me-

was toegewezen door de onafhankelijke jury, die
uit een aantal Zandvoorters bestaat. Zij bezoeken
het hele jaar door allerlei winkels en anderssoortige ondernemingen in deze gemeente die bij O VZ
zijn aangesloten. Daarbij wordt gelet op onder
andere klantvriendelijkheid, presentatie en assortiment, kortom de hele uitstraling.
Als tweede eindigden Loes en Rinus Visser met
hun Brunawinkel aan de Grote Krocht. Nog niet
zo lang geleden is de winkel verhuisd naar het
huidige pand aan de overkant van de Grote
Krocht. Van der Laan had lovende woorden voor
deze zaak, die er uitsprong met de presentatie

de OVZ-voorzitter.
De beste service werd in 1990 geleverd door
horlogerie Waaning aan de Sophiaweg. Vooral de
reparatie-afdeling getuigt van veel vakkennis en
inventiviteit, aldus Van der Laan. Cees Waaning
is zeer ingenomen met de onderscheiding: "Dat is
op z'n minst toch een erg leuke erkenning", zegt
hij. "En het was een volslagen verrassing". Ook
de heer Winnubst is er blij mee, hij werkt al
twintig jaar bij Waaning, sinds de horlogerie verhuisde naar de Sophiaweg. Daarvóór was het
bedrijfje twaalf jaar op de Kostverlorenstraat gevestigd.

Naam: ( m / v )
Adres: l l_

I'ostcode/I'laats:
J (i v til. fontrnlr hivoixmt:) j \\ K
J L
Telefoon: LJ L
Giro/Banknr.: l_
Daarna word ik abonnee en betaal per D maand./'4,75* D kwartaal ƒ 15,00
D halfjaar ƒ 27,00 D jaar ƒ 49,00
* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk hij
automatische hetaling. Noor postabonnees gelden
andere tarieven.
l' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 02()-6(i8.1.i.0().
Stuur deze bon in een open envelop naar
Vi'eekmedia. Antwoordnummer 100S1, lu()() I'A
Amsterdam, l1 hoeft geen postzegel te plakken.
8 "7 1 0371 "017003" i
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Hoera
We hebben een kleinzoon

Noord-ÜFo//and

Selwin August

IJ SïïRFttWL

BEKENDMAKING

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken gelet op artikel
37, eerste lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygiene bekend dat zij conform artikel 26 van de Hinderwet
voornemens zijn over te gaan tot wijziging/aanpassing van de voorschriften van de bi| besluie van 8 december 1987, nr 122 aan
Cmdu B V te Uithoorn verleende vergunning ingevolge de
Hinderwet

Zandvoort
9-1-1991
Guus en Hetty v.d. Mije

De stukken voor deze commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen van te
voren ter inzage bij de receptie m de hal van het raadhuis BIJ de afdeling Voorlichtmg kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de agenda staan
Tijdens de commissievergadering zijn altijd exemplaren van de vergaderagenda
beschikbaar

Doel van de wi|zigmg/aanpassmg is om een voorschrift aan de
vergunning te verbinden waarin alsnog een termijn wordt
opgenomen waarbinnen de tanks T628 T629 en T633 moeten zi|n
voltooid en m werking gebracht

Daar het niet mogelijk is U allen persoonlijk te bedan
ken betuigen wij U langs de?e weg onze oprechte erkentehjkheid \oor de blijken \ a n belangstelling na het
overlijden v a n
Willempje E. Koper-Koning

,

Uit aller naarn
J Koper
Zanchooit, januan 1991
Voor Uw blijk van medeleven ons betoond na het over
lijden van

023-315855
Zijlweg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
vin 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

Kom fleurig
de winter door
met bloemen van

J. A. de Leeuw
Tevens liggen de stukken ook buiten kantooruren bij eerdergenoemde bestuursdienst ter inzage na telefonische afspraak
02975-43223
De termzagelegging geschiedt dan m de avonduren

(Ome Ko)
betuigen wij U on?e welgemeende dank
Uw aanwezigheid brieven bloemen en condoleances
waren voor ons een grote troost
Het is ons onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken
Vooral veel dank aan het verzorgenü personeel van
Huis in 't Kostverloren
Uit aller naam
Michel en Hanny

6-1-1991

Zandvoort
J Molenaar-Kotkowski
Cor en Hennie
Ed en Bntt
en kleinkinderen
Lorentzstraat 174
2041 S J Zandvoort
De crematie heeft donderdagmorgen 10 januari
plaatsgevonden in het crematorium Westerveld
te Velsen

ADVERTENTIES

in al uw
bloemiuerken

Kwekerij
P. van KLEEFF
Van Stolbergweg l
Tel 17093

van

U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de sector
Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9 00-12 30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad

14 t/m 29 januari

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het
college van burgemeester en wethouders Deze bezwaren worden bij de beoordeImg betrokken
in sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend,
ook al is er bezwaar ingediend Dit is een wettelijke verplichting
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig
zijn

ATTENTIE

Wijziging dienstregeling
van de Zandvoortse en de
Zeestraat Apotheek.

Tel 14404
na 1900 uur 12888

Hollander zoekt
te koop

Tijdens de weekenddiensten is de dienstdoende apotheek alléén
voor recepten geopend
zaterdag 1O.OO-13.00 en 17.OO-18.00 uur
zondag 11.3O-12.30 en 17.0O-18.0O uur

Jubileum

2-3 kam.flat

Buiten de openingstijden na telefonische afspraak.

DLZL u i \ L i t t n t i e i u i m t e van 80 mm bieed en 50 mm
hoon kunt u i!ibiuikcn om een .uinkomliumfj te doen
var bijMKiilKtld juhiluum icunie \eruadumi? huvvch|k jiL'booite of andere familielidithttn
l' b u u k t mu deze .uhetttntii? 11 200 menben m Zand
v ooi t BinUcld en -Uidtnhout t n betaalt daaivooi
Meehts / 30
(e\el (/. BT\\)
\ ooi miei infoim.itit bel \Veekmedia Uithoorn
tel ()2')7i-10041

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
i ëp crematies!

dicht bij het
strand.
49-231-103861.

In Sportcenter Wim Buchel zijn er weer
avonduren vrijgekomen

Ochtendtarief
Middagtarief
Avondtarief

Uitvaartverzekering

A. J. v.d. Moolenstraat 47
tel. 15829-13965

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

enz

v\**

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

uitvaartovereenkomst

•jj$K$$$®i$&J-'%>!" - •>.•;••• • ' • ' .'•;--<- '*-i

pÉpraèg rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij: j

bedankt u voor de steun in 1990 Wij rekenen op uw steun bij de
provinciale verkiezingen op 6 maart 1991

Fa. Gansner & Co.

NIEUWJAARS BINGO
ZATERDAG 12 JANUARI
20.00 uur m het

Deskundig advies

•ï-V'r.'/vt;v- v-'. 1 i-' ;
«"^jv/ôVA-J , •"/* • i* 4 *•

Secretaris Bosmanstraat 40
flIfi^Kt Zandvoort.
^ÜfeÖ2507-17244
r

Toegangsprijs 2,50
Denkt u om het
PLAATSBESPREKEN
voor de

OPERETTE
„MASKE IM BLAU"

y onder de mensen.

op woensdag 6 februari
ook m het
GEMEENSCHAPSHUIS,
aanvang 19.00 uur.
Het Bestuur

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt kunnen schnftelijk bezwaren worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040
AA Zandvoort
10 januari 1991

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

BALK
BAKT
BETER
BROOD
Dit weekend:

CHOCOLADESCHNITT

8,25
ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28 Tel 12989

BRIDGE

GEMEENSCHAPSHUIS

BP^AARTVERZORGER

Het bouwplan ligt met ingang van 14 januari 1991 gedurende veertien dagen ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 Deze afdeling is geopend van maandag 1/m vrijdag van 9 00-12 30 uur.

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

„DE BRIDGESCHOOL"
start nieuwe cursussen
beginners - vervolg
praktijk - privé
Tel. 023-292536
Sportcenter „Wim Buchel"
A J v d Moolenstraat 47
tel 15829-13965

DAMESWEERBAARHEIDSCURSUS
Onder het motto handen v/h lijf geven wij een
nuttige cursus praktische zelfverdediging
Duur cursus 8 lessen

AANVANG DINSDAG 22 JANUARI
Tijd 19 00 uur
Kosten ƒ 100Min leeftijd 14 jaar
Opgave deelname gaarne telefonisch

(art.19WRO)
- uitbreiden woning resp garage en legaliseren
aantal uitbreidingen

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS

IANDVOORT

Wij zijn ook geopend op zaterdag- en
zondagmorgen

Paar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
^Daarnaast kunt u bij ons
l&re&ht voor:

ƒ 15.-per uur
ƒ20.- per uur
ƒ25.- per uur

CDA

- Boulevard Paulus Loot 87

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk m Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

Rectificatie

SQUASH-LIEFHEBBERS

Voorgenomen bouwvergunning

uitvaartverzorging
kennemerlancTbv

Zeestraat Apotheek: J. W. Neutel
Zandvoortse Apotheek: H. B. A. Mulder
J. R. A. Mulder

Tel. 09-

Burgemeester en wethouders hebben aangewezen als ambtenaar, belast met het
toezicht binnen de gemeente Zandvoort op de naleving van de Hinderwet, Wet
chemische afvalstoffen, Intenmwet bodemsanering, Wetbodembeschermmg, Wet
geluidhinder en Hoofdstuk 4, afdeling 3 'Lozing en riolering' van de algemene politieverordening Zandvoort de volgende ambtenaren van het gewest Zuid-Kennemerland
- mg W.N Wisse
- F H M van Nieuwenborg

163B-90 Kerkstraat 2/hoekThorbeckestraat
- verbouwing winkelruimte
164B-90 Dr C A Gerkestraat33
- plaatsen 2 dakkapellen
165B-90 Koningstr 50t/m72, Pnnsesseweg9t/m31 - renovatie24woningen

Langs deze weg bedank ik
iedereen voor de getoonde
belangstelling tijdens mijn
verblijf in het ziekenhuis.
Ik wens jullie een voorspoedig 1991.
Frank Stokman

magazijnruimte of
garagebox

Welke producten kunt u zaterdag inleveren?
- batterijen en accu's
- fotochemicalien
- verf, oplosmiddelen en lijm
- medicijnen en thermometers
- cosmetica
- bestrijdingsmiddelen
- afgewerkte olie
- afvalglas (geen vlakglas)
- oudpapier

Aangevraagde bouwvergunningen

GESLOTEN

Haarlem, 2 januari 1991

Te huur gevr.

De gemeentereiniging haalt zaterdag 12 januan 1991 klein chemisch afval, glas en
oud papier op in de straten waar op maandag en dinsdag huisvuil wordt opgehaald

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan
het College van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Postbus 123
2000 MD HAARLEM
Degene die een bezwaarschrift indient, kan tevens verzoeken zijn/
haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken Het verzoek
daartoe dient tegelijkertijd met het bezwaarschrift te worden
ingediend

Simon Cornelis Molenaar
echtgenoot van J Kotkowski
4-10-1912

J. BLUYS
Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

De specialist

Een ieder heeft de gelegenheid zowel tegen het voornemen als
tegen de ontwerp-beschikking schriftelijk gemotiveerde
bezwaren m te brengen, gedurende twee weken vanaf
bovenvermelde datum

Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, geven wij bedroefd kennis dat toch nog
onverwacht is overleden mijn dierbare man,
onze vader en opa

Zaterdag 12 januari: inzamelingsactie klein
chemisch afval, glas en oud papier

Denkt u aan de volgende punten?
- de gemeenteremiging zamelt vanaf 's ochtends 8 30 uur in
- zet uw klein chemisch afval, glas en oud papier nooit van te voren aan de straat,
maar geef het persoonlijk af bij de mzamelauto's
- uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale mzamelingsroute of tijdens de
normale grofvuilroute meegeven U kunt daarvoor een aparte afspraak maken
via telefoonnummer 61510
- plastic (verpakkingen) kunt u op de zaterdagroute ook niet apart inleveren

BLOEMENHUIS

BIJ de ter inzage liggende stukken is gevoegd het ontwerp van de
door hen te nemen beschikking Desgewenst kan na telefonische
afspraak met de Dienst Milieu en Water van de provincie NoordHolland (telefoon 023-143803) mondelinge toelichting op de
stukken worden verkregen

Zandv oort, januan 1991

Het publiek heeft tijdens een commissievergadering het recht om over een onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren

£ ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING

Alle op bovenstaande betrekking hebbende stukken, liggen op
werkdagen, gedurende twee weken, gerekend vanaf vrijdag,
l l januari aanstaande, ter inzage tijdens de kantooruren
- bij de Dienst Milieu en Water van de provincie NoordHolland Houtplein 33 te Haarlem,
- bij de bestuursdienst van de gemeente Uithoorn, Laan van
Meerwijk 16 te Uithoorn, van maandag t/m woensdag van 09 00
uur tot 12 00 uur en van 14 00 tot 16 00 uur en donderdag van
09 00 uur tot 12 00 uur en van 14 00 tot 18 00 uur alsmede
vrijdag van 09 00 tot 12 00 uur

Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat U zich
allen 70 betrokken voelde bij dit grote verlies
Vooral \eel dank aan dr Weenmk, Cor en Frans

Openbare commissievergaderingen
De volgende commissies vergaderen de volgende week m het raadhuis
dinsdag 15 januari
20 00 uur
Cie Maatschappelijk Welzijn
woensdag 16 januari 20 00 uur
Cie Bestuurlijke Zaken
donderdag 17 januari 20 00 uur
Cie Ruimtelijke Ordening

INGWERSEN &
HELMIG
ADVOCATEN EN PROCUREURS
SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON. 023-261230
TELEFAX: 023-274785
HONDENKAPSALON
ELLEN CATS
Aangesl bij DIBEVO
De vacht van de hond is de
spiegel van zijn gezondheid.
Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-,
tand- en wasverzorging van uw hond
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort,
tel. 02507-12773-13368.

Steengrill Restaurant

„De Vuurboet"
STEENGRILLEN
VLEESFONDUE

29,5°
34,50 ••

JAPANS FONDUE
(vlees)
32?°
JAPANS FONDUE
(vis)
37,50
Incl uitgebreid
garnituur
ALLES ONBEPERKT

Zeestraat 36
Tel. 12092

* * *

Maandag en dinsdag gesloten

Zandvoorts Nieuwsblad
heeft voor de bezorging op
donderdag plaats voor

bezorg(st)ers
in uw woonomgeving
Mijn naam
Adres
Postcode
Plaats
Leeftijd
M/V
Telefoon
Bellen: 02507-17166
Kantoor " andvoort

WEEKMEDIA22

Zandvoorts
Nieuw/sblad

DONDERDAG 10 JANUAR11991

PERSONALIA

Stekkie zoekt wanhopig sponsors voor optocht en carnavalsfeest

Paap uit bestuur
Gemeenschapshuis

'We hopen 't kindercarnaval te kunnen redden'

ZANDVOORT - De PTT gaat meer
gericht aandacht besteden aan de
postkantoren in Zandvoort en omliggende gemeenten, en hoopt daarmee tot een betere serviceverlening
te komen. Deze groep heeft een aparte directeur gekregen, de heer B.
Bakkum, tot voor kort directeur van
het postkantoor in Den Helder.
Voorheen vielen alle vestigingen in
deze regio onder PTT Post Haarlem,
maar omdat de bestuurlijke aandacht teveel verdeeld moest worden,
zijn de kantoren van Zandvoort en
omgeving, losgekoppeld van het expeditieknooppunt aan de Westergracht in Haarlem. Dit knooppunt
wordt nu - apart - geleid door ir. J.A.
Nijhuis.

De andere carnavalsvereniging,
De Scharrekoppen, regelde altijd
het kindercarnavalsfeest plus de optocht in het centrum. Maar deze vereniging heeft voorlopig een punt gezet achter haar bezigheden, misschien wordt dat zelfs definitief, wat
dus ook het einde betekent van deze
kinderactiviteiten.

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of-voor info overdag- (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling, inlichtingen daarover via het telefoonnummer van de
eigen huisarts: J. Anderson, 12058;
B. van Bergen, 19507; C. Jagtenberg,
13355; G. Mol, 15600; P. Paardekooper, 15091; H. Scipio-Blüme, 19507;
P. Weenink, 12499. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden verstrekt via nummer
12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openingstijden (alléén voor recepten): zaterdag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden alleen in
dringende gevallen en na telefonische afspraak.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)

14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op ie geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen: ƒ!,- voor een enkele rit, ƒ1,50 retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswlnkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden.
Spreekuur eerste en derde dinsdag
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierde dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
uur. 't Stekkie, Plemingstraat 9.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: Th. W. Duijves
Zondag 10.30 uur: Th. W. Duijves

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu- Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218,
wen
Haarlem:
Kindernevendienst i.h. Jeugdhuis
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds.
A. Snijders
Gereformeerde Kerk:
Zondag 19.00 uur: Zendingsdienst,
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Selms, ds. A. Snijders
viering H.A.
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Smedestraat 37 te Haarlem.
NPB:
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
Zondag 10.30 uur: mevr. drs. A.A. In 19.00 - 21.00 uur.
't Veld, Haarlem
Inlichtingen:
R. van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Haarlem, telefoon 023-244553.
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opgencht In

Uit het budget van 't Stekkie en De
Schuimkoppen kan een en ander absoluut niet betaald worden. Daarom
hoopt Van der Pols onder de Zandvoortse ondernemers bijvoorbeeld
15 sponsors te kunnen vinden, die
ieder een bedrag van ƒ500,- beschikbaar stellen. Als tegenprestatie zouden zij gebruik kunnen maken van
de reclame-mogelijkheden, eventueel ook met praalwagens in de optocht.

Particulieren

De kindercarnavalsoptocht dreigt verloren te gaan, nu De Scharrekoppen zichzelf op non-actief hebben gezet.
(Archieffoto)

moet immers binnen zeer korte tijd bewust en zorgvuldig met de gegerealiseerd worden. In zijn schrij- meenschapsgelden wordt omgeven aan het gemeentebestuur wijst sprongen'.
Van der Pols erop, dat het budget
voor de activiteiten van het jongerenwerk nooit volledig wordt aange- Buiten kijf
sproken, 'en de gemeente heeft hier
Dat het carnavalsfeest gratis moet
voordeel bij'. Het geeft volgens hem blijven, staat volgens hem buiten
ook aan dat er bij 't Stekkie 'zeer kijf. "Het feest moet laagdrempelig

Oudere kan hulp vinden bij gemeente

j Kerkdiensten
Weekend:
12/13 januari 1991

't Stekkie. Daarvoor is al een scenario opgezet. Men hoopt zelfs hiervoor gebruik te kunnen maken van
de Van Pagéehal.

Die optocht zal van het centrum
naar de sporthal voeren. Ook lagere
bedragen zijn welkom. Particulieren
die het kindercarnaval een warm
hart toedragen, kunnen eveneens bijna - letterlijk een duit in het zakje
doen:
via
rekeningnummer
Van Pagéehal
565831429 van de ABN Bank ZandOm dat verlies op te vangen, wil voort, ten name van Kindercarnaval
Van der Pols ƒ7500,- bij elkaar krij- Zandvoort, Celsiusstraat 190.
gen. Dat bedrag is nodig om de Zandvoortse jeugd toch nog een optocht
Omdat het nog niet zeker is dat
en een carnavalsfeest te kunnen bie- genoemd bedrag binnenkomt, heeft
den. Gezien het grote aantal kinde- 't Stekkie het gemeentebestuur om
ren dat hierbij betrokken is, zou het een garantiesubsidie gevraagd. Dan
feest veel groter moeten worden dan kunnen de verdere voorbereidingen
de gebruikelijke carnavalsmiddag in direct van start gaan, een en ander

j Weekenddiensten
Weekend: 12/13 jan. 1991

ZANDVOORT - De Zandvoortse reddingboot van de
Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij heeft afgelopen jaar
vier keer moeten uitvaren om
mensen op zee te hulp te schieten. Tijdens één van die acties
werden vier mensen gered, een
surfer en drie bemanningsleden van een rubberboot.

ZANDVOORT - "We hopen het kindercarnaval te kunnen
redden". Dat zegt de jongerenwerker van 't Stekkie, Fred van der
Pols. Hij is hard op zoek naar sponsors, onder andere nodig voor
de kinder-carnavalsoptocht. Deze dreigt verloren te gaan, nu
carnavalsvereniging De Scharrekoppen besloten heeft zichzelf
voorlopig op non-actief te stellen. Van der Pols heeft de gemeente gevraagd garant te staan voor de kostendekking.

ZANDVOORT - Na twintig jaar
heeft de heer A. Paap afscheid genomen als bestuurslid van de Stichting
Gemeenschapshuis Zandvoort. Hij
wordt opgevolgd door de heer G.
Dijkstra.
Paap is al die jaren secretaris geweest van deze stichting. Begin 1971
trad hij toe tot het bestuur, als verte"We hopen die traditionele carnagenwoordiger van de Nederlands valsoptocht, waarvoor zoveel beHervormde Gemeente Zandvoort. langstelling is, voor Zandvoort te
Daarbij aanvaardde hij onmiddellijk redden", zegt Fred van der Pols. Volde functie van secretaris.
gens hem neemt de belangstelling
onder de Zandvoortse jeugd voor
Afgelopen maand, in december, het kindercarnaval alleen maar toe.
werden in de Algemene Bestuurs- "Dat hoor ik van allerlei kanten",
vergadering zijn verdiensten voor verklaart hij. "Waarschijnlijk zal het
het Gemeenschapshuis en de Zand- ook op het carnavalsfeest in 't Stekvoortse verenigingen nog eens uit- kie erg druk worden. We vermoeden
voerig belicht.
nu al dat er zo'n 500 kinderen willen
komen". Dat feest wordt jaarlijks samen met De Schuimkoppen georganiseerd.

Gerichter aandacht
van PTT Post

KNZHRM moest
zes keer redden

ZANDVOORT - De sociale
bijstand en de ideën die de gemeente heeft over huisvesting,
komen volgende week donderdag ter sprake bij de Algemene
Nederlandse Bond voor Ouderen afdeling Zandvoort. Men
krijgt informatie over de hulp
die de gemeente ouderen kan
bieden.
De ANBO heeft het hoofd van de

Geboren:
Jaimy Emerentiana, dochter van:
Koopman, Michael Ronny Frank en
Koning, Emerentiana Jacoba.
Sophie Louise, dochter van: Scheivis, Bernardus Marinus en Van
Amerongen, Danielle Evelyii.
Esther, dochter van: De Jong, Rudi
en Koning, Elisabeth
Nigel Dominique, zoon van: Berg,
Dennis en Bakker, Ans.
Ramon, zoon van: Ugosse, Han en
Windhaus, Birgit.
Overleden:
Meijer geboren Bal, Jeanette Wilhelmina, oud 88 jaar
Ten Berge, Jan Frans Maria, oud 87
jaar
Meulenberg geboren Slof, Jacoba
Adriana, oud 89 jaar
Vonk, Johannes Jacobus, oud 81
jaar
Vink, Gerrit, oud 69 jaar
Belder, Renke, oud 63 jaar
Vennik, Charles Louis, oud 63 jaar

Aan de orde komen onder andere
het aanschaffen van hulpmiddelen,
aanpassingen in de woning, en de
hulp die gemeente kan verlenen bij
belastingen plus het verkrijgen van
De bijeenkomst is voor iedereen hulp in huis.
Van de Velden zal ook iets vertelvan boven de vijftig jaar toegankelijk, óók voor mensen die géén lid len over de criteria betreffende het
zijn van de ANBO. De bijeenkomst toewijzen van woonruimte. De aanvindt plaats op donderdag 17 januari wezigen kunnen vragen stellen. Na
en begint om twee uur, in het Ge- de pauze zal mevrouw Kerkman vermeenschapshuis.
halen voordragen.

Bouw heeft al heel wat voeten in aarde gehad

Openingstijden
Asielzoekers
te veranderen
inZANDVOORT
hechtenis
ZANDVOORT - De wens van som- In de Haltestraat

mige winkeliers om - tijdens het winterseizoen - op zondag andere opemngstijden te hanteren, is volgens
burgemeester Van der Heijden best
bespreekbaar met het gemeentebestuur. VVD-fractievoorzitter Tates
had de wens van de middenstanders
vorige maand naar voren gebracht
m de commissie voor bestuurlijke
zaken. De betrokken winkeliers zien
het liefst dat de openingstijd op zondag vervroegd wordt. Nu is deze van
13.00 tot 18.00 uur, de wens van de
ondernemers is 12.00 tot 17.00 uur.
Op winterse zondagen verdwijnt namelijk iedereen om 17.00 uur van
straat, aldus de winkeliers. Burgemeester Van der Heijden zegde toe
deze kwestie te bespreken m de
ZANDVOORT - Het innen van een nieuwe overlegvorm met de ondervalse cheque liep voor een 31-jarige nemers.
man uit Italië uit op een aanhouding. De man probeerde vrijdag even
na middernacht in het casino valse
cheques te innen. De politie was er
ZANDVOORT - Op het strand ter
snel bij en uit onderzoek bleek dat
de man samen met een ander m het hoogte van restaurant Riche spoelde
casino was geweest. Deze tweede zaterdag een lichtboei aan. De boei persoon had hem de valse cheques drie meter hoog en twee meter breed
aangeboden. De man is voor nader - was afkomstig uit de vaargeul maar
onderzoek ingesloten, aan zijn iden- losgeslagen en door de harde wind
titeit wordt getwijfeld. De tweede naar het strand gedreven. De kustman kon zich aan een aanhouding wacht heeft het gevaarte opgehaald.
onttrekken.

zijn vorige week vier Poolse asielzoekers, twee mannen en twee vrouwen
van rond de twintig jaar, opgepakt.
De vier waren in een winkel aan de
Kerkstraat betrapt, toen zij zonder
te betalen speelgoed meenamen.
Even later werden zij door de politie
aangehouden. Het viertal verblijft
tijdelijk in een hotel aan de Van
Speijkstraat, in afwachting van politiek asiel. Op hun kamers werden in
vuilniszakken nog veel meer gestolen goederen aangetroffen, waaronder kleding en levensmiddelen, ter
waarde van enkele duizenden guldens.

Valse cheques

Boei op het strand

Het nieuwbouwcomplex, gezien vanaf de hoek Van Lennepweg/Vondellaan.

Vervolg van pagina l

gehad alvorens de werkzaamheden
van start konden gaan, met name
omdat Zandvoortmeeuwen moest
verhuizen.

Eerst moest een flinke periode
overlegd gevoerd worden met de
voetbalvereniging eer deze akkoord
ging met de opzet van het nieuwe
sportcomplex in Zandvoort-noord.
Maar daarna was men er nog lang
niet: er moest een ontgrondingen-vergunning aangevraagd worden bij
de provincie, vervolgens een machtiging om te ontgronden, een 'verklaring van geen bezwaar' voor de bouw

Toernooi voor
liefhebbers
van volleybal

Apotheken gaan op Gemeente haalt
klein chemisch
andere tijd open
ZANDVOORT - De beide Zand- afval aan huis op
voorste apotheken hebben hun ope-

ZANDVOORT - Het recreatieve
volleybaltoernooi dat jaarlijks door
het personeel van de gemeente
Zandvoort wordt georganiseerd, is
verplaatst naar 17 februari. Het
sportfeest wordt ieder jaar rond de
kerstdagen gehouden, maar dit keer
was er geen goede zaalruimte voorhanden. Het toernooi kan nu evenals voorgaande jaren gehouden worden in de Sporthal Pellikaan aan de
A.J. van der Moolenstraat in Zandvoort.

ningstijden voor het weekend gewijzigd. De dienstdoende apotheek is
op zaterdag open tussen 10.00 en
13.00 uur, én tussen 17.00 en 18.00
uur. Op zondag kan men er terecht
tussen 11.30 en 12.30 uur, én tussen
17.00 en 18.00 uur.
In de tussenliggende tijd kunnen
zeer dringende recepten na een telefonische melding worden afgeleverd.

De recreatieve wedstrijden vinden
plaats tussen tien uur 's morgens en
vijf uur in de middag. Wie mee wil
doen, kan zich inschrijven bij Hans
Koning, tel. 02507-275995. Deelname
kost veertig gulden per team. Inschrijving is alleen mogelijk in de
maand januari. Maximaal twintig
teams kunnen meedoen.

Nieuwe uitgave
van plattegrond
ZANDVOORT - Er is een nieuwe
plattegrond van Zandvoort. Deze
week is de nieuwe uitgave verschenen, vervaardigd door de afdeling
Voorlichting en Public Relations
van de gemeente. Inwoners kunnen
aan de balie van het Raadhuis gratis
een exemplaar van de nieuwe kaart
ophalen. Voor opmerkingen of suggesties betreffende de plattegrond
kan men terecht bij genoemde afdeling, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort,
tel. 61492.

Flinke periode

Oecumenische
kerkviering
ZANDVOORT - De lokale
raad van kerken houdt eind
deze maand weer een gezamenlijke dienst. Deze is vastgesteld op zondag 27 januari in
de gereformeerde kerk.

Veelzijdig vermaak in
Stekkie voor jongeren

van het clubgebouw, plus een ontheffing op de verordening grondwaterbeschermings-gebieden.
Ook dat was nog niet alles, er
ZANDVOORT - 't Stekkie heeft voor komende weken tal van
moesten namelijk teellandjes ont- jongerenactiviteiten op het programma staan. Daaronder disco,
ruimd worden om plaats te maken films, en een speurtocht naar verborgen talent.
voor de sportvelden. Voor een aantal
telers kon een oplossing gevonden
Jongeren tussen de twaalf en vijf- dereen kan naar deze films komen
worden bij het Volkstuinencomplex tien jaar oud, kunnen zich aanstaan- kijken. Dus niet alleen de tieners
aan de Keesomstraat. Maar ook uit- de vrijdag weer uitleven tijdens de zijn welkom.
breiden van dit complex bleek niet tienerdisco van 't Stekkie, met tal
eenvoudig, omdat het omringende van oude en nieuwe hits. Om de twee
duinterrein nét beschermd natuur- weken wordt de disco gehouden op Talenten
gebied was geworden. Er moeten de vrijdagavond, en wel van acht tot
't Stekkie biedt op l februari ruimtientallen besprekingen hebben elf uur. Degenen die tussentijds het te aan verborgen talenten. Jongeren
plaatsgevonden om alles voor elkaar pand verlaten, kunnen er echter niet tussen de twaalf en zestien jaar oud,
te krijgen, waarvan een groot aantal meer m. De toegang kost ƒ1,50 voor mogen op het podium een leuke act,
leden. Niet-leden betalen een rijks- scènes uit bekende cabaretvoorstelbij de provincie.
daalder, maar een lidmaatschaps- lingen of iets dergelijks opvoeren.
kaart kost niets, dus.... Alleen wan- Ook grappige anekdotes of liedjes
neer de kaart kwijt raakt, moet er komen m aanmerking. De aanstoréén gulden administratiekosten be- mende talenten staan vanaf acht uur
taald worden voor het maken van op de planken.
een nieuw exemplaar.
De toegang kost één gulden vijftig
op vertoon van de lidmaatschapskaart. Jongeren zonder kaart betaFilm
len een gulden extra voor het kaartDe kaart geldt ook voor de film je. 't Stekkie is te vinden bij het winZANDVOORT - De gemeentereiniging haalt zaterdag klein chemisch Gremlins 2. Deze film wordt 18 janu- kelcentrum in Zandvoort-Noord,
afval, glas en oud papier op. Dit ari gedraaid. Gremlins 2 is een nieu- Celsiusstraat 190.
vindt plaats in de straten waar ge- we film van Stewoonlijk op maandag en dinsdag de ven Spielberg en
vuilniswagen voorrijdt. Vanaf 's och- Joe Dante, met
tends half negen wordt er ingeza- in de hoofdrol
meld.
Zach Galhgan en
Klein chemisch afval staat voor tal Phoebe Cates.
van verschillende materialen, onder
De Gremlins
andere batterijen, accu's, fotochemigriezelige
calieèn, verf, lijmresten, medicijnen, zijn
oude thermometers, make-up, be- beesten die het
strijdingsmiddelen, en afgewerkte gewone mensen
olie. Oude koelkasten kunnen niet behoorlijk moeiworden ingeleverd. Wie van de koel- lijk maken. Wie
kast afwil, kan contact opnemen zijn
of haar
met de dienst gemeentereiniging, kaart meeneemt,
kan er voor een
via het nummer 61510.
rijksdaalder in.
Anderen betalen
vier gulden.

Vrijwel alle woningen gaan naar
Zandvoorters, weet Van Caspel te
vertellen, alleen van een aantal vrije-sectorwoningen is de bestemming
nog niet zeker. "Na alle infrastructurele verbeteringen die verband houden met het toerisme, zoals de renovatie van de boulevard, laten we met
dit project zien dat we de Zandvoortse bevolking zeker niet vergeten",
aldus de wethouder. "Als je het geheel bekijkt, is het - denk ik - sinds
Gran Dorado de belangrijkste oftewel meest complexe operatie die
verricht is".
Het heeft heel wat voeten in aarde

Burgerlijke stand |
Periode:
3 - 7 januari 1991

sector Bewonerszaken van de gemeente, Bert van de Velden, uitgenodigd om hierover het een ander te
komen vertellen.

zijn, zodat alle kinderen kunnen komen. Als je entree gaat heffen, moeten sommigen echt afzeggen. Dat
merken we bijvoorbeeld al bij het
entreegeld voor de disco. Voor sommigen, bijvoorbeeld kinderen van
een bijstandsmoeder, is een verhoging van twee kwartjes al een probleem".

Een en ander valt in het jaarver
slag van de KNZHRM over 1990 te
lezen. Ook de wipperploeg moest dit
jaar in actie komen voor noodgevallen, m totaal twee keer. De eerste
keer was al tijdens de stormnacht
van 25 januari. In oktober moest assistentie verleend worden aan een
kotter die gestrand was.
Afgelopen jaar werd bovendien
het bewakingsgebied van station
Zandvoort uitgebreid naar het nooi den tot en met de Zuidpier van IJmuiden. De reden was dat station
IJmuiden-zuid was opgeheven. In
september gaf de wipperploeg er een
demonstratie voor de schooljeugd
De bemanning van station Zandvoort had het behoorlijk druk in
1990, onder andere met de 150 jaar
-jubileumviering rond het wippertoestel. Bovendien werd die uitrusting afgelopen jaar geheel vermeuwd en de oude truck werd vervangen door een gele Mercedes. De
mannen zijn - m hun vrije tijd - nog
hard bezig met het opbouwen, reviseren, schilderen en inrichten van
de 'nieuwe' truck. Maar een paar
leuke uitstapjes waren er ook. Zo
bezochten de heren m 1990 hun collega's op Vlieland, in Egmond aan
Zee, Noordwijk en IJmuiden.

Reddingmaatschappij
houdt oefeningen

De viering begint om tien uur. Het
thema is reeds bekend, dat wordt
ZANDVOORT - De Konink'Een lichaam, vele leden'. In de lijke Noord- en Zuid-Hollandse
dienst wordt de verbondenheid met Redding-maatschappij houdt
de Zandvoorters van Nieuw Unicum komende drie maanden vijf oegevierd. De voorgangers in de bijeenkomst zijn; pastor Duijves, dominee feningen.
De oefeningen vinden plaats op zaVan Leeuwen, de heer Hoogvorst,
mevrouw drs. Clement en mevrouw terdag 19 januari (vertrek tien uur),
Schram. Mevrouw Clement zal in de zaterdag 9 februari (eveneens tien
dienst welkom worden geheten, zij uur), zaterdag 23 februari (vertrek
is de nieuwe pastoraal medewerk- half elf), zaterdag 9 maart (vertrek
negen uur) en zaterdag 23 maart
ster van Nieuw Unicum.
Tijdens de kerkdienst kunnen de (vertrek tien uur). Deze tijden hebkinderen naar hun eigen kinderne- ben betrekking op het vertrek vanvendienst. De andere kerken hou- uit het botenhuis aan de Thorbeckeden geen dienst op deze zondag. Na straat. Naast alle oefeningen heeft
afloop is er gelegenheid koffie te de KNZHRM op 8 april ook een bijdrinken en nader kennis te maken. eenkomst gepland in het botenhuis.

't
Stekkie
heeft voor de komende weken
nog meer nieuwe
films op het programma staan.
In
februari
draaien Back to
the Future, The
hunt fot red october,
Pretty
Women,
Die
Hard II en Another 48 Hrs. le•
Afgelopen
week mochten
de jongeren 'in
stijl' naar 't Stekkie komen.

e prijzen zijn nog noon zo laag ge wees
\ mode met 'n kont
GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT
Had ik daar maar eerder aan gedacht

Te huur gevraagd

Autorijschool Phil Waaning
Kostverlorenstraat 70 - Zandvoort
Tel. 02507-12071

30-50 m*

U zou wel (weer) betaald willen werken of
een opleiding volgen maar weet niet precies
wat uw mogelijkheden zijn. De Vrouw en
Werkwinkel is er om advies en informatie te
geven. Elke dinsdagochtend tussen 9.0012.00 uur houdt zij (gratis)

SPREEKUUR
in 't Stekkie te Zandvoort,
Celsiusstraat 190

TEL: 02503-21828
b.g.g.: 02507-12248

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

„Een goed begin, is het
halve werk"

UITVERKOOP:
potten en kado-artikelen

10 tot 50% korting

Onze specialiteit

4 ZANDVOORTERS 5,25

BAKKERIJ PAAP
Potgieterstraat 24, Zandvoort,
tel. 128665
Zandvoortselaan 355, Bentveld,
tel. 023-241967

Het bestuur van de
Zandvoortse Schaakclub
wenst alle leden,
belangstellenden e.a.
schaakliefhebbers een sportief

1991.

Dinsdagmiddag na 13.00 uur
gesloten.

ledere donderdagavond in
het Gemeenschapshuis.

E mm

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR
JANUARI 1901

KROON MODE
Haltestraat 55

OPRUIMING
pantalons
pied de poule
429^ NU 59,mt 38 t/m 50

div. rokken
4-29^ NU 79,-

,39< NU 49,, .

BESTAANDE UIT: WOONKAMER, SLAAPKAMER, DOUCHE,
C.V., BERGING EN LIFT.
•ü HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
VAN DE GEMEENTE ZANDVOORT VERLENEN VOOR
DEZE WONING SLECHTS WOONVERGUNNING AAN:
- ALLEENSTAANDEN
- 2-PERSOONS HUISHOUDENS
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 15 januari 1991 vóór
12.00 uur schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft
kan men dit kenbaar maken in één brief; het is niet nodig voor ieder
object een aparte brief te schrijven. U dient de woningen in volgorde
van voorkeur aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van
een woonvergunning berust bij het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Zandvoort. De uitslag van de VOORLOPIGE TOEWIJZING zal eerst op vrijdag 18 januari a.s. om 14.00
uur in het gevelkastje aan het kantoor van de vereniging worden gepubliceerd.

Dit gezegde geldt ook voor de
thuiszorg in 1991. In Zandvoort en
Bentveld kijken klienten van onze
instelling naar u uit.

blouses
1Q9? NU 59,enz. enz.
DROGISTERIJ

BOUWMAN
Oranjestraat 7 -Zandvoort
Tel. 02507-12327

Uw adres voor:
ELAST. KOUSEN,
PANTIES, KNIE- EN
ENKELSTUKKEN

- het lidmaatschapsnummer van de vereniging;
- uw geboortedatum;
- het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk puntensysteem echter minus het aantal punten dat u scoort voor het onderdeel: duur van inschrijving bij de gemeente Zandvoort.

BUilRUBRIEK JANUARI 1991
1. AANGEBODEN:

EENGEZINSWONING
NICOLAAS BEETSLAAN
HUUR ƒ402,99 PER MAAND
BESTAANDE UIT: WOONKAMER, 2
SLAAPKAMERS, C.V., BERGRUIMTE EN
TUIN.

GEVRAAGD:

GROTERE EENGEZINSWONING.

2. AANGEBODEN: 4-KAMERFLATWONING
CELSIUSSTRAAT (2e ETAGE)
HUUR ƒ510,80 PER MAAND
BESTAANDE UIT: WOONKAMER, 3
SLAAPKAMERS, DOUCHE, C.V. EN
BERGING.
GEVRAAGD:

KLEINERE BENEDENWONING.

Reacties dient u vóór het einde van deze maand, schriftelijk in te dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregeling.
Hierin staat o.a. dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands rangnummer vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat
volgt op het, op het moment van verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer.
U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.

B.v.

Herenpantalon

nu 98.-

Cortina Modes
Kerkplein 3 Zandvoort
Tel. 14828
Wij STOFFEREN

PART-TIME
MEDEWERKENDE

10 BANKSTELKUSSENS

8 tot 15 uur per week willen en kunnen werken.
Het gaat hierbij om huishoudelijke en verzorgende taken.
Wij bieden:

-

gunstige werktijden
7 weken vakantie per jaar (inkl. ADV-uren)
kollegiaal kontakt in werkoverleg
(bij)scholingsmogelijkheden
salaris, afhankelijk van leeftijd en/of diploma
volgens de cao-gezinsverzorging.

Voor informatie en sollicitatie kunt u kontakt opnemen met:
Stichting Gezinszorg Kennemerland Zuid, Van
Lennepweg 1, 2111 HT Aerdenhout.

„SAUNA"

inclusief stof

ƒ 295,-

Sportcenter Wim Buchel

Alle soorten schuimrubber op
maat gesneden.

Maandagavond voor dames en heren.
Dinsdagavond alleen voor sportclubs
Woensdagavond alleen dames
Donderdagavond heren
Vrijdagavond dames e.n heren

Tarief ƒ 15,- incl. kopje koffie
A. J. v.d. Moolenstraat 47
Tel. 15829-13965

ige

l

pers.

Gordijiiengroothandel
DE VRIES
Haarlemmerdijk 169 • A'dam
tel. 020-220981.

showroom atelier fabrikage.
Ampèrestraat 10
Zandvoort tel. 02507-19347
of 12330.

Dus jij wilt naar de HEAO?
Randstad
heeft volop
werk
Oproepsecretaresse m/v
Voor een nmansbedrijf dat congressen organiseert. Wij
zoeken iemand die de Engelse taal zowel in woord als
geschrift perfect beheerst en die goed overweg kan met een
elektrische typemachine. U dient ongeveer 15 uur per maand
beschikbaar te zijn en u kunt in overleg bepalen wanneer u
werkt.
Informatie bij Tessa Oldewarris, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49.

randstad uitzendbureau

OOK NAAR MAAT

BALLET STUDIO 118
CONNY LODEWIJK
START OP
WOENSDAGAVOND
16 januari '91

EEN BEGINNERS CURSUS

JAZZDANCE VOOP BOYS en GIRLS
o.l.v. Karim Raihani
Voor info bel 's morgens tussen 9.00 en 12.00 uur
12598/17789/b.g.g. 19160

OF KOM EENS LANGS DE STUDIO
Studio adres. Corn. Slegersstraat 2A

Dansschool

ALBERT VAN LINGEN
STUDIO: Oranjestraat 12 (einde afrit)
Zandvoort-Centrum
Zondag 21 januari

Maak je bagage compleet
bij de Hogeschool Holland.
Als je naar de HEAO wilt kun je uit veel scholen kiezen. Maar bij de Hogeschool
Holland wordt je koffer pas echt goed gepakt. De Hogeschool Holland ts een Hoger
Onderwijs Instituut met de HEAO als belangrijke sector.
Op de HEAO Hogeschool Holland heb je de tijd. Na het eerste jaar bepaal je pas wat je
wilt worden: bijvoorbeeld accountant of beleggingsdeskundige, produktmanager of
personeelsfunktionaris?
Je krijgt er les van vakkundige docenten, die zelf in het bedrijfsleven werken. Dus je bent
niet alleen aan het blokken, maar ook praktisch bezig.
En, bij de Hogeschool Holland is het onderwijssysteem modulair. Dat wil zeggen: je krijgt
de leerstof in kleine eenheden. Dat is overzichtelijk en gemakkelijk te behappen.
Kortom de HEAO van de Hogeschool Holland bied je een koffer vol mogelijkheden voor
je latere loopbaan. Waar wacht je dan nog op?
Vul onderstaande bon in voor informatie of kom naar de voorlichtingsdag op:
zaterdag 12 januari 1991 van 11.00 uur tot 15.00 uur.

Ik wil graag informatie over de HEAO van de
Hogeschool Holland.

AANVANG

NIEUWE CURSUS BEGINNERS
STIJLDANSEN VOOR PAREN
(elke leeftijd)

Ook nog plaats op clubs
voor gevorderden enz.
Informaties tel. 02507-17082/16623

il i

hogeschool holland
Hogeschool Holland
Wildenborch 6
Diemen-Amsterdam
Telefoon: 020-5601234

-------

WAARBORGGARANTIE

Tel. 023-213421, op werkdagen van 09.00 tot
15.00 uur.

De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de vereniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor
het toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:

NIEUW GEOPEND
gordijnengroothandel
DE VRIES

KORTING OP ONZE
GEHELE
WINTERKOLLEKTIE
Dames - Heren

Stel ze niet teleur. Met uw hulp kunnen zij thuis
blijven wonen. Wij hebben mensen nodig die als

div. maten

pullovers
o.a. lamswol

1. DE 2-KAMERWONING
DE SCHELP 125
HUUR ƒ570,72 PER MAAND

Vrouwen weer aan de slag

Naam:
Adres:
Woonplaats niet postcode: ...

Stuur dit in een ongefrankeerde envelop naar:
Hogeschool Holland, Antwoordnummer 1125,
1110 VB Diemen.
WM 9-1

Wi| verzorgen do volgende opleidingen: HEAO: Accountancy AC (alleen vt). Bedrijfseconomie (BEI, Bedrijfsinformatica (BI), Internationaal
Management (CE), Marketing Management (CE), Economisch Linguïstisch (EL), Bedrijfseconomisch-juridisch (EJ), Human Resources
Management (EJ). EBA: een Engelstalige opleiding waarbij de student, die afwisselend studeert in Diemen en Wolverhampton (UK), zowel
het Nederlandse HEAO- als het Britse BBA-diploma verwerft. Kort HBO (HEAO)- Bedrijfseconomisch Administratief medewerker, Bedrijfseconomisch Administratief manager, Fiscaal-Economisch medewerker, Fiscaal-Economisch manager, Commercieel-Economisch medewerker.
Algemeen Bedrijfsjuridisch medewerker, Human Resources medewerker.

Schaak Bond, vooruit gespeeld. Jack van Eijck speelde
remise terwijl John Ayress zijn
partij afbrak in een remisestelling. Vanavond worden de overige partijen tegen HWP-5 uit
Haarlem gespeeld plus de afgebroken partij.

jTeleurstellend
gelijkspel ZVM
ZANDVOORT - Ook tegen
jrode lantaarndrager DSC'74 is
jZandvoortmeeuwen er niet in
geslaagd een uitwedstrijd winnend af te sluiten. De Zandvqorters leken op weg naar de
winst maar de Haarlemmers
scoorden in de slotfase de gejlykmaker, 1-1.
l Met een stormachtige wind was
jhet moeilijk om tot aanvaardbaar
jvoetbal te komen. Met de zware
jwmd tegen was Zandvoortmeeuwen
Itoch meer in de aanval te vinden
!inaar het samenspel was te matig
[om
het toch wel zwakke SDC'74 in te
!
pakken. In Zandvoort werd DSC'74
•met 5-0 overspeeld en nu had dat
Izeker weer gekund maar er zat een
linatheid in het Zandvoortse team.
In de tweede helft met de wind in
Ae rug een sterk aanvallend Zand,voortmeeuwen dat toch te weinig
,kansen wist te scheppen. Na twintig
minuten voetbal eindelijk het eerste
[wapenfeit. Prancis de Boer brak
door en zette Zandvoortmeeuwen
'beheerst op een 0-1 voorsprong. NaIdien hadden de Zandvoorters de
strijd moeten afmaken doch de felheid ontbrak.
DSC'74 kwam wat meer aanbod en
slaagde er tien minuten voor het einjde in om verrassend de gelijkmaker
]te scoren, al ging hier een duidelijk
igeval van buitenspel aan vooraf. In
!de slotfase heeft Zandvoortmeeukven tevergeefs geprobleerd de eer1ste uitzege te behalen.
De stand in de eerste klasse HVB
iis nu: 1. Velsenoord 16-28, 2. halfweg
117-27, 3. Spaarnestad 17-24, 4. conIcordia 15-20, 5. EHS 17-17, 6. DIOS
116-16, 7. Terrasvogels 16-15, 8. Hillegom 16-14, 9. Zandvoortmeeuwen 1614,10. Heemstede 16-9, 11. WH 16-6,
12. DSC'74 16-3.

dit keer een toernooi van kwaliteit
verwacht in een zeer ontspannen en
sportieve sfeer. Reeds nu is er vooi
dit, door Dirk van de Nulft georgam
seerde toernooi een redelijke be
langstelling.
Inschrijven is echter nog steeds mogelijk. Dat kan tijdens de clubavonden op donderdag van 20 30 uur tot
22.30 uur m de Pellikaanhal of telefomsch bij D v.d Nulft 13344. Ook
kan er op de speeldag (20-1-1Ü91)
worden ingeschreven, maar wel
voor 09.30 uur. Het toernooi begint
om 10.00 uur m de Pellikaanhal en ei
wordt gespeeld m de dames-, hei en
en mixeddutabel Per onderdeel
moet f 7,50 aan inschrijfgeld worden
voldaan.

tijd nodig dan zij bij voorbaat dachten. Alleen Jack van Eijk kon een
resultaat neerzetten. Hij speelde namelijk remise. John Ayress, kon na
ruim drie uur schaken de partij niet
tot een einde brengen. De partij
moest worden afgebroken en wordt
dus vanavond uitgespeeld.

Interne competitie
In de 14e ronde van de interne
competitie, de eerste in het nieuwe
jaar, werden vorige week donderdag
tien partijen gespeeld. Koploper
Ton van Kempen moest het opnemen tegen Twint en het werd een
lange en boeiende partij. Na drie uur
en drie kwartier besloten beide spelers het die avond voor gezien te
houden, maar moesten nog eens
achter het bord om de afgebroken
partij uit te spelen. Na de partij nog
eens met elkaar doorgenomen te
hebben en de winstkansen van beide
kanten bekeken te hebben besloten
de schakers toch maar remise overeen te komen.
Overige uitslagen: Klijn-Ruijer 0-1,
Schiltmeijer-Wiggemansen remise,
Gude-Gorter 1-0, De Oude-Berkhout
0-1, De Bruin-Roele 1-0, HandgraafJorning remise, Molenaar-Van Elk
1-0, Geerts-Termes 0-1, Van der Meijden-Marquenie 1-0, De ranglijst ziet
er na deze resultaten als volgt uit: l
Van Kempen, 2. Van Eijk, 3. Ayress,
4. Lindeman, 5. Termes, 6. Van der
Meijden, 7. Twint, 8. Geerts, 9. Ter
Bruggen, 10. Molenaar.

Jeugd/opleiding
Vanwege de kerstvakantie was er
de afgelopen week geen competitie
voor de jeugdige schakers. Vanavond echter kunnen zij weer achter
het bord met de 64 velden plaatsnemen, vanaf 19.00 uur in het Gemeenschapshuis. Het bestuur van de
Zandvoortse Schaakclub laat nogmaals weten dat over enige weken
de opleiding gaat beginnen voor het
pionnen-, toren- en koningsdiploma.
Deze opleiding waaraan geen kosten
zijn verbonden is niet alleen voor de
jeugd maar ook de huisschaker is
dan van harte welkom. Hij kan hier
zeker de nodige kennis opdoen en
dat eventueel afsluiten met een examen, medio mei 1990. Liefhebbers
van de schaaksport kunnen zich de
komende donderdagavonden aanmelden in het Gemeenschapshuis.

Klaverjassen

Eén van de vele doorbraken van Casino-ZVM nadat Nieuw Vennep op het verkeerde been was gezet.

ZANDVOORT - De eerste
zaalhandbalcompetitiewedstrijd in het nieuwe jaar is
voor de teams van CasinoZVM uitstekend verlopen. De
Zandvoortse dames behaalden
een ruime 15-7 overwinning op
Nieuw-Vennep, na een sterke
tweede helft en de heren hadden totaal geen moeite met
GVO en zegevierden met 27-14.
Voor het herenteam van Casino-ZVM is de positie zeer riant
aan de kop, en andere teams
zullen van goede huize moeten
komen om deze positie te wijzigen.

kwam moeizaam op gang. Na een
snelle openingstreffer van de goed
spelende jeugdspeelster Angelique
van der Werff duurde het ruim een
kwartier eer de volgende treffer bijgetekend kon worden. In dat eerste
kwartier wel een paar doelpogingen
maar toch niet scherp genoeg. Na de
tweede score van Elly von Stein liep
het wat beter en nog voor de pauze
had Casino-ZVM een 6-3 voorsprong
opgebouwd. In de eerste helft ontging het de matig leidende scheidsrechter dat driemaal meer werd gescoord. De ingeschoten ballen kwamen via de ijzeren staander in het
doel, het veld weer in en er kon rustig worden doorgehandbald.
De tweede helft was van een beter
De wedstrijd tussen de dames van gehalte. Tot 9-5 kon Nieuw-Vennep
Casino-ZVM en Nieuw-Vennep aardig bijblijven maar mede door

ZANDVOORT - Vorige
week zaterdag trad plaatsgenoot Wim Buchel voor de
laatste keer op als arbiter tijdens judowedstrijden. In
Nieuwegein werd afscheid
van Buchel genomen, die terug kan zien op een schitterende carrière als scheidsrechter bij vele nationale- en
internationale wedstrijden.
35 jaar lang stond de Zandvoortse Sportschoolhouder
aan de wereldtop op scheidsrechtersgebied.

Maar afgelopen zaterdag kwam
een eind aan een 35-jarige periode
van wedstrijdleiden. Hij had nog
wel een paar maanden door kunnen gaan, maar bij het bereiken
van de zestig jaar moetje wel stop-

Schoolbasketbal

Basketbalvereniging The Lions
organiseert aanstaande zaterdag in
de Pellikaanhal het jaarlijkse
schoolbasketbaltoernooi. Dit toernooi begint om 10.00 uur en de prijsuitreiking wordt om ongeveer 17.10
aanvallen liep de score op. Defensief uur verwacht Alle zeven basisscholiet Casino-ZVM eveneens geen ste- len gaan proberen de wisselbeker in
ken vallen en daardoor kwam het de wacht te slepen.
einde met een riante uitslag van 2714.
„Het liep, vooral in de tweede
helft, van een leien dakje" vond
coach Joost Berkhout. „Ik ben ontZANDVOOET - Wie zijn conditie
zettend tevreden met het spel en door middel van lopen wil verbetedeze overwinning." We staan er nu ren, kan zich opgeven voor de looperg goed voor, maar zijn er nog met. groep van het Life-Style-Center uit
In deze wedstrijden kan je wat din- Zandvoort. Het centrum start deze
gen uitproberen, zoals de spelers op week met een (strand)loopgroep, die
andere plaatsen laten spelen dan ze iedere zondag zal trainen. Leden van
gewend zijn. Het lukt allemaal erg het centrum betalen per keer vijftien
goed. De jongens staan prima te gulden, niet-leden ƒ20,-. Het prohandballen en elke week zie je dat er gramma duurt van tien tot twee uur.
steeds meer vooruitgang inzit".
Na afloop kunnen de hardloDoelpunten Casino-ZVM: Guido pers gebruik maken van de faciliteiWeidema 9, Richard Vos 5, Menno ten van het centrum. Dit zijn onder
Trouw 5, Jan van Duijn 4, Kees Hoek andere een sauna, stoombad, whirl2, Ronald Vos l, Gerard Damhoff 1. pool en de fitnessapparatuur.

ZANDVOORT - Het blijft
eentonig klinken, maar ook nu
moest een door blessures
zwaar gehavend TZB proberen
tot goed voetbal te komen tegen NYW. De Zandvoorters
waren zeker niet de mindere
maar NYW wist beter raad
met de kansen en won met 1-2.

het goede werk van Daniëlle Blom
liep Casino-ZVM steeds verder uit.
Toen bleek dat Nieuw-Vennep veel
te zwak was voor een snel spelend
Casino-ZVM. Met wat meer geluk
was de score nog hoger uitgevallen
maar het houtwerk stond vele doelpunten in de weg. Eindstand 15-7.
„In de eerste helft kon je merken
dat we een tijd geen bal hadden aangeraakt," stelde coach Geert Dijkstra. „Het was toen slecht, veel balverlies. In de tweede helft waren we
attenter en verdedigden ook veel beter. Aanvallend liep het toen ook
goed en de ballen vlogen er achter
elkaar in. Ik vond het uiteindelijk
een prima resultaat."
Doelpunten Casino-ZVM: Elly von
Stein 4, Sylvia Blom 3, Margreet
Sterrenburg 2, Daniëlle Blom 2, Mireille Martina 2, Angelique van der
Werff l, Wendy van Straaten 1.
De Zandvoorters hadden toen onder impuls van de sterk spelende
Richard Vos al een 5-2 voorsprong
genomen en draaiden soepel naar
een 11-7 ruststand. In de eerste helft
had de marge al veel groter kunnen
zijn maar de badgasten hadden het
vizier niet altijd even zuiver staan.
In de tweede helft liep het nog
gemakkelijker. Met uitstekend zaalhandbal overtroefden de Zandvoorters het op bezoek zijnde GVO. Nu
was vrijwel elk schot raak. Via snelle
breaks en ook goed uitgespeelde

Strand-loopgroep

SPORTAGENDA
VOETBAL

Zaterdag: Overbos-Zandvoortmeeuwen 14.30 uur te Hoofddorp.
Zondag: Zandvoortmeeuwen-Hillegom 14.30 uur teriein Vondellaan.
Spaarnevogels-TZB 14.30 uur te Haarlem.
BASKETBAL

Zaterdag: 18.15 uur Fl. Heiloo-Lions heren m Sporthal Heüo.
18.15 uur Fl Heiloo 2-Lions dames in Sporthal Heiloo.
ZAALVOETBAL

Vrijdagavond in de Pellikaanhal: 18.00 uur Zandvoort'75-TYBB C-jun., 18.30
uur Zandvoortmeeuwen-IJmond C-jun., 19.00 uur Nihot/Jaap Bloem SportDVS'85 dames, 19.45 uur TZB 6-Sekura 3, 20.30 uur HB/Alarm-Drayer
Bouw, 21.25 uur Zandvoort Noord 3-Out 2, 22.10 uur Zandvoortmeeuwen 3NAS 3.
Maandagavond in de Pellikaanhal: 20.45 uur TZB 2-BSM 2, 21.30 uur
ZANDVOORT - De Zandvoortse HB/Alarm 2-TZB 4, 22.15 uur Zandvoort Noord 5-Zandvoortmeeuwen 4.
Bridgeclub heeft zich door de eerste
voorrondes voor de koningsbeker
gewerkt. Deze worden tussen de
competities dóór gespeeld. In mei
volgt de finale. De hoogste score van
de avond werd gehaald door Peeman
en Worp uit de A-lijn. Zij haalden
67,41 procent. Duyn en Veldhuizen
uit de D-lijn scoorden 60,71 procent
en behaalden hiermee de tweede
plaats. Eveneens uit de A-lijn komt
het echtpaar Heidoorn. Zij volgden
op de derde plaats met 59,82 procent.

Bridgeclub strijdt
om koningsbeker

Zij worden op de hielen gevolgd door
Visser van Van Leeuwen die vierde
staan met 58,33 procent. Deze vier
bridgeparen plaatsen zich hiermee
voor de finale. Er volgen nog meer
voorrondes zodat meer paren de
kans krijgen zich te plaatsen voor
het eindtoernoi in mei. Wedstrijdleider H. Emmen (tel 18570) kan meer
informatie geven over de bridgewedstrijden.

Bsd Zuid/ZVN haalt uit

Olympische Spelen

Fantastisch

Gehavend TZB
mist schotkracht

Ook dit duel stond in het teken
van de stormachtige wind waardoor
van goed voetbal geen sprake kon
zijn.
TZB trok wel met het windvoordeel
ten aanval en kwam al snel door een
treffer van Cees Smit op een 1-0
voorsprong maar kon er verder geen
profijt van trekken. Bij een uitval,
drie minuten voor de rust, slaagde
NYW er zelfs in de gelijkmaker te
forceren, 1-1.
In de tweede helft bleef TZB, ondanks het windnadeel, de aanval opzoeken, maar het ontbrak de Zandvoorters aan schotkracht. Bij een
aanval van NYW raakte doelman
Daan van der Ham geblesseerd aan
zijn oog maar ging toch verder, omdat geen wisselspelers meer beschikbaar waren. In de 40e minuut
werd die blessure TZB noodlottig,
aangezien de Zandvoortse doelman
weinig zicht meer had en een ver
schot liet glippen, 1-2.
De stand in de tweede klasse HVB
is: 1. Vogelenzang 14-27, 2. Alliance
14-21, 3. DSK 14-21, 4. Schalkwijk 1320, 5. SVIJ 13-16, 6. BSM 13-12, 7.
NYW 13-8, 8. THE 13-7, 9. Spaarnevogels 15-7,10. TZB 13-5,11. Overbos
13-4.

In 1953 begon Wim Buchel aan
het CIOS te Overveen met de studie voor voetbaltrainer, maar al
snel kwam daar verandering in.
Docent Nauwelaerts was zowel
voetbal- als judoleraar en had
geen studenten die zich wilden
specialiseren in de judosport. Samen met Aad van den Heuvel, bekend van televisie en de bekende
judo-coach Henneveld volgde
Wim Buchel de opleiding judo- en
jiu-jitsu-specialisatie.
Binnen
twee jaar legde Buchel beslag op
de zwarte band (Ie dan) en werd
met goed gevolg de studie afgesloten. In 1955 volgde hij de scheidsrechterscursus judo en ook hiervoor slaagde hij. Sindsdien heeft
hij een geweldige loopbaan gemaakt als arbiter bij vele judowedstrijden.

De inmiddels (1968) geopende
sportschool aan de A. J. v.d. Moolenstraat draaide op volle toeren
en mede door de hulp en steun
van vrouw Atie kon hij doorgaan
met de judo-arbitrage. Door zijn
enorme verdienste voor het judo
is hij vorig jaar benoemd, door de
judobond, als lid van verdienste.
Zijn kwaliteiten als judoka bleven
ook niet onopgemerkt en in 1985
promoveerde de 59 jarige Buchel
tot de 9e dan.

Foto Berlott

Casino-ZVM bijzonder schotvaardig

Wim Buchel sluit prachtige
carrière als judoarbiter af

Vrijwel alle toernooien van
naam mocht de Zandvoorter meebeleven. Zoals Olympische Spelen, Wereldkampioenschappen en
Eurppesekampioenschappen. De
scheidsrechterscarrière verliep zo
voorspoedig, dat hij zelfs gevraagd
werd, en daaraan gevolg gaf, om
opleidingen voor scheidsrechters
te organiseren. In vele landen, zoals de Scandinavische en Suriname heeft Buchel een eerste aanzet
gegeven in de opleiding van judoarbiters.

De voetbalvereniging TZB houdi
aanstaande vrijdagavond het zogenaamde „Slagkooi klaverjastocrnooi". De opbrengst is namelijk voor
de softbalafdelmg. Om 20.00 uur
wordt de eerste kaart gelegd in hot
clubhuis van TZB aan de Kennomerweg. Zoals gebruikelijk wordt
na de klaverjasstrijd een grote lote
rij gehouden met fraaie prijzen. De
bekers zijn deze keer beschikbaar
gesteld door Aannemersbedrijf;
Louis Rijnders. Het inschrijfgeld is
bepaald op ƒ 7,50 per koppel.

ZANDVOORT - De zaalvoetbalvereniging Bad Zuid/Zandvoort Noord behaalde een fraaie 7-0 overwinning op MHK. Jack
Goedegebuure had een belangrijk aandeel in de zege door vier
maal te scoren. Doelman Willem van der Kuyl keepte een
geweldige wedstrijd en stopte twee strafschoppen.
Wim Buchel mocht vrijwel alle toernooien van naam meemaken.
Foto Bram Stijnen

pen. „Ik heb een fantastische tijd
gehad", zegt Wim Buchel. „Ik vind
het niet erg om te stoppen, en dat
moetje doen op het toppunt. Ik heb
altijd in de top gearbitreerd en op
mijn leeftijd wordt je niet meer gevraagd voor grote toernooien. Door
de judosport heb ik vrijwel de gehele
wereld gezien en vele schitterende
toernooien mogen meemaken. Altijd heb ik het met veel plezier gedaan en vooral de Olympische spelen voor gehandicapten heeft veel
indruk op mij gemaakt. Als je ziet
wat die mensen presteren, gewoon
geweldig".
Nu er een eind is gekomen aan het
scheidsrechteren, verwacht je dat
Buchel veel vrije tijd zal krijgen,
maar niets blijkt minder waar daar
hij nauw betrokken blijft bij de judosport. „Omdat ik in de scheidsrechterscommissie blijf, krijg ik
toch niet zoveel vrije tijd. De trips
zijn wel afgelopen, maar in de

scheidsrechterscommissie heb ik
een heel pakket aan werkzaamheden", meent Buchel.

Opleiden
In die commissie heeft Wim Buchel als taak het opleiden .en begeleiden van aankomende arbiters,
het beoordelen en het afnemen
van examens. „Het is erg fijn dat
ik zo bij de judosport betrokken
blijf en bovendien is het leuk
werk".
Tijdens zijn afscheid afgelopen
zaterdag werd Wim Buchel veel
lof toegezwaaid. In toespraken
bleek men veel waardering te hebben voor de enorme staat van
dienst van de Zandvoorter en in
binnen- en buitenland was hij een
ambassadeur voor de judo-bond.
Bij alle lovende woorden werd
Wim Buchel tenslotte een zeer
fraaie klok met inscriptie als afscheidsgeschenk aangeboden.

Na een korte voorbespreking van
coach Ap Lammers trokken de
Zandvoorters vol goede moed naar
MHK. Dit team begon met een licht
offensief dat al snel door de Zandvoorters werd overgenomen. Bad
Zuid/ZVN hield de bal goed in de
ploeg en na zes minuten kon de vrijstaande Jack Goedegebuure de eerste treffer laten aantekenen. Wat
MHK ook probeerde Willem van der
Kuyl verkeerde in topvorm en was
niet te passeren. Bad Zuid/ZVN
kwam steeds beter in het ritme en m
de 13e minuut soleerde Ed Hubert
zich langs een paar spelers en scoorde beheerst, 0-2. Even later was het
alweer raak nu door een gewedldig
ver en hard afschandsschot van
Jack Goedegebuure, 0-3. Het Zandvoortse overwicht werd enorm groot
en Ed Vastenhouw was dicht bij de
vierde treffer maar schrok van de
geweldige kans. Goed combinerend
bleef Bad Zuid/ZVN zoeken naar
openingen en pas voor rust maakte
Jack Goedegebuure er, na goed
voorbereidend werk van Gerard
Ramkema, 0-4 van.
In de tweede helft poogde Riek
Keur een paar maal tot succes te
komen maar het zat hem niet mee

met zijn afstandsschoten. Toch
werd het al snel 0-5 door een doelpunt van Ed Hubert. Na goed samenspel tussen Ed Vastenhouw en
Jack Goedegebuure kon Hubert de
vijfde treffer scoren. De Zandvoorters hadden er zin in en wilden de
strijd goed afmaken. Frans Post
ging op de solotoer en scoorde met
een bekeken schuiver, 0-6.
Even liet Bad Zuid/ZVN de teugels vieren waardoor MHK meer in
de aanval kwam. Daardoor ontstonden twee strafschoppen, maar Willem van der Kuyl wenste niet te wijken en hield de nul vast. De badgasten waren direct weer bij de les en
trokken opnieuw ten aanval met
vlotte combinaties. Gerard Ramkema stelde Jack Goedegebuure toen
in staat om de eindstand op 0-7 te
bepalen. Coach Ap Lammers was
weer uiterst tevreden over de zege
en het vertoonde spel van zijn mannen. Gezien het vertoonde spel
hoopt de Zandvoortse coach dat er
meerdere supporters naar het zaalvoetbal komen kijken van Bad
Zuid/ZVN. Volgens Lammers is het
zeker de moeite waard om eens naar
de Pellikaanhal te gaan.

• Basketbal sloeg bij Robin Keiler veel beter aan dan voetbal.

Robin Keiler komt uit in
nationaalbasketbalteam
ZANDVOORT - Tijdens het basketbaltoernooi om het kampioenschap van Nederland voor districtsteams, gehouden in Uitgeest, is Robin Keiler geselecteerd voor het Nederlands Basketbalteam voor 14-jarigen. Vorig jaar kwam Mike Kroger, eveneens lid van The Lions, hiervoor in aanmerking.
Robin Keiler was m eerste mstantie een fervent voetballer, maar na
kennismaking met het basketbal,
tijdens het schooltoernooi, vond hij
deze sport veel aantrekkelijker. In
de drie jaar dat Robin Keiler nu aan
basketbal doet, bleek die keuze geen
verkeerde te zijn, en het resultaat is
nu een uitverkiezing voor het nationale jeugdbasketbalteam.

lecteerden, onder leiding van bonds
coach R. Passcluer meerdere week
enden in alle delen van het land bijeenkomen voor trainingen en oefenwedstrijden.

Voor de eerste oefensessie moet de
in de kadetten van The Lions mtkomende basketballer op 16 februari
naar Groningen. Ook zal het team
op internationale wedstrijden, Ne
Gedurende dit jaar zullen de gese- derland vertegenwoordigen
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De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
Wie heeft voor mij een MSX
per week
in dezelfde week
computer nr l of nr II t k " * Verzamelbeurs Zandvoor * Te koop gevraagd Nova
KOPPENOL S
zondag 13 jan van 13 tot 17 trommelwasmachine
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart
Mano Zantvoort tel 12658
Tel
LIFE STYLE CENTER
uur m Gemeenschapshuis 02507 12141
Tel 02507 15662/30385
Toegang gratis Veel objec
DE VAGEBOND
ten Inl 02507 14234 12303
Radio/tv/video
2e hands kmderkledmg
Divers personeel gevraagd
Oppas gevraagd/
vraagt leuke aparte kmder
Foto - Film
aangeboden
kleding v a maat 86
* Te koop Philips k t v 56
Poststr 14 Tel 16983/18588
cm incl TT + afst bed
Voor af en toe s avonds gst
ƒ250 Tel 02507
Foto Boomgaard
Onroerende
DPPAS gevraagd voor 2 19653
ook voor
zoekt voor direct een
kind 1'/•> en 3'/2jr Tel 15678 Te koop aangeb STEREO
goederen te koop
portretfoto s
pasfoto s
MENGPANEEL
6 kanaals
gevraagd
receptiefoto s
Zalenverhuur
merk Phonic Vr prijs ƒ 275
groepsfoto s aan huis
nl J H van Zutphen Re
GARAGE
Grote Krocht 26
mingstraat 302 Zandvoort
TE KOOP GEVRAAGD
VERENIGINGSGEBOUW
Tel 13529
voor 160 kranten in Nieuw Noord
Tel 02507 14534
Foto Boomgaard
De Krocht
Grote Krocht 26
Muzieken een
Grote Krocht 41 Zandvoort
Telefoon 13529
Onroerend goed
tel 02507 15705 18812 voor
instrumenten
UW FILM OP VIDEO
en woonruimte
BRUILOFTEN RECEPTIES
ƒ 1 75 per minuut met
te huur
KOFFIETAFELS
gratis achtergrondmuziek
Huren met recht van koop

ICRO
11

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

Tel 13529
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En toen kwam Wendy binnen
Suzanne schrok maar toen11
Bel 06 320*329*01 (50 cpm)
*** H E T E R O Contact ***
Sexafspraken 06 320 329 88
Inspr 0172039319 (50 cpm)
Wil jij direct APART met
n strenge meester of met
een onderdanige slaaf'"'?
Bel Gay S M voor Twee
06 320 329 99 (50 cpm)
Zoek je een sexrelatie met
een lekkere meid7'''
Bel 0632033021 (50 cpm)
ZOEK JE N V R l E N D l N7
Bel gezellig de Rirtbox
06 320 330 77 (50 cpm)
Bel voor sex afspraakjes
Jonge MEISJES CONTACT
06 320 330 16 (50 cpm)
Een wit TENNISROKJE Petra
en Kim verwennen elkaar
'
Bel 06 320*330*32 (50 cpm)
De BI SEX AFSPREEKLIJN
* * * * Bel 06 320*325*01 * * * *
Inspr 0172045111 (50 cpm)
Jonge Blonde Natasja doet
het met 2 Buurjongens
06 320*327*77 (50 cpm)
7

Wil jij een lekkere meid
Bel de Hete Vrouwenlijn
06 320*326*33 (50 cpm)
HOMO Zoek je n lekkere
boy7 De Gay Afspreeklijn
06320*326*11 (50 cpm)
Direct Snel Sexcontactn
Live Afspreeklijn
Bel 06 320*322*88 (50 cpm)
Zoek je een hete meid7
Bel de Tippelbox
06320*322*11 (50 cpm)

Live uit
Zandvoort
Ze zijn heel jong en wonen
pal aan de boulevard waar
ze een eigen 06/lijn hebben
laten installeren' Ze doen
de meest vergaande sex
spelletjes 100% Live via

340.340.50
06/50 cpm Boven de 18 jaari

Moeder
& Dochter
Nu kan heel Nederland Live
aan de gang met Moeder en
Dochter1 Nu kan Nederland
100% discreet alles doen
wat zelfs in de gedurfste
porno/films niet gebeurd'

340.340.10

06/50 cpm Boven de 18 jaar1

Viezer
Kan niet!

5 meisjes/dames ontv tijde
Rubrieksadvertentie op
lijk/part time in rom privé geven"? Zie voor adres en/of
sfeer v a ƒ 100 020252497 telefoonnummer de colofon
HOMO jongeren CONTACT m deze krant
LIJN 06 320 332 88 (50 cpm) AH AH TOPS&M AH AH
Gratis inspr 7 01828 30800
Meesteressegenot
50 cpm
06320x331x13
AH
SM CONTACTLIJN homo hè AH
tero 06 320 330 39 (50 cpm) mi" Jong lesbisch meisje »
7
Gratis inspr 01828 30599
in Tamara vindt meisjes lief'»
50 cpm 06 320x320x65
HETERO jongeren contact
LIJN 06 320 331 61 (50 cpm)
Griekse Porno
7
Gratis inspr 0182811141
Taboe achterkant
Taboe
50 cpm
06 320 320 62
LESBI CONTACTLIJN
06 320 328 08
Meisjes Porno
Gratis inspr 7 01828 15477
Petra (18 jaar)
50 cpm
06 320 320 52
• Rubrieksadvertentie'' Zie
voor adres en/of telefoonnr Rijpe Greet doet t echt met
de colofon in deze krant
jongens (18 j ) Life opgen
50 cpm 06 320x322x27
n Chique Dame 38 geeft les
aan jongen (18 j ) PERVERS'
LADY BIZAR
'"
50 cpm xxx 06 320x320x38 xx 0632032468 50 cpm hete
Harnet schunnig en hard zondige SM sex MEESTERES
xxx
ruige porno
xxx Rijpe Claudia traint haar
xx 50 cpm 06 320x320x53 xx xx buurmeisje xx 50 cpm 06
Lekkere STRAATMEID n jon xxxxxxx 320x320x37 xxxxxxx
ge griet voor 50 cpm 06
320x320x77 xxxx 320x320x77
Diversen
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van X Y Z B V verhuizingen en
redenen teksten te wijzigen kamerverhuizingen Voll verz
of niet op te nemen
Dag/nachtservice 020 424800

Jenny & Angelique hebben in
hun Gooise flat een eigen
06/pnvelijn' Grijp nu je
kans om absoluut Live alles
op Sex/gebied te doen wat
thuis (helaas) onmogelijk isi

340.340.11
06/50 cpm Boven de 18 jaar'

Harde
Liveporno!

HOMO Het is wel even
slikken voor die Jongens
06 320*327*01 (50 cpm)
Zoek je n leuke vriend of Maak nu 100% Live kennis
VRIENDIN7 Afspreekcompu met vieze straatmeiden
ter 06 320 330 41 (50 cpm) (Ex)gedetineerde vrouwtjes
Topsex1 Topsex1 Topsex1 en ontembare nimfo s die
Ik heb nou eenmaal hele alles doen wat in je eigen1
grote
NI 06 320x325x25 slaapkamer nooit gebeurd
Rubrieksadvertentie7 Zie
voor adres en/of telefoonnr
06/50 cpm Boven de 18 jaar'
de colofon in deze krant

340.340.40

Turkge seks hatti

Bel nu voor je
HOROSCOOP

06-320 327 44

06-320 332 77

dakikasi 50 cent

ƒ O 50 p m Pb 4100 Arnhem
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Bakken) Paap
Fa P. Kleijn
De Spar

Zandvoortselaan 355 Bentveld
Kerkstraat 12 Zandvoort
Celsiusstraat 192 Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplem 12 Zandvoort

Sig mag Lissenberg

Haltestraat 9 Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestraat 22 Zandvoort

AKO

Kerkplein 11 Zandvoort

Sig.mag De Krocht

Grote Krocht 18 Zandvoort

T Goossens

Pasteurstraat 2 Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60 Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1 Zandvoort

Dus jij wilt iets bereiken?

bezorger/ster

bezorger/ster
voor 200 kranten in Centrum

GRATIS

Woninglijst van Zandvoort

Inlichtingen telefoon 02507 -17166
BENT U GEÏNTERESSEERD
IN COSMETICA en een leuke
BIJVERDIENSTE? Bel ons
dan voor informatie tijdens
kantooruren 023295091

5 REGELS

• Rubrieksadvertentie op
geven' Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant

aangeboden
KEYBOARD v a ƒ25 p m
Dijkman b v
Rozengracht
115 Amsterdam
Te huur per 1 jan KAMER
Tel 020265611
voor de wintermaanden ol
'anger Tel 12141

OElüE makelaars o.g.

L|J

Tel. 02507-12614

.NVM

MICRO
•

Mj GRATIS

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

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

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15 00 uur.

Boeken
Tijdschriften
* Te koop tijdschriften Vo
gels en t Vogelaartje van
80 t/m 86 en cursus Vogel;
kijken met dia s en cass
bandjes ƒ40 0250715815
* Te koop Na vijven per
jaargang ƒ5 los exemplaar
ƒ O 50 diverse boeken ƒ 1 per
stui Inl tel 0250719968

Dieren en
dierenbenodigdheden
Wegens ziekte
eigenaar
goed tehuis gezocht v prach
:ige Riessen Schnauzer reu
7 jr m stamb Gewend m
kind e a huisd Tel 19020
DENNIS PAPEGAAIEN
een begrip m Nederland Bel
voor gratis infoboek 020
665 7658 Inruil en fin mog

GARAGE TE HUUR
Van Galenstraat
Tel 02507 17304 na 17 uur
Te huur OPSLAGRUIMTE
+ 100 m2 Voltastraat 11
Tel 023246777
Zit/slaapkamer te huur aan
geb m vaste wastafel gebr
:oilet ƒ300 p m Tel 15575
Aangeb voor perm m Cen
trum KAMER met kookgel
douche/toilet ± 20 m2 eig
ngang voor 1 pers ƒ500
nl na 16 uur tel 30108

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
VA ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507 14534

Autoverzekering
nu nog goedkoper bij
TEUBEN ASSURANTIËN

Tel 02507-14643

Brieven onder nummer ƒ 6 36 extra (u dient er rekening mee
Lessen en clubs
Hypotheken
te houden dat bij uw opgave de regel Br o nr
bur v d
computervergelijking
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt)
Bel nu 02507 14643
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven DE CURSUS GAHFOON EN
3TRIPTEKENEN IN 4 LESSEN 'euben Assurantiën
k 0 0 P
m a a t
T e
b r u i d s l a P 0 n
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met tart m februari m Adami
/raag die folder aan PB 7038
m 0 d e r n e
vermelding van uw postcode naar ons kantoor
s a l 0 n t a f e l
e n
3 8
Rijwielen,
'ronmgen of bel 050 184487
Centrale
Orderafdeling
Weekmedia,
r i e t t n
T e l
0 2
3 4 3
s t 0 e l
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam
motoren,
Dansen bij JAN DANIELS
Vanvang spoedclubs begmn
Of afgeven bij
bromfietsen
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
Inschr Dirk Sonoystr 155
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Gasthuisplem 12 2041 JM Zandvoort
isd Geuzenveld 020 113260
ontvangt van ons een acceptgirokaart
Te koop PUCH MAXI + verz
a 241 do av nw CURSUS
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen
en helm Vr pr ƒ 500
CALLIGRAFIE in Stekkie
Tel 0250718733
Ook voor Imkshandigen
nf tel 17677 (Vera) 12143
Ellen) 17113 (Stekkie)
Diverse clubs
AEROBICS
o l v Anja v d Voort
3ianca is een ondeugend
Bel v info 19701 of 12215
ong heet schoolmeisje1
06 320 330 97 (50 cpm)
1 regel ƒ 3,82
Bi Sex voor TWEE direct
Huwelijk
en
2 regels ƒ 3,82
apart met een heet meisje of
kennismaking
3 regels ƒ 3,82
een lekkere jongen ook trio'
06 320 330 87 (50 cpm)
4 regels ƒ 5,09
vLLEEN ZIJN MOE? Bel dan Zoek je een lekkere Boy7 De
5 regels ƒ 6,36
'arasol Reis en Contacten HOMO CONTACT Computer
lub 023 356840 (infoband)
Bel 06 320 330 95 (50 cpm)
6 regels ƒ 7,63
Reflectanten op adverten
* Nieuw H O M O d a t m g **
es onder nummer gelieven 'anaf vandaag is het wel heel
7 regels ƒ 8,90
rvoor te zorgen dat het num gemakkelijk om met een
8 regels ƒ10,18
mer m de linker bovenhoek indere gay in contact te
'P de envelop staat vermeld :omenii Bel Gay Privé als je
9 regels ƒ11,45
n dat de brief geadresseerd zoekt naar n lekkere jongen
10 regels ƒ12,72
vordt aan Centrale Order /oor n afspraak of wil jij een
fd Weekmedia Postbus neet opwindend gesprek van
22 1000 AC Amsterdam Dit man tot man'"'' **
oorkomt vertraging in de be Bel Gay Privé Noord Holland
l Wilt u ook naam adres woonplaats volledig invullen anders kunnen wij
andehng
direct apart) 06 320*322*68
. uw advertentie helaas niet opnemen
Alle prijzen incl 6% BTW
Cim is een jong blond grietje
r
Auto's en
Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300} kunt u niet gratis adverteren
ol van boven en HEET
Bel 06 320 330 96 (50 cpm)
auto-accessoires
Direct afspreken met n hete
. Naam
e koop aangeboden een meid' TIPPELCOMPUTER
FIETSENDRAGER voor op de Bel 06 320 330 79 (50 cpm)
• Adres
'ekhaak Vraagprijs ƒ 140 Inl
iuurvrouw Chantal en haar
i ij J H van Zutphen Re iele buurjongens live sex
. Postcode
Plaats
ningstraat 302 Zandvoort
Bel 06 320*328*01 (50 cpm)
Zie ook de pagina s
.oesje en Anita zijn 2 hete
l Telefoon
S v p m rubriek
.
SHOWROOM
mdeugende meisjes
in deze krant
Bel 06 320*328*04 (50 cpm)
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter punt komma of cijfer een vakje Laat na ieder
woord ount of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen Zoals het voorbeeld aangeeft

Laat je lanceren door
de Hogeschool Holland.
7

Wil je iets bereiken in de gezondheidszorg, in het onderwijs of m de economie Of is een
7

loopbaan in de reiswereld of in de reclame meer iets voor je Bij de Hogeschool Holland
maak je een vliegende start De Hogeschool Holland is een hoger onderwijsinstituut met
veel verschillende opleidingen Je krijgt alle persoonlijke begeleiding die je nodig hebt je
bent nooit een nummer
Alle opleidingen zitten bij de Hogeschool Holland onder een dak Dat is overzichtelijk,
maar betekent vooral niet meer door weer en wind naar een ander vak
Stel je voor een school met een grote mediatheek, een boekwinkel, een doka en een
geluids- en video-ruimte, maar ook met een restaurant en een studentencafe In
Amsterdam-Diemen hebben we alles onder een dak En dat op een kwartier van het
Waterlooplem
Bij de Hogeschool Holland kun je na MBO, HAVO of VWO verder komen met een
opleiding die bij je past Wil je later echt iets bereiken' Laat je dan lanceren door de
Hogeschool Holland'
Ben je klaar voor de start, vul dan onderstaande bon in of kom naar de voorlichtingsdag
op zaterdag 12 januari 1991, van 1100 uur tot 15 00 uur

Ik wil graag meer informatie van de Hogeschool
Holland over

Zandvoorts Nieuwsblad

studienchtmg(en)

III

hogeschool Holland
Hogeschool Holland
Wildenborch 6
Diemen-Amstendam
Telefoon 020-5601234

Naam
Adres
Woonplaats met postcode

Stuur dit in een ongefrankeerde envelop naar
De Hogeschool Holland, Antwoordnummer 1125,
1110 VB Diemen
WM 9 l

W j verzorgen de volgende opleid ngen Algemene beroepsopleidingen (vt=voltijd dt-deeltjd) Algemeen Management Ivt) Bedrtjfs
presentatie (vt) Bednjfswskunde (vt en dt) Consumentenkunde (vt) Cultuur en Beleid (vt) Cultuur en Beleid Internationaal {vt} Gezond
heidsvoorhchtmg en Preventie (vt) Hogere Kaderopleid ng Pedagogiek (dt) Kunst Cultuur en Educatie (dt) Levensbeschouw ngen
Kuituur en Kunst (dt) Management Interne Dienst (vit Nationaal Gids/Holland Tounst Gutde B A (vt en dt) Natuur en Milieu/Milieu
kunde (vt) Nederlands Literatuur en Cultuur (dt) Pedagogiek Jeugdwelz jnswerk en Gehandicaptenzorg (dt) Psyche sociaal Werk (vt)
Tekstschrijven (vt en dt) Theolog e en Pastoraat (dt) Theologie en media vrije studierichting (dt) Theologie en opbouwwerk (dt) Vertalen
Engels/Frans/Duits (vt en dt) Voorlichting Publ ctteit en Informatie (vt) Lerarenopleiding tweede graad Aardrijkskunde Ivt en dt)
Algemene Economie (vt en dt) Bedrijfseconomie (vt en dt) Biologie (vt en dt) Duits (vt en dt) Engels (vt en dt) Frans (vt en dt)
Geschedems (vt en dt) Gezondheidskunde (vt en dt) Huishoudkunde (vt en dt) Maatschappijleer (vt en dt) Natuurkunde (vt en dt)
Nederlands (vt en dt) Pedagogiek (dt) Scheikunde (vt en dt) Techniek {vt en dt) Theologie (vt en dt) Verpleegkunde (dt)
Wiskunde (vt en dt) Lerarenopleiding eerste graad (deeltijd voorheen MO B) Algemene Economie Bedrijfseconomie Engels
Geschiedenis Nederlands Staathuishoudkunde (alleen hogerejaarsl Theologie Wiskunde Hoger Gezondheidszorg Onderwijs
HBO Verpleegkunde (vt en dt) HBO Verpleegkunde met vrijstellingen (vt en dt) Lerarenopleiding Verpleegkunde tweede graad (dt)
Management opleiding voor middenkaderfunctonarissen n de gezondheidszorg (dt) start februari 1991 HEAO Accountancy AC (alleen vt}
Bedrijfseconomie (BE) Bedrijfsinformatica (BI) Internationaal Management (CE) Marketing Minagement (CE) Economisch Linguïstisch
(EL) Bedrjfseconomisch juridisch (EJ) Human Resources Management (EJ) EBA een Engelstalige opleiding waarbij de student die
afwsselend studeert m Diemen en Wolverhampton {UK) zowel het Nederlandse HEAO al« het Britse 8BA diploma verwerft
Kort HBO (HEAO) Bedrijfseconomisch Administratief medewerker Bedrijfseconomisch Administratief manager Fscaal Economisch
medewerker Fscaal Economisch manager Commerceel Economisch medewerker Algemeen Bednjfsjuridlsch medewerker
Human Resources medewerker
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Blues in Patronaat
HAARLEM - Het Patronaat staat
zaterdagavond bol van de blues.
Harry Muskee staat al ruim een
kwart eeuw op de planken. Hij vierde zijn jubileum in Vredenburg samen met ex-bandleden Herman
Brood en Eelco Gelling (Cuby & The
Blizzards). Ook Jan Akkerman was
erbij. In hetzelfde Vredenburg is
Muskee ieder jaar Master of Ceremonies bij de Blues-esstafette. Muskee zal ook zaterdag samen met een
band op het podium staan. Naast
oude Cuby-nummers brengt hij ook
ander werk, onder andere harde
rock and blues. De basis van de band
wordt gevormd door Erwin Java gitaar; Han Langkamp - drums; Boy
Kuschel - keyboards; Gino JansenEikkers - bas; en Harry Muskee zang en mondharmonica.
De voorstelling begint om tien uur
's avonds. De toegang kost een tientje, bezitters van een CJP- of P-pas
betalen een rijksdaalder minder.
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij het WV-kantoor in
Haarlem en de Toneelschuur, eveneens in Haarlem.

Koffieconcert
in landgoed

Korte tips

kust O
keur OC
tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Zelfs wijwaterbakjes
te ruil op verzamelbeurs
ZANDVOORT - Mensen die verzamelen als hobby hebben, kunnen zondag 13 januari hun hart ophalen in het Gemeenschapshuis aan de Louis
Davidsstraat in Zandvoort. Daar wordt namelijk een grote verzamelbeurs
gehouden. Verzamelaars van postzegels, munten, prentbriefkaarten, suikerzakjes en speldjes komen ruimschoots aan hun trekken. Ook de bekende poppenverzamelaars, mensen die hun huis vol hebben staan met eierdopjes of hun kasten vullen met boeken en curiosa zijn van harte welkom.
Eveneens voor verzamelaars van minder bekende objecten is de beurs de
moeite van het bezoeken waard. Wat te denken van een verzameling
authentieke wijwaterbakjes. Voor enkele verzamelobjecten zijn experts
aanwezig. Zij staan klaar om te taxeren of gratis te bemiddelen bij een
transactie. De beurs is geopend van tien tot vijf uur. De toegang is gratis.

HEEMSTEDE - Het salonorkest
Salut d' Amour speelt zondag tijdens een koffieconcert in het Landgoed Groenendaal in Heemstede.
Het orkest bestaat uit negen dames
die salonmuziek spelen uit de jaren
twintig. Zij zijn daarbij gehuld in
kleding uit die luxe tijd van voor de
crisisjaren. Op het programma staat
luchtige muziek. Het concert is georganiseerd door de afdeling Haarlem van de Koninklijke Nederlandse
Toonkunstenaars Vereniging. Op
het programma stond voor zondag
een optreden gepland van Miep van
Luin en Ans Bouter. Dit is vervallen.
Het koffieconcert begint om half
twaalf.
Een toegangskaartje kost zes gulden
vijftig. Bij het tonen van een CJP- en
KNTV-kaart is een gulden korting
mogelijk. Kinderen kunnen er voor
vier gulden in.

• De Stichting Zaterdag Ateliers
houdt haar jaarlijkse expositie in de
Kloostergangen van het Stadhuis in
Haarlem. De expositie loopt van 3
tot en met 25 januari. De tentoonstelling in de Kloostergangen is op
werkdagen geopend tussen tien en
vijf uur.
• Klaverjastoernooi: in de Schoter
Scholengemeenschap kunnen koppels in zes ronden klaverjassen. Aanvang 9.30 uur. Hoofdprijs: weekendreis naar Parijs voor twee personen. Plaats: Sportweg 9 in Haarlem.
Telefonisch inschrijven via telefoonnummer 023-257125 of 023-258491.
• Noordhollands Philharmonisch
Orkest brengt vrijdag samen met
het Haarlems Kamerkoor een Frans
programma in het Concertgebouw
in Haarlem. Het optreden begint om
kwart over acht. Het kamerkoor
staat onder leiding van Theo Saris
en zingt a capella.
• Loek Dikker, jazzmuzikant, speelt
vrijdag in de Haarlemse Jazzclub,
Groot Heiligland 37 in Haarlem. De
toegang kost twaalf gulden. CJP- en
HJC-leden betalen zeven gulden.
Aansluitend is er jamsoos.
• Abstracte kunst staat 24 januari
centraal bij PHILOMAX. Drs. Ellen
Jellema-van Weelderen legt dan
concreet uit wat abstracte kunst inhoudt. De bijeenkomst begint om
kwart over acht en vindt plaats in ' t
Trefpunt, Rijksstraatweg 83 in Bennebroek. De toegang kost twaalf gulden vijftig. Kaarten zijn aan de zaal
te koop.
• De 'Vrienden van Scouting Kring
Haarlem en Omgeving' komt woensdag 16 januari bijeen voor eenTmternationaal etentje'. Om zeven uur in
de avond gaan de deuren van Padvindershuis Bos en Duin aan de
zuid-westzij de van de Bergweg in
Bloemendaal open. Wie mee wil
eten moet bellen naar: 02507-14275.

Antiek en curiosa zijn vaste trekkers op verzamelbeurzen.

(Archieffoto)

• Adele Bloemendaal treedt woensdag 16 januari op in de stadsschouwburg in Velzen. Adele op Orinoco,
heet de nieuwe show. De prijzen
voor een entreekaart variëren tussen de 20 en 28 gulden. De voorstelling begint om kwart over acht.

Spreekuur voor vrouwen die aan de slag willen
ZANDVOORT - Vrouwen die
graag weer een betaalde baan
zouden willen hebben, kunnen
tegenwoordig elke dinsdagochtend in 't Stekkie, aan de Celsiusstraat 190, terecht voor advies en informatie.
Betty van Slingerlandt houdt wekelijks spreekuur in 't Stekkie, aanstaande dinsdag vertelt zij daar alles
over tijdens een speciale (gratis) informatie-ochtend van 09.30 tot 11.30
uur. Het spreekuur
moest 'laagdrempeling1 zijn, en daarom kan

men er zo zonder afspraak binnen
lopen. En natuurlijk geheel vrijblijvend. Een en ander vindt plaats onder auspiciën van de Vrouw- en
Werkwinkel Zuid-Kennemerland uit
de Haarlemse Schagchelstraat nr.20
(tel. 023-328066).
Veel vrouwen hebben al gebruik
gemaakt van de diensten van deze
instantie, mede omdat deze laagdrempelig is. "Ruim 70% van de
vrouwen die bij ons komen, is niet
ingeschreven bij het arbeidsbureau.
Vaak omdat men bang is niet meer
'terug' te kunnen", aldus Betty van
Slingerlandt. Zij is zelf een - zoals

men dat noemt - 'herintredende'
vrouw. Van oorsprong is zij sociaal-pedagoge maar doet dit werk nu uit
'betrokkenheid' bij de doelgroep. "Ik
heb alle problemen die daarbij voor
menigeen komen kijken zelf meegemaakt. Zoals bijvoorbeeld de vraag
hoe je het met de kinderen moet regelen, als zij nog thuis wonen en jij
zelf wil gaan werken".

ook degenen die géén of weinig opleiding hebben. Zij krijgen er informatie over de wegen die je kunt bewandelen, over de cursussen die er voorhanden zijn, zoals de baan- en beroeps-oriëntatiecursus, een oriëntatiecursus op techniek of voor
grafische beroepen, en zo nog veel
meer.
Niet zelden komt het voor dat
vrouwen daardoor een hele andere
kant op gaan, dan het werk dat zij
Elke vrouw
voorheen hebben gedaan of hetgeen
Toch is het spreekuur niet alleen zij zelf bedacht hebben. Het is navoor vrouwen die al eerder gewerkt tuurlijk ook handig als men weet,
hebben, elke vrouw kan er terecht, waar er behoefte aan is.

Handdruk

in de woonwijk Nieuw Noord. Het
Hoogheemraadschap van Rijnland
neemt maatregelen om de stankoverlast, die wordt veroorzaakt
door de rioolwaterzuiveringsintallatie aan de Kamerlingh Onnesstraat op te heffen. Om de stankoverlast in de toekomst te voorkomen, zal het gezuiverde afvalwater
voor een tweede maal door de rioolwaterzuivering worden gestuwd. Het ei van Columbus, immers op die manier wordt voorkomen dat het waterpeil te ver daalt,
waardoor de bacterievorming m
het honderd loopt. Deze bacterievorming is nodig om alle ongewenste stoffen op een milieu-vriendelijke manier af te breken. Dus
hopelijk kunnen de ramen in de
zomerdag weer open, zonder dat u
het risico loopt nog langer gekweld
te worden door hoofdpijn.

De nieuwjaarsrecepties komen
mij op dit moment de neus uit.
Vier heb ik er inmiddels bezocht,
een martelgang in het kwadraat zo
gezegd.
861 handjes heb ik gedrukt en minstens vierhonderd zoenen uitgedeeld. Ga er maar aan staan. Ik heb
ze in alle soorten en maten gehad:
de zwengelhand, de boerenhand,
het kleffe handje en het draai-handje. Om met de eerste handdruk te beginnen, die bleek veelal
afkomstig van lieden die mij graag
mogen. Althans dat zeiden ze. Het
nadeel van deze handdruk is echter dat mijn nog immer geblesseerde schouder niet bestand bleek tegen deze spontane nieuwjaarsuiting. (ik heb er nog steeds last van).
Ook de boerenhand bezorgde mij
de afgelopen dagen nogal wat problemen. Goed bedoeld welliswaar,
maar toch heb ik ook tegen deze Slordig
handdruk zo mijn bedenkingen.
Herinnert u zich de storm nog,
Mijn nog steeds tintelende vingers van zo'n jaar geleden? Er werd deszijn daar het duidelijke bewijs van. tijds heel wat schade aangericht.

over, het trottoir behoeft nodig emge verbetering. Vooral bij de kruismg aan de Ruyterstraat. Nogal abrupt is de aannemers gestopt met
het leggen van de tegels, zodat de
nietsvermoedende wandelaar van
het ene op het andere moment wégzakt in de modder.
Voor moeders met een kinderwagen en rolstoelgebruikers nogal
lastig. De hoge stoeprand blijkt een
onoverwinnelijke hindernis, zodat
men gedwongen wordt op zijn
schreden terug te keren en een andere route te kiezen. Een simpele
oplossing lijkt voor de hand te liggen.
Een paar tegels erbij en ook dit
probleem is weer uit de wereld.

Cum laude

De trots van de ouders van onze
plaatsgenoot Ronald Hage is terecht. Deze 27-jarige Zandvoorter
mag zich op dit moment doctor in
de scheikunde noemen. Zijn proef _____________ schrift over de
anorganische
chemie was in
Anti-Kiss
1986 al klaar.
Het
kleffe
Hij promoveerhandje spreekt
de hierop cum
*•*y^ / '•$$~ ,\
voor zich, ik
laude tot doctoben er vies van.
randus aan de
Evenals van het
Rijks-universidraaihandje. De
teit in Leiden.
:^s,s^„
- ,<*?''<',.~.,'-'"•„ '"";•'•"„ , < - , , ;
eerste catagorie
Ronald
zette
gevers zijn niet
zijn
eerste
schreden op het
bepaald
mijn
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
vrienden, een
pad
van de weZandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
beetje achter- andere
tenschap op de
suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
baks vind ik ze.
Hannie Schaftschool in ZandOok het draaiMen kan ook bellen: 12066 of 17166.
voort. Meester
handje spreekt
voor zich. Ik -----------•-•
~~~~~~~~~""' Loogman, inheb elke keer wéér de neiging te Vooral de zandverstuivingen op en middels gepensioneerd bracht
denken dat men mij op deze wijze langs de boulevard zorgden des- hem op het juiste spoor voor deze
een poot uit probeert te draaien. tijds voor veel overlast. Gelukkig studie. Het Coornhert-lyceum in
Opvallend is, dat deze handdruk werd de zaak snel opgeruimd. Haarlem was zijn volgende stap.
vooral bij middenstanders en poli- Toch heeft de storm zijn sporen Hulde dus voor deze bolleboos.
tici zeer in zwang is.
achtergelaten, eenjaar na dato zijn
de gevolgen nog steeds te zien.
Aan een zoen kun je je geen buil Sinds vorige winter ligt de muur
vallen, zo heb ik inmiddels ont- langs de boulevard, nabij de 'Opa' van der Mije
dekt. Minstens 1200 heb ik er uitge- Trompstraat er nog steeds vervalOnze dorpsgenoten August van
deeld. Dit hoge aantal is te wijten len bij. Buldozers hebben destijds der Mije (schilder en oud-voorzitaan het feit, dat men - zoals de in opdracht van de gemeente het ter van de reddingsbrigade) en zijn
traditie wil - er drie op de konen overtollige zand opzij geschoven. vrouw, zijn gisternacht voor de eervan de tegenstandster dient te Per ongeluk is toen ook een stuk ste maal opa en oma geworden.
drukken, om de heilwens enige van deze muur meegenomen. Nu, Geen wereldschokkend nieuws, ik
kracht bij te zetten. Onzin natuur- bijna 365 dagen na dit ongelukje is weet het. Het echtpaar Van der
lijk, immers drie is uit, twee is be- de muur nog steeds niet gerepa- Mije zal daar echter anders over
ter en één is in. Beste dorpsgeno- reerd. Een slordige zaak lijkt mij. denken.
tes, om in de toekomst lipkramp te
voorkomen, kunnen we maar het
Aan de Marisstraat is het in ieder
beste afspreken dat we ons aan Trottoir
geval feest. De boreling, Selwin-Audeze nieuwe regel zullen houden.
Het nieuwe gebouw op de hoek gust, is een kleinzoon en vernoemd
Dat voorkomt misschien ook dat van de Mezgerstraat en de Van naar opa. Het mooie van het hele
ik door al die hpstift op mijn wan- Lennepweg ziet er schitterend uit. verhaal is, dat ze er zelf helemaal
niets aan hebben hoeven doen.
gen nog langer voor joker door het
dorp loop. Of gebruik de volgende
De optrekjes zijn nagenoeg alle Proficiat!
keer 'anti-kiss'.
bezet en de bewoners zijn uiterst
tevreden over het behaalde resul- Dit was het weer voor deze week,
taat. Geen kritiek over het pand blijf gezond, tot de volgende week.
Stankoverlast
dus. Voor de voetgangers laat de
Bram Stijnen
Goed nieuws voor de bewoners situatie echter nogal te wensen

oog en oor
de badplaats door

cz&
een zaak voor mannen

Kerkstraat 20

Zandvoort
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TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen

Mazda
323, 5 drs hatchback, 1 7 die
selGLX Bj 1/87 115 000 km
i z g s t V r p r / 12000
s Avonds bellen 020 854914

Autorubriek SHOWROOM verschi|ni elke week in alle
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer Do Zaanse Ge^msbode De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer Amstelveens Weekblad
Uitf oornse Courant De Ronde Vcner Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Tele'onisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tol 0206658686 Fax 020 6656321
Schriftelijk Vul de bon in en zend de^e aan
SHOWROOM Postbus 156 1000 AD Amsterdam
Afgeven kan ook Het Parool Wibautstraat l 31 of Rokin
l l O Amsterdam
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen Gebouw Aemstelsti|n Laan van de Helende
Meesters 421 B Purmerend Weerwal 19, Uithoorn
Stationsstraat 70 Weesp Nieuwstraat 33 Zandvoort
Gasthuisplem l 2
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag 20 00 uur in ons bezit zijn worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten
Totale oplage 730 000 exemplaren

Peugeot

KOUDIJS AUTOBEDRIJF BV.
WESTELIJK HALFROND 70, (Kostverlorenhof)
1183 JG Amstelveen Tel 020455451
PEUGEOT DEALER
PEUGEOT
Type
KMstand bj
Prijs
205 XE Accent
24500 0390 ƒ17500,
205 XE Accent
40000 0189 ƒ14750,
205 XE Accent
50000 0586 ƒ10950,
205 XL 1 1
90000 0485 ƒ 9450,
205 XR 1 3
73400 0886 ƒ12500,
205 XR 1 3
63000 0487 ƒ 14 900,
205 XSi 1 4
20000 0190 ƒ23250,305 1 6 Select
68000 0187 ƒ 10 450,
309 GL 1 4i
35600 0390 ƒ23500,309 SR 1 6
40000 0187 ƒ14950,309 XE Allure
60000 0388 ƒ14500,
309 XR 1 3
62000 0587 ƒ13950,405 GL 1 6i
33860 0390 ƒ 27 950,
405 GLDiesel
107000 0688 ƒ 20 250,
405 GR aut LPG
51000 0888 ƒ 26 000,405 SRI
40200 0288 ƒ29750,505 GR 2 2 mj
51000 0489 ƒ31500,J5D Chassis + Bak
46000 0388 ƒ29500,-

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

T k gevr Peugeots 504, 505
sloopschade etc Vlotte afhd
KEIMPE CARS 020 244255

Chrysler

ZUIDWIJK - Mmervalaan 86,
bij het Olympisch stadion Verkoop nw en gebr Peugeots
Ook inkoop Tel 0206629517

Chrysler Haarlem
off dealer
Chrysler * Jeep * Dodge *

T k Peugeot 205 Accent '87,
rood 3 drs, 45000 km ƒ11750
Tel 02995-1739

Business fin. lease
Saratoga 25i M T
ƒ 825 p m
Voyager 2 5i M/T
ƒ816 pm
Alle modellen uit voorraad leverbaar
Bovengenoemde tarieven zijn op basis
van 36 maanden en excl w v o

Chrysler leasen'?
Even Haarlem bellen
Lease infolijn
* 023 - 264 000 *

en

400 4-DRS
NU IN ONZE SHOWROOM

Minor Motorcars BV

Citroen
V a ƒ 85 5 veerbollen op druk
brengen bij de Citroenspecia
list van Zaanstad
GARAGE RENE SPAAN
Vissers pad 11, Krommenie
075281193 of -353788

Fiat

voor de Zaanstreek

VAN ROOTSELAAR
VOOR NIEUW + GEBRUIKT
Reparatie alle merken
Zaandam, tel 075 350985

FIAT VERMEY B V
Keuze uit ruim 35 occasions
A Philipsweg 13, Uithoorn
Tel 0297562020

Ford
T k FORD ESCORT, eind 71 ESCORT 1300 autom, eind
geen APK t e a b voor lief 80, APK 1-'92, 1e eig , zeer
hebber Tel 0299031844
gaaf ƒ 1675 Tel 020 163260
T k van particulier rode FORD
ESCORT 7 87, 14 bravo, 61000
km i z g st ƒ12 500 Tel
0250333209, na 1800 uur

Rover
DE NIEUWE ROVER
200 3-DRS

P KRUGERKADE 10

service adres

Weg omst z g a n Peugeot
309 XR 4 '90, met beige, 8200
km vrpr ƒ22995,02508-3172

Escort 1 3 L, m 83, APK 1-'92,
rood, zwart vmyldak sunroof, m
n w s t , ƒ 3975 020163260

Roverdealer
Sloterkade 43 44, A'dam
tel 020177975

COBUSSEN AMSTERDAM
Sinds 1930
Leeuwekeur gebruikte auto's
PEUGEOT
205 XE1 1 Accent '87,'88,'89
309 XR-GR
bj '88
405 GR 1 6
bj '88
605 SV 3 O
bj '90
MAAR OOK, FIAT
Uno 45 S
bj '87
Citroen Visa 11 RE
bj '87
Ford Escort 1100
bj'84
Inruil en financiering mogelijk
PEUGEOT DEALER
Adres Baarsjesweg 249 253,
A dam, tel 020 121824

Renault
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11
• „SHOWROOM" verschijnt
huis aan huis in geheel
Amsterdam en omgeving

Saab
SAAB SERVICE MOLENAAR
T k SAAB 99 GL '83, in uitsterep , onderh , APK, LPG,
alarm
etc
BOVAG
LID kende staat, vraagprijs ƒ 6250
Tel 02990-46477
HOOFDDORP, 02503-14097

Skoda
Aangeb sport coupé 2 deurs
Skoda Rapid 88 licht met
wielen ƒ4750, 020360420

Adverteren m
„SHOWROOM"
Tel 020-6658686

Subaru
SUBARU

MOQY EN ZOON

HEERE B.V.

vh Museum autooeaniven

Reeds 14 jaar de dealer
DE GROOTSTE SUBARU
voor A'dam en omstr
Te koop FORD ESCORT 1 1 DEALER VAN AMSTERDAM
IN NIEUW EN GEBRUIKT
ALLE KLEUREN/TYPES
FORD TAUNUS 1 6 bijna 83, LASER, blauw, bj 1985, APK
APK 8 91 LPG, 2 d , donker tot okt '91 Vrpr ƒ9000 Tel UIT VOORRAAD LEVERBAAR Ruysdaelkade 75. A'dam-O.Z.I
blauw ƒ2475 020 146392
02990 25004 of 020901215
Info: 020-6623167 732853
Ook het juiste adres voor
EEN GOEDE OCCASION

Honda

Honda Accord 1500 autom
Honda Ace 1 6 ex st bekr, 4
10 81, APK 10 91 1e eig, 80 APK 2 91 1e eig ƒ 1500
70 000 km, grijs metal ƒ 2775 Tel 020977130
Tel 020163260

Ceintuurbaan 225
Tel. 020-6622204.
Donderdagavond koopavond.

Auto Centrum Duivendrecht
Hyundai onderhoud mcl APK
gratis leenauto v a ƒ 299
Schade herstel 020995176

Isuzu
-Noord
Schaafstraat 24, A dam N
Tel 020361153

Van Vloten
Amsterdam
UW VOLVO-DEALER
Meeuwenlaan 128
Tel 020369222
Ook voor leasing

Suzuki

Toyota

r

ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de
J&g onderstaande tekst zo spoedig mogelijk m de autorubriek SHOWROOM Ik sluit een
betaal-Xeurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in
,
Prijs
Prijs
ex 6°'o
in 6%
Schrijf hier m blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en
BTW
BTW
tussenruimten tellen voor 1 letter Minstens 3 regels beschrijven
ü1
«2
26,50
25,00
11!
38,16
36,00
49,82
47,00
1^
61,48
58,00
l
73,14
69,00
84,80
80,00
91,00
96,46
1
l 10
108,12
102,00

S

s

8

6

l
I l\

I
_

VOLVO 244 GL, bj 80, APK, •Auto te koop9 Plaats een
i z g st, dealer onderh b Pr SHOWROOM advertentie U
BLOKSMA
RADIATEURENƒ2800 Tel 020-415767, A'veen zult verbaasd staan over het
«armtewisselaars, KapoeasT k VOLVO 343, bouwjaar resultaat
weg 17, A'dam, 020-148385
1982, APK 11-1991 Prijs
ƒ2200 Tel 020458672

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel 020-198691

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502 5435

Het HOOGSTE BOD1" Bel
voor
vrijblijvende prijsopgaaf
AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur Loop, sloop en schadeauto's
met vrijwaring Tel 020-754193
gehaald Autosloperij Jan
Tel 020-361178/02907-6248

Volkswagen
GOLF 1600 LS, m '81, APK
12-'91, 3 d , zeer fijne auto
ƒ2975 Tel 020146392
GOLF 1100, m '80, APK 7'91,
4 deurs, zeer gaaf, radio, 1e
eig, ƒ2275 Tel 020163260
Adverteren in „Showroom"
Tel 020-6658686
FAX 020 - 6656321
Postbus 156 1000 AD A'dam

alle rijlessen ƒ 31 per les
halen en brengen
speciaal motorpakket
speciale spoed- en herhalingscursussen
diverse merken auto's, ook automaat
gratis theoriecursus op video
SPOEDCURSUS THEORIE IN EEN DAG
Ruys de Beerenbrouckstraat 157, Amsterdam

Tel 020-138473
1e 10 echte AUTO- 1e 5 MOTORRIJLESSEN a "ƒ25 per les"
Onze lessen vallen onder consumentenvoorwaarden en u kunt
zelf kiezen wat voor soort cursus u kiest Verkeersschool
"MICHEL" kies je als je kwaliteit/prijsverhouding voorop stelt
i Kies bewust, kies kwaliteit, kies MICHEL i
Tel 020 853683/181775, 075 174996 en 02990 34768
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur
Gratis halen en brengen
Tel A'dam 020942145
AUTORIJSCHOOL „DE FONS'
BOVAG-LID - DIEMEN
Info tel 020-900292

Algemeen
LET OPi
Grote
NIEUWJAARSOPRUIMING bi
Autobedrijf

• Extra ruimtewerking mei kamerbrede panelen

DE GRAAF: OOK EXCLUSIEF IN

KAMERBREDE PLAFONDS
M

et 'kamerbrede'panelen
kan vrijwel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt
worden. De Graaf biedt u in
lange lengtes een ongekende
keuze. Tot maar liefst 5.50 m.
Bovendien in verschillende
breedtes en afwerkingen.
Met rechte of ronde kanten
(soft-line). In wit, zacht-wit,

VOORLICHTINGSLIJN
AUTORIJLES
Telefoon 020-161321
• Handelaar of particulier
Uw auto(s) aanbieden in
.SHOWROOM" is de manier
Tel 0206658686

Accessoires en
onderdelen

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht Ruilstarters en dynamo's Erkend
JOHAN BOOM
mbouwbedrijf van TBBSATNO
Zuiderakerweg 83 (oranje hek) goedgekeurde
autobeveiliA'dam-Osdorp, tel 020-105471 gmgssystemen
ValkenburGeopend van 9 00 tot 19 00 uu gerstr 134 Tel 020-240748
Alle auto's APK, hoge inruil
Grote sortering ONDERDELEN
Financiering binnen 24 uur
v a ƒ5000 1 jr schr garantie van schade auto's, alle
Opel Kadett 16 S, m '87 merken, alle bouwjaren
RAVENSTIJN, 02502 45435
ƒ10950 Peugeot XE Accent
Lid Nevar
eind '86, 1e eig ƒ8950 Ford
Sierra 1 6, combi, LPG bj '86
• „SHOWROOM"
ƒ9950 VW Golf 16, bj'87, 5
De autorubnek voor
versn, ƒ11950 Ford Escort
Amsterdam en omgeving
bijna '85, ƒ6950 Opel Kadetl
Oplage 730 000 ex
13, aut, bj'84, ƒ5950 Rat
Elke week m Het Parool en
Panda, bj '85, ƒ 4950 Lada alle uitgaven van WEEKMEDIA
1200 S, bj'88, ƒ4950 Citroen
Tel 020-6658686
BX diesel, m'85, ƒ6950 Nissan Micra DX, m'85, ƒ4950
Opel Rekord 2 O S, bj '84, LPG,
ƒ 5950 Rat Ritmo 70 cl, m '88,
ƒ 6950 Mitsubishi Galant 1 6 gl
m '87, LPG, ƒ 10 950 Renault 5
tl, bj'84, ƒ3950 Opel Ascona
19, bj'81, ƒ1950 VW Golf,
m '80, ƒ 1950 Mazda 323
bj '80, ƒ 1450 VW Polo, bj '80,
ƒ 1950 en nog div auto's v a
ƒ600 tot ƒ 15 000

• Dieptewerking met aluminium panelen

- Het mooiste van het mooiste zonder storende dwarsnaden -

ivoor, linnenwit, levergrijs of
crème. Overigens zijn ook de
Aluminium plafonds van
De Graaf kamerbreed (tot 6 m).
In meer dan 70 kleuren.
Kom bewonderen in de royale
showroom. Kunt u meteen
kennismaken met alle andere
bijzondere materialen.
De Graaf is uniek.
M A A K HEI B R E D E R M E T K A M E R B R E E D

Showroom Amsterdam: Jaimuiden 47 (Sloterdijk-West), tel (020) 13 47 75*, geopend: ma. t/m vrij. 9.00-17 00 u en zat. 10.00-16.00 u.

Nationale Postcode helpt mens en natuur

APK
KEURINGEN

ƒ63,50

*AAA Auto Rental BV*
Div personenwagens v a ƒ25
div bestelwagens v a 11-17 m3
+ autoambulance 020 6630836

Lawaai op de
grote, stille heide

De Nationale Postcode
Loterij gaat een beetje
lawaai maken in het nationaal park Dwingelderveld. En dat nog wel
met uw hulp. Op de televisie heeft u het misschien al gezien.

Daar nam de Postcode Loterij
voor u een kijkje in een van
de
mooiste
Nederlandse
natuurgebieden: de Dwingelose Heide. Meer dan HOOhectaren die de wandelaar langs
schitterende heidelandschappen voert. Dat moet zo blij-

BIJ

Ouke Baas
niet duur!!!
- auto ambulance & oprijauto
-9-pers bussen en pick-up's

Avond- en nachttar

INKOOP AUTO'S, ± ANWB
p r , snelle afw a contant m
vnjw bew, def geen bezw
Tel 020 108280/149352
Koop- of VERKOOPPLAN
NEN? Bel dan snel Nationale
Occasionlyn 023-365206
Te koop gevr Peugeots 404,
504,505,J5,604TD Schade of
sloop
Autocommerce,
023 338895

/ red l lichter, tin \an de uliaaphcrtlcn i/ic' mei de inl^c\lrikic D\\m^elote Hitdc irck: H il \Ianuela /KMI nel
e\en ry/i lurttinMufa/Maan Dat
\ilujiit de u hiipeii mik bcM ie bnaüen

l

met de juiste
postcode komt alles
sneller aan

EXTRA PRIJS!

't staat in
de krant
iedere week
weer

IEDERE DINSDAG
OM 20.30 UUR
Jos Brink en Manuëla Kemp
presenteren de '64.000 gulden

vraag en de Postcode Loterij'. Elke
maand een ton, de SuperPostcodeprijs van 3.000 gulden en de
SuperWmkelprijs: uw leven lang
elke week gratis voor ƒ 100,winkelen bij de Super!
ven. Daarom draagt de Postcode Loterij met 600.000 gulden bij aan de bouw van een
Bezoekerscentrum, dat de
ruim 1,2 miljoen wandelaars
en natuurgenieters (per jaar!)
zal helpen met informatie en
excursies. Met tentoonbtelhngen en educatieve programma's.
Het centrum zal er vooral over
waken dat een van Nederlands' uniekste natuurgebieden ook voor de toekomst bewaard blijft. Want op die
toekomst moeten we zuinig
zijn. Daarom helpt de Postcode Loterij graag met een beetje lawaai maken tijdens de
bouw. Zodat het daarna weer
stil kan worden op de hei. •

Spclriyils l*nj£t.n btnuidi l(HX)i!LMi.n w u .
It Amsterdam IiLkkniLslijslt.iii.il ki.glunt.ni ziin \Lrknijluar bi| IILI sc.in.tdria.il van LeghulMrd.il 77 1071 IX Amslerdam IX loteni is goulia'keunj door ik Maalss
uudns van JustniL ondu nummu LO 8MU/IWWI77 SM d d 2()/H)/iyW Als u IILI UIL! mu mi dtst.hnjvmgi.ens IILIII dan kunl u IniinLt] LLII maand dt. hjnk ut giro opdracht
LlLM.il liLi liLdrai, ILRIL. te litit.kui DL SListiLklL iliaLliliLini. kunt u altijd «LU imiLkkui HiLmior kunt u zlül \M.ndui tot de Sndmni: Nalionak Postcode Loten! De pnj
;LII \u>rdui automatisch op uvs 1'a.ik 't.trnn.kuiirv LLston Du.liumt. impliLLLn aanvaarduv san hu KeLkniLnt Maximaal tO loten per postcode De SupcrvsmkLlpnjs is
imslinlLiid Lcldig v» s PLIMIIILII bosLii de IS jaar

ik wil meedoen aan de Postcode Loterij' en maak kans op een van
de vele prijzen:
,
D1 lot (ƒ 10,-) per maand U
loten (a ƒ 10,-) per maand
A.u.b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

L_l dhr. Q mevr.

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand het aangegeven
bedrag van onderstaande rekening af te schrijven
Postbanknummer:
Banknummer:

NATIONALE

TT

_

Telefoonnummer
1

A P K KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 364702

Autosloperij A de Liede
Neem geen risico ong
PTT-vrijwanng RDW

Auto's te koop
gevraagd

Opel

l

APK keuring geen afspraak,
klaar terwijl u wacht Ook reparaties en onderhoud
Gar
West Center 020-122476

aanbieding 20 rijlessen
+ examenaanvraag ƒ825

bestelwagen afhalen na 17 30
uur en de volgende morgen
Toyota de Graaf biedt aan:
om 8 00 uur retour
T k a LANCIA DELTA bj aug
Adverteren in
Starlet 10 XL
dec'86 ƒ10500
tegen 4 uur-tarief
1990 w alarm + trekhaak,
SHOWROOM
Starlet 1 O DL
mei '87 ƒ 10 750
020 794842, 020-908683
ƒ20000 Tel 020736615
FAX 020 6656321
Starlet 1 3 DX
mrt '87 ƒ11 750
Corolla HB 1 3 DX
juni '86 ƒ11 250
Corolla HB 1 6
okt '87 ƒ 15 250
Corolla LB DSL
jan 88 ƒ 14 950
Canna sed 1 6 DX
nov '86 ƒ12 900
Opel Kadett 1200 b j 79 APK
Canna sed DSL
mei'88 ƒ21750
DE HOOGSTE PRIJS
591
vrpr
ƒ1500
Tel
Hi Ace 9 pers DSL
mei 88 ƒ 19 000 elk merk auto a contant met
Zeilemaker-Opel
020 432432 na 18 uur
Peugeot
305
GT
dec
84
ƒ
4
950
INRUILWAGENS
vnjw bewijs Tel 020-105478
juni 8 3 / 4 250
Constant keuze uit 100 auto s Honda Civic aut
HOOGSTE PRIJS
Austm
Metro
1
3
surf
jan
8
8
/
9
250
-Noord
Burg D Kooimanweg 7
voor elk merk auto, a contant,
Purmerend
02990
22551
Tel.
020-865511.
Schaafstraat 24 A dam N
met vrijwarmgsbewijs, geen
Tel 020361153
sloopauto's Tel 02990-37825

Naam
Adres

APK + grote beurt v a ƒ290
mcl DIESELSERVICE, brandstofpompen, verstuivers,
cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
Industrieweg 27, Duivendrecht,
tel 020980639

Autosloperijen

5 STERREN AUTO EN MOTORRIJSCHOOL

Auto de Rijp, Grafterbaan 2,
De enige off SUBARU DEA Graft - De Rijp, tel 02997-3709
LER + occ voor Purmerend KLAAR TERWIJL U WACHT
e o Tuijp b v West Beemster
02999 278, Jisperweg 39 40

LADA BONTEKOE
m onze showroom de nieuwe
SAMARA 1 5 Demo 5 drs
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
Occasions APK gekeurd
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad,
2104 Combi
8 6 / 6 250 Showroom Hemonylaan 25 A (verl A Cuypmarkt) 020-799100
2104 Combi
88 ƒ 7,750 Showroom tevens werkpl magaz Mmervalaan 85 020713581
Lada 1200 S
8 8 / 6 250
Lada Niva
86 ƒ 10 000
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
Op spec wielen + banden
voor A'dam Noord e o
2 x Lada Samara 3-drs
88
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908 4343
Samara, 3 drs op gas
89
VW Kever 75 voor restauratie
Verrijn Stuartweg 6 Diemen
TEL 020992865

Service en reparatie

Rijscholen

Autoverhuur

Lada

Hyundai

Lancia

Autobedrijf Heere

• De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 730 000 ex

Volvo

Nissan

3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ 11 ,mm-prijs
ƒ5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl 6% BTW
Gewone advertenties, tarief op aanvraag

CITROEN

Mitsubishi

COLT GL, eind 83 APK 1 '92
Mazda Piek Up B 1800 iets zilvergrijs, radio LPG, 4 drs , VOLVO DEALER BIEDT AAN
740 GL, LPG,
'88
aparts apk gek met blauw nwe type, 4 bak, ƒ2975
740 GL aut wit
'88
buil bar sportvelgen, ƒ3950 Tel 020146392
740 GL aut, sch dak
'86
Tel 075158811/166143
740 GL diesel, grijs met
'87
740 GL Turbo, wit
'86
245 GL, Grijs met
'87
244 GL
'87
Nissan STANZA 1 6 sedan, m NISSAN CHERRY 'l
APK 7
5x Volvo 360
'85 t/m '86
83 APK 7 91 4 d met koffer '91, 3 deurs, ƒ775
5x Volvo 340 1 7 86 t/m '89
donkerbl ƒ2975 020 146392 Tel 020 163260
8x Volvo 340 1 4 84 t/m '88
6x Volvo 340 aut '86 t/m '90

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

Het officiële

2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z Tel 020 763829
Amsterdam Noord - Hamerstraat 3 15 Tel 020360401

Mazda 323 LX, 06 89, 12000
km schuifd , nw pr ƒ 27 000 TOYOTA CARINA de Luxe, bij
nu ƒ 16000 020133102
na'81 APK12-'91,2-d ƒ1775
Tel 020 146392

T k Mazda 121 L, bj apr 88,
div
ace
1e eig, vrpr
ƒ13500 Tel 020982355

21-1!

_

_ Handtekening

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan- SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam of
afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110, Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan van
de Helende Meesters 421 B, Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp,
Nieuwstraat 33, Zandvoort, Gasthuisplem 12

III L O T E R I J
Deze maand slelt Canvas
Hohdays icdeie week een zomervakantie van maar liefst
ƒ l 000.- als extra prijs ter beschikkinsi!

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 13052, 2501 VC Den Haag

WEEK

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan Activiteiten binnen- en buitenshuis, Toeren en andere aspecten van Vrije tijd. Redactieadres ATV:
Weekmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, tel.: 020 - 562.2285 (alleen 's morgens). Coördinatie: Trudy Steenkamp.

'Begin nooit
aan astronomie,
want je raakt er
aan verslaafd'

Prijswinnaars
Meer dan drieduizend mzendir
gen zijn er binnengekomen o
onze puzzelprijsvraag van vla
voor Kerst. Trudy Steenkamp e
Elsehne van den Berg van het se
cretariaat hebben de volgend
prijswinnaars uit de berg brie
kaarten getrokken: een cadeaubc
van f 15 gaat naar T. Guldemeesh
in Aalsmeer; bonnen van / 50 naa
Els Peters in Rijsenhout en Egl
Klomp m Koog a.d. Zaan; bonne
van f 25 naar P. Blommaert m Dn
men, J M. Slaman-Logman i
Zaandam en H.W. Kampman i
Assendelft

Een troostprijs krijgen P M Zwarthocc
Volendam A v d Vijver-Melis, Muidt
berg A Menks, Nieuw Vennep W i
Veuyksloot Hiller, Amsterdam P PascN
dag, Amsterdam G Aubel, Weesp J J v i
Veel. Zaandam H Zwenne, Zanduio
M v Boxtel. Purmerend N Bons. Amsti
dam E Riemersma, Duivendrecht C "
Ruiter, Amsterdam J L de Graaf, Land
meer M Bos v Bemmel, Mijdrecht L A]
pelhof, Westzaan J Gnmbergh, Amsti
dam

Astronomie blijkt een hobby te zijn waar je volgens Mat
Drummer, directeur van de Stichting De Koepel, maar beter
niet aan kunt beginnen. Het Is namelijk ernstig verslavend,
omdat je bijna dagelijks nieuwe ontdekkingen doet en steeds
meer samenhangen In de kosmos gaat zien.
TICHTING DE KOEPEL
stelt zich ten doel de sterrenkunde, weerkunde en
ruimtevaart te populariseren.
Een schakel dus tussen de vaklui en het grote publiek. De
naam van de stichting dekt de
lading vrij aardig, want ze is
een landelijk overkoepelend
orgaan.

sche instrumenten is. Probeer het
„Tussen de astronomie en astrolozelf maar eens. Je ziet minstens vijf- gie zijn absoluut geen raakvlakken,
tig tot honderd keer zoveel sterren hooguit taalkundig misschien. Een
als met het blote oog."
astrologisch sterrenbeeld is heel wat
anders dan een astronomisch sterrenbeeld. De vroegere astronomen
Elke nacht anders
deden er overigens ook wel astroloEn elke dag, of liever: elke nacht, gie bij om wat extra's te verdienen.
blijft een onbewolkte hemel boeien. Tegenwoordig heeft het niets meer
„Sterren zijn geen enkele nacht het- met elkaar te maken. En soms doen
zelfde. De schaduwen zijn telkens er weer van die rare verhalen de ronweer anders, zodat je ineens kraters de dat in het jaar 2005 de aarde geEen samenwerkingsverband van
ziet die je nooit eerder gezien hebt. troffen wordt door een grote zonddiverse organisaties als de NederUit de vakliteratuur blijkt dat er vloed of overstromingen. Dit zou
landse Vereniging voor Weer- en
geen dag voorbij gaat zonder dat er dan veroorzaakt worden door het
Sterrenkunde en Stichting Volksweer iets nieuws ontdekt is. Dit heb- feit dat in dat jaar vijf van de negen
sterrenwacht Simon Stevin. De Koeben we mede te danken aan de ruim- planeten uit ons zonnestelsel op een
pel tracht haar doel te bereiken door
tevaart. Het punt is natuurlijk wel lijn zouden komen te staan. Rond
onder meer de uitgave van het blad
dat die vakbladen voor een leek ab- iedere eeuwwisseling staan er van
soluut ontoegankelijk zijn. Wij pro- die doemdenkers op. Dat heeft dus
beren het in ons blad Zenit te verta- niets met astronomie te maken, zolen en te populariseren. Maar het iets is gewoon astrologie. Ach, en al
feit dat er nog veel te ontdekken valt, zouden ze op een rij staan, wat dan
maakt het voor veel hobbyisten bij- nog? De afstand tot de aarde is zo
zonder interessant. Astronomie is enorm groot. Misschien dat de
een sport op zich. Heel veel specia- vloedlijn één millimeter verschuift."
listische amateurs doen heus wetenNu we het toch over afstanden
schappelijk werk, zelfs het KNMI hebben. De maan is één lichtseconmaakt veel gebruik van hun dien- de verwijderd van de aarde, dat is
sten", aldus Drummer.
300.000 kilometer. De zon is acht
Veel vakmatige sterrenkundigen lichtminuten verwijderd. En de diazijn tegelijkertijd weerkuruigen. meter van de melkweg, waar de aarNoodgedwongen vaak, want voor de onderdeel van vormt, bedraagt
een goed zicht op de sterren heb je 100.000 lichtjaren. Niet te bereizen
goed weer nodig. „Wie gaat waarne- en nauwelijks in kilometers uit te
men is afhankelijk van het weer. drukken. Drummer: „President
Vandaar dat we ons vanouds bezig- Bush heeft het plan gelanceerd dat
houden met zowel de sterren- als de er voor 2020 iemand op Mars geweerkunde. In de jaren zestig is de weest moet zijn. Een reis van twee
ruimtevaart erbij gekomen. Dat is jaar. Mars is een droge en zeer kouook wel begrijpelijk, want vandaag de woestijn, zoiets als de Zuidpool
de dag wordt met name in de weer- bij ons. Je kunt je dus afvragen wat
kunde veel gebruik gemaakt van het nut ervan is daar iemand naarruimtevaart. De mogelijkheden zijn toe te sturen. Persoonlijk vind ik het
gewoon veel groter geworden. Ruim- geldverspilling."
tevaart heeft ook een nieuw licht
De astronoom van nu heeft een
geworpen op de kennis die we had- universitaire studie van een paar
den van sterren. In feite zijn het drie jaar achter de rug. Volgens Mat
verschillende
interessegebieden. Drummer kun je zelfs een fantastiHet is niet zo dat iemand die zich sche astronoom zijn, zonder ook
interesseert voor ruimtevaart auto- maar een minuut door een kijker
matisch van sterren houdt. Ik ken naar de sterrenhemel te hebben geuitgesproken weerfanaten die niet keken. De vaklui werken vrijwel uitgeïnteresseerd zijn in ruimtevaart. sluitend met behulp van foto's die
Eigenlijk houden alle drie gebieden gemaakt worden door satellieten.
zich bezig met de natuurkunde van Ruimtevaart dus. Voor amateurs
9 Spaarvarken, symbool van de vruchtbaarheid dat kan worden vetgemest de kosmos."
ligt dat anders natuurlijk. Die zijn

S

Zenit voor de geïnteresseerde leek
en cursussen voor de gevorderde
amateur. En natuurlijk door de kijkdagen bij de sterrenwacht.
De Koepel is gevestigd bij sterrenwacht Zonnenburg op de Utrechtse
stadswal uit 1552. Mat Drummer:
„Het maakt voor het kijken naar
sterren niet uit of je midden in de
stad zit met veel licht. Dat hoeft geen
probleem te zijn. Wat vervelender is,
is dat het hier in Nederland vaak
niet helder genoeg is. Veel mensen
denken ook dat je dure en ingewikkelde apparatuur nodig hebt om
naar sterren te kijken. Maar ik durf
gerust te stellen dat een gewone verrekijker, die we allemaal wel in huis
hebben, een van de beste astronomi-

Foto Bram de Hollander

Varken blijft populairste spaarpot
E ECHTE, DEGELIJKE
spaarpotten zijn niet te
openen met een deurtje,
dopje of dekse.ltje. De echte
zijn en blijven dicht, zodat je
niet in de verleiding komt om
alvast iets 'te lenen'.

D

De enige manier om het gespaarde
geld er uit te halen, is de spaarpot te
breken, te scheuren of open te branden. Daarom is het zo gek dat er een
museum bestaat dat 12.000 (hele)
spaarpotten in zijn bezit heeft en er
2 000 gave stuks toont in een klein
pand in Amsterdam.
Sparen wordt tegenwoordig niet
veel meer gedaan in een spaarpot.
Volgens mevrouw A. van den Broek,
beheerster van het Spaarpottenmuseum, gebruiken kinderen de spaarpot nu alleen nog wel om gedurende
een korte termijn geld op te potten
om vervolgens verlekkerd te tellen
en er daadwerkelijk iets voor te kopen.

De spaarkluis voor huishoudelijk
gebruik werd vroeger serieus gebruikt. Het varken is in vele landen
al eeuwen populair. Het is een symbool van vruchtbaarheid en kan
worden vetgemest. En worden geslacht als de nood aan de man
komt. In de museumcollectie is een
stel wilde zwijnen te vinden met een
gleuf in hun rug. Het zijn de oudste
exemplaren (1475) en ze komen uit
Azië. De moederborst heeft om dezelf.de vruchtbaarheidsreden vaak
model gestaan voor de bolvormige
spaarpot.
Het kleine museum herbergt in
de strakke vitrines de meest uiteenlopende spaarpotten. De materialen
variëren van hout, blik, zilver,
Delfts blauw, oud aardewerk, gietijzer tot, natuurlijk, plastic. Van alles
heeft model gestaan voor de spaardingen: een orkest (voor elke muntstuk een aparte muzikant), huisjes,
brievenbussen, een waterput,
schoenen, minister Lieftinck, auto's
en veel dieren. In het zilver zijn

vooral sierlijk vorm gegeven miniatuur geld- of schatkistjes uitgevoerd. Het waren attente geschenken ter gelegenheid van geboorten
en doop.
De oude, met de handgemaakte
spaarpotten zijn het waard om aan
een nauwkeurige blik te onderwerpen. De sierlijkheid, het vakmanschap en de snuggere mechanismen
zijn een genot om te zien. Zo is daar
Wilhelm Teil die zijn geweer heeft
gericht op de appel op het hoofd
van zijn zoontje. Als het goed is,
schiet dappere Wilhelm het muntje
zo in de spaarpot. Zoonlief blijft
daarbij historisch-getrouw gespaard en ook de eigenaar heeft
weer iets gespaard.

Grapje
De moderne spaarpotten, meestal
van plastic, zijn vaak even leuk.
Maar een vluchtige blik is voldoende. Het gaat daarbij om een grapje,
om een ideetje, om het inspelen op

een rage. Vooral voor de kinderen is
een zeer grote vitrine ingericht met
het moderne (vaak plastic) werk.
De voorlopers van Alfred Judokus
Kwak en andere striphelden lopen
er rond met een gleuf in hun hoofd.
Miss Piggy is eigenlijk nog wel de
mooiste, daarin zijn alle kenmerken
van de spaarpot vertegenwoordigd.
Het Muppet-fenomeen is een idool,
maar blijft natuurlijk een varken:
een spaarvarken, symbool van
vruchtbaarheid. De muntstukjes
kunnen geworpen worden in de
gleuf tussen haar volle decolleté.
Het is goed sparen met Miss Piggy,
want zo'n verleidelijk varkentje
maak je niet zomaar kapot.

Aalsmeerse Bruidsbeurs

• Directeur Mat
Drummer: 'Een
gewone verrekijker is een van de
beste astronomische instrumenten die er is'
Foto s
Bram de Hollander

aangewezen op kijkers, waarmee ze
de bekende objecten aan de hemel
bestuderen.
Nederland telt ongeveer zesduizend amateurs. Veel van hen zijn
aangesloten bij de plaatselijke sterrenwachten, waar sterke kijkers
staan opgesteld die zichtbaar maken
wat voor het blote oog verborgen
blijft. Anderen hebben thuis een eigen sterrenwacht -gebouwd. In de

Voor informatie: Stichting; De Koepel. Zonnenbrug Z te Utrecht, OüD-3113(iO.

VOEDING

Gekookte koffie geeft
hoger cholesterolgehalte
ART- EN VAATZIEKTEN ZIJN de belangrijkste doodsoorzaken in Nederland. Jaarlijks sterven in ons land ongeveer
120.000 mensen, van wie ruim 53.000 aan hart- en vaatziekten. Hart- en vaatziekten ontstaan onder invloed van verschillende factoren zoals erfelijkheid, leeftijd en geslacht, waarop we
zelf geen invloed kunnen uitoefenen. Maar er zijn ook factoren
die we wel in de hand hebben: het is bekend dat goede eet- en Kleinste keuken
leefgewoonten het risico van hart- en vaatziekten kunnen verminderen, evenals niet-roken, lichaamsbeweging, voldoende Bij het creëren van keukens gaan
de SieMatic ontwerpers uit van de
ontspanning en een goed lichaamsgewicht.
persoon die erin moet werken en

H

Is koffie slecht voor j e hart?
Uit enkele onderzoeken bleek verband te bestaan tussen koffie en een
verhoogd cholesterolgehalte van het
bloed. Dit effect wordt echter toegeschreven aan de manier van koffie
zetten. In Scandinavië gebruikt men
veel 'gekookte' koffie. Bij een vergelijkend onderzoek naar het effect
van deze 'kook'koffie en filterkoffie
bleek na consumptie van 'kook'koffie het cholesterolgehalte hoger te
zijn dan na filterkoffie. Een normaal
gebruik van 4-6 koppen koffie per
dag verhoogt het cholesterolgehalte
van het bloed niet.

Er zijn allerlei preparaten te koop
waarvan wordt beweerd dat ze cholesterolverlagend werken Bijvoorbeeld vitamine E capsules, knoflook
en lechitmepoeder Werken deze middelen echt7
Van geen van deze preparaten is
wetenschappelijk onderzoek bekend dat een duidelijk effect bevestigt. Het is van veel meer belang dat
u een gezonde leefwijze volgt dan
FERDINAND RUSCH dat u (veel) geld aan die middeltjes
uitgeeft.

Het Nationaal Spaarpottenmuseum aan de
Raadhuisstraat 12 in Amsterdam, is geopend op werkdagen (maandag; t/m vrijdag)
tussen 13 en 16 uur. Toegang Is ƒ 1,50. Kineteren betalen ƒ l,-. Telefoon: 020 • 5567425. Het
museum is te bereiken vanaf het Centraal
Station met de tramlijnen 13 en 17.

tuin of op zolder. Drummer: „Als je
er intensief mee bezig bent, ga je
steeds meer samenhangen zien en
dan is het een boeiende hobby. Ik
zeg weieens gekscherend tegen geinteresseerden dat ze er beter niet aan
kunnen beginnen, omdat het een
verslavende hobby is."
EVERHARD HEBLY

Verlagen haverzemelen het cholesterolgehalte van het bloed7
Het is langer bekend dat een voeding rijk aan voedingsvezel choles-

terolverlagend kan werken. De beste
leveranciers van voedingsvezel zijn
groente, fruit en volkorenprodukten
zoals havermout. Verondersteld
wordt dat dit effect niet zozeer bereikt wordt door de vezel zelf, maar
veeleer omdat in de voeding vezel of
haverzemelen de plaats innemen
van verzadigd vet.

Gaat bij verhitting meervoudig onverzadigd vetzuur verloren''
Bij normaal, huishoudelijk gebruik gaat slechts een klein gedeelte
van het meervoudig onverzadigd
vetzuur verloren.
Zijn die 'nieuwe' eieren echt gezonder?
Er zijn de laatste tijd allerlei 'nieuwe' soorten eieren verkrijgbaar, zoals viergranen, maïs-, koren- en calimero-eieren. Door verandering van
het voer aan de legkippen is de hoeveelheid meervoudig onverzadigd
vetzuur m de dooier iets toegenomen. Per ei is deze bijdrage aan de
totale meervoudig onverzadigd vetzuur echter zo gering dat het niet
van belang is welke soort eieren
wordt gekozen.
Voor \ragcn: Voorlichtingsbureau voor de
Voeding, postbus 85700.2J08 CK \s Gra\ enliage; infolijn 06-821.22.72 (op werkdagen lussen
13.30 en 17 uur. ƒ 0,40 per minuut).

Weekendje uit naar het schilderachtige Damme of schaatsen op de Weissensee
D

E TOURBEURS HEEFT nog
maar net zijn Amsterdamse
deuren gesloten of de Vakantiebeurs in het Utrechtse Jaarbeursgebouw is al weer van start gegaan. Het
is duidelijk, wij zijn een reislustig
volk.
Op beide beurzen dan ook een groot aanbod in de meest uiteenlopende vakanties.
Schilderen in Canada, pagodes bekijken in
Birma, de gedragingen van exotische vogels
bestuderen in Mozambique, op Oldtimers
varen voor de kust van Joegoslavië of zomaar een weekendje weg naar Texel. Tuinenreizen, cultuur- en muziekreizen, culinaire- en wijnreizen en nog veel meer. Hierij een handjevol tips voor het nog jonge
jaar.

• Om met Weekendjes Weg te beginnen.
Volgens mevrouw Annick Vogelaar, directeur Vrij Uit Autovakanties in BadhneveJurp, wordt er ook in eigen land heel wat
afgereisd. Bij Vrij Uit noteerde men het afgelopen jaar een stijging van 78% wat betreft
bestemmingen in Nederland. Ook 60% meer
boekingen in de afdeling Weekendje Weg,
waarin Vrij Uit zeer ruim gesorteerd is.
Voorts ruime keus uit vele bestemmingen

en soorten accommodaties van tent tot kas- • Het blijft de laatste jaren tobben voor fervente schaatsliefhebbers. Geen wonder dat
teel bij Vrij Uit (tel. 02968-88888).
zij bij het ontbreken van dichtgevroren plas• Een zogenaamde 'dichtbij bestemming' sen waar molen- en andere tochten kunnen
blijft België, waar onder de rook van Brugge worden gereden, uitwijken naar elders. Op
het Uylenspieghelstadje Damme ligt. Ooit dit letterlijke en figuurlijke gat in de (ijsschreef Charles de Coster hier in de vorige ) markt wordt ingehaakt door Weissensee in
eeuw in de Franse taal zijn Uilenspiegel en het Oostenrijkse Karinthie. Veel Nederlanders zetten hier 's zomers hun tent op, met
Lamme Goedzak.
In Damme is ook 's winters genoeg te zien hun Friese krullen kunnen ze er echter deze
zoals een schilderachtig marktplein met pa- winter terecht. Behalve dat er een „echte"
triciërswoningen en de O.L. Vrouwekerk. Elfstedentocht op natuurijs kan worden geVoor wandelaars is er in de buurt het na- reden is het ook voor krabbelaars en minder
tuurreservaat het Zwin met zijn in alle sei- bedreven schaatsers in dit van oorsprong
zoenen boeiende ongerepte natuur. Infor- mooie skigebied een dorado. Met 6.5 viermatie Belgisch Verkeersbureau. tel. 020- kante kilometer ijsvlakte is de Weissensee
de grootste volledig dichtgevroren ijsvlakte
245953.
van Europa. Wie liever lui dan moe is, kan
• Ongerepte natuur ook in Griekenland dat kiezen voor een sledetocht met paarden
meer heeft dan zonnige eilanden, een blau- door de hier nog pure natuur. Voor de feestwe zee en pittoreske dorpjes. Veel Nederlan- neuzen zijn er wijnkelders, bierlokalen en
ders ontdekten intussen ook de schoonheid après-ski. Informatie Oostenrijks Toerisvan het vasteland. Het aantal uit ons land tenbureau, tel. 020-129682.
afkomstige reizigers naar Griekenland steeg
volgens directeur Sakis loannidis sinds 1980 • Niet iedereen houdt van ijselijk vertier.
jaarlijks met 15% en bedroeg in 1990 ruim Voor hen is aan te bevelen deze winter eens
450.000. Bij NBBS-reizen dit jaar een inte- vanuit Rotterdam of Zeebrugge met North
ressante reis naar Kardimili in de Zuid-Pele- Sea Ferries naar Huil te varen. Een beleveponnesos. Informatie: Grieks Verkeersbu- nis, ook 's winters. Vanuit Huil is York, het
mooie middeleeuwse stadje, per auto in een
reau, tel. 020-254212/13/14.

Wie besluit om dit jaar te gaaj
trouwen kan alvast een voorproel
je nemen op de 'Stralende Bruids
beurs Aalsmeer 1991' Achttien on
dernemers zullen op zaterdag 1.
januari in Jaap Kooy's Tuindor;
op de hoek Aalsmeerderweg/Leg
meerdijk in Aalsmeer met een ei
gen presentatie aanwezig zijn Oi
een speciaal ingericht podiun
worden drie uitgebreide brmds
modeshows gegeven. Behalve de
kleding voor zowel dames en hè
ren zullen ook kapsels, make-up
sieraden en bloemen ruimschoots
aandacht krijgen. Tevens worder
er drie grote verlotingen gehouder
waarbij interessante prijzen te
winnen zijn voor aanstaandr
bruidsparen. De beurs is voor ie
dereen gratis toegankelijk en ge
opend van 9.30 tot 17.30 uur.

ommezien te bereiken. Van 2 tot 23 februari
is daar, teruggaand naar de tijd van de Vikingen, het Jorvik Viking Festival Klassieke
concerten, jazz, kunst, fotografie, een culinair festival en races met oude auto's in de
straten en dito schepen op de rivier de Ouse.
Ferry good en dagelijkse afvaarten vanuit
Rotterdam en Zeebrugge mogelijk. Informatie tel. 01819-55555.

vakanties en in weekends van 10-22 uur.
Maandag gesloten. De film Dance of life is
dagelijks om 12, 14 en 16 uur te zien, in
weekends enz. is er ook 's avonds om 20 uur
een voorstelling. Entree Omniversum ƒ 14,-,
65-plussers en kinderen tot 12 jaar./' 11,-.

• Elf jaar had men nodig om het Hamburgse
Raadhuis te bouwen en het kwam gereed in
1897. Wie m deze Hanzestad is moet dit
• Oldtimer Cruises dit jaar bij Yugotours. smaakvolle gebouw, dat groter is dan het
Op een romantisch schip vaart men vanuit Londense Buckingham Palace, zeker gaan
Split en Zadar langs de vele droomeilanden bekijken. Open van maandag tot en met
die hier voor de kust m de Adriatische Zee vrijdagvan 10-15 uur en zaterdags tot 13 uur.
liggen. Aan boord een onvervalste Joegoslavische kok die u verwent. Er wordt aange- • Doorgaans reist de Nederlander naar Calegd in diverse havens, waar excursies mo- nada om er zijn in de vijftiger jaren geemigreerde ooms en tantes te bezoeken. Als die
gelijk zijn. Informatie tel. 020-323201.
in de buurt van Nova Scotia wonen is het
• Wie nog niet het Ommversum in Den Haag wellicht leuk er een korte vakantie aan vast
bezocht moet daar spoorslags heen. Sinds te knopen in de Art Workshops in de Pictou
enkele weken is er naast alle vaste onderde- Town Braeside Inii, waar men temidden van
len in het Haagse ruimtetheater de film de ongerepte natuur in dit dunbevolkte land
'Dance of life' te zien, een fascinerende pre- zich onder gedegen leiding de schilderkunst
sentatie van Indonesië Voor velen in het eigen kan maken. In het landelijke hotel
Haagse brengt de film zoete herinneringen aldaar kan men naast artistiek bezig zijn
urenlange wandelingen maken door de bosaan „ons Indib".
Ook voor hen die tempo doeloe niets zegt, sen rondom deze stad aan de Pictou Hareen schitterende film. Het Omniversum is bour. Informatie Canada, tel. 070-3614111.
LENIPAUL
dagelijks open van 10-17 uur, op feestdagen,

leven. Rond zo iemand wordt een
individuele keuken ontworpen die
past bij de persoonlijkheid en hfestyle van de eigenaar. Vooi
mode-ontwerpster Suzanne de
Winter ontwierp de firma de klein
ste keuken ter wereld. In deze
ogenschijnlijk kleine keuken
heeft men alles onder handbereik
koelkast, kookplaat en magnetron. De inrichting is zo efficiënt
dat er voldoende kastruimte is
ontstaan voor serviesgoed en
voorraad. De laden zijn voorzien
van een dubbele bestekla en de
cassettedeuren en ladefronten
zijn afgewerkt met een matwitte
lakfimsh. De keuken is op de
markt gebracht onder de naam
1001 KLM. Voor meer informatie
013-636525.

Engelse 'schoorsteen'
Wanneer men voor een schoor
steenmantel eens iets anders vul
dan de meest gebruikelijke mate
rialen, kan worden gedacht aan decollectie houten schoorsteenman
tels van het Engelse bedrijf Sto
vax. De collectie bestaat uit de mo
dellen Regency Column, Adam
Chatsworth, Victonan en Georgi
an. De schoorsteenmantels zijr
van grenehout dat in drie verschil
lende uitvoeringen verkrijgbaai
is: behandeld met was, naturel ot
behandeld met grondlak, zodat
men iedere gewenste kleur kan la
ten opbrengen. Omdat ze tevent
met retourstukken leverbaar zi]ii
zijn deze mantels ook geschikt
voor schoorstenen met een zoge
naamde 'boezem'. De prijs is vanal
ƒ1250,- (incl. BTW). Informatie
tel. 01793-1491.

Verkeerde markt
Op de ATV-pagma van vorige week
stond onder een foto dat die op de
'boerenmarkt' met alternatieve
consumentenprodukten op dt
Dappermarkt was genomen. Fout
de foto was genomen op de Noor
dermarkt, ook in Amsterdam.
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Badkamer
van de week

KROON MODE
Haltestraat 55

Nieuw in Zandvoortü!

SCHIESSER AANBIEDINGEN
Damesslips ,
100% katoen
Tanga's

2 st

12,95

Damesslips
elastisch katoen
„SLIPIDIDU"

Heupslips

2 st

13,95

Heuptanga - Tanga - Mimslip
- Heupshp en Tailleslip

Tailleshps

2 st

14,95

nu bij 3 st

5,- korting.

Herenslips elastisch
katoen „Blue Bird"

Heren T-shirt
100% katoen

Mimslip of Tanga

Nu 2 st voor
mt M-L-XL-XXL
alleen m wit

NU by 2 stuks 5,- korting
slips + singlets

Heren minislips

2 st
mt 5-6-7-8 wit-huid-bleu

div kleuren
2 stuks
mt 4-5-6-7

voor

19,95

29,95

Indonesean Restaurant
Passage 6-8-10
Zandvoort
Telefoon 19538

19,95

Had U woensdag tussen 10 00 en 11 00 uur

SCHADE, VEROORZAAKT
DOOR EEN RODE MAZDA
BEL DAN 14742.
Simone had n l haar eerste rijles.

VERHUIZEN?

A.s. zondag 13 januari 1991 is het dan zover!!!
Djempol Indonesean food
is nu uitgebreid met 40 zitplaatsen
in het restaurantgedeelte met een oergezellige
exotische cocktailbar.

Verhulzen is vakwerk!

Bestaande uit schitterend
tweepersoons whirlpoolbad
af m 180 x 80 cm met 6 jets,
wandclosetmetmbouwreservoir.kompleet badmeubel met grote spiegel en spots,
wastafelblad met onderkast en Alape waskom Deze badkamer maken wij kompleet met
de mooiste kranen die ooit gemaakt zijn nl de
serie "Le Must" van Grohe, uitgevoerd m
chroom met 23 karaat goud
Aanbieding m glanskleur 7 995,Aanbiedmg m matkleur 8 795,-

Afhaalmaaltijden blijven wij
als vanouds verzorgen.

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE LUXE
WHIRLPOOL
BADKAMER
"LE MUST"

Ter kennismaking krijgt u bij binnenkomst een
tropische cocktail aangeboden.
Wij heten u a.s. zondag van harte welkom!!!

ALKMAAR
Noorderkade 1 lel 072 15 32 26 maandag gesloten donderdag koopavond

DE WIT VERHUIZINGEN

CAPELLE A/D IJSSEL

Hoofdweg 46 tel 010 458 54 46 maandag gesloten vr.jdag koonavond

HOOFDDORP

Kruisweg 785 tel 02503 33161 maandag gesloten vrijdag koopavond

. _ BKB4DE
VKHUIZRS

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

CHRIS HARDENDOOD

tel 02507-15662

£fysée

Dus jij wilt HBOVerpleegkunde gaan doen?

BEACH HOTFL

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478
TE KOOP IN ZANDVOORT-CENTRUM
Mod. 2-kamerflat Hogeweg
56/6, badkamer met bad/toilet, open keuken met koelkast.

Mod. 2-kamerflat Hogeweg
56/7, badkamer met bad/toilet; open keuk met koelk , inbouw slaapkamerkast; extra
windscherm.
Vaste prijs ƒ 115.000,- k.k. +
ƒ5.000,- verb.kst. (0250712944)

Vaste prijs- ƒ 105.000,- k.k. +
ƒ 5 000,- verbouwingskosten.
Inl • Telefoon 02507-12944

OF

HOGEWEG 56 - FLATS 6 + 7
2 mod. 2-k flats verb. tot één
fraai app van 120 m2, 2 si.k.,
2 badk. elk met bad en toilet,
complete open keuken met
vaatwasser, vele extra's. Huur
mp. gar. mog. Geheel gestoff
Vraagprijs ƒ 249 500,- k.k

Begin met je
goede
voornemens nu.
Afslankprogramma's
Sukses verzekerd!
• Dieet
• 2x trainen p w op
speciale lesuren
onder desk
begeleiding, gericht
op verhogen v d
spierspanning
• Regelmatige
controle v h gewicht
• 1x p w sauna
• Mm duur 12 weken
• Kosten ƒ 80 p mnd

lid nederlandsche sauna vereniging

Bez via
Van Schalk Makelaar o.g.
Telefoon 02507-12944.

'In het kader van een
optimale participatie wordt
van iedere deelnemer
een ruime dosis
zelfwerkzaamheid verwacht.'

\ 'Wat
bedoelt u?'
'Je moet zelf
ook wat doen.'

'Zeg dat
dan meteen'.
Met deze advertentie wil SIRE in samenwerking met
dit blad het gebruik van Klare Taal bevorderen

Haal je hart op bij
de Hogeschool Holland.

BURGEMEESTER VAN ALPHENSTRAAT 63

Elke kinderverjaardag 'n feest!
Wat is er leuker voor uw kinderen dan het verjaardagsfeestje vieren
bij McDonald's. Smullen van onze franse frietjes, hamburger met een
MacShake of een van de vele andere gerechten. Het feest vindt plaats
onder professionele begeleiding. De kinderen hebben dolle pret; er
wordt gezongen, gespeeld en er zijn volop ballonnen, slingers en
feesthoedjes aanwezig en... uw jarige krijgt van McDonald's een
speciaal kado. Uiteraard krijgen ook de vriendjes en vriendinnetjes
een presentje. En niet te vergeten, u heeft geen rommel thuis, want
wij nemen u al het werk uit handen.
Wilt u meet informatie,
stapt u dan even bij
ons binnen en viaag
naar onze speciale folder,
of belt u ons even,
telefoon 16001

Bij McDonald's Zandvoort
is 't altijd leuk... en lekker!

Als je verder wilt in de verpleegkunde moet je iets met mensen hebben. En je moet hart
hebben voor het vak. Dat krijg je bij de Hogeschool Holland, een vakbekwame instelling
voor hoger onderwijs HBO-Verpleegkunde, is bij ons een belangrijke studierichting.
Het vakkenpakket is enorm breed. Naast verpleegkunde, onder andere- psychologie, geneeskunde, fysiotherapie, maar ook maatschappij vakken, waaronder recht. Die vakken krijg je
modulair, dat wil zeggen in kleine afgeronde eenheden.
Dus overzichtelijk en gemakkelijk te behappen
Het wezen van verpleegkunde is- zorgen voor mensen Dat leer je alleen als er ook voor
jou wordt gezorgd- je krijgt een goede persoonlijke studiebegeleiding.
Na een of twee jaar studie ga je het veld in. Werken in een ziekenhuis, een zwakzinnigeninrichting of in de wijk. En dan pas weet je of je het echt in je hebt.
Gaat je hart al sneller kloppen en wil je nu meer weten? Vul dan onderstaande bon m of
kom naar de voorlichtingsdag op. zaterdag 12 januari 1991 van 11 00 uur tot 15 00 uur.

iin nin i

hogeschool holland
Hogeschool Holland
Wildenborch 6
Dtemen-Amstendam
Telefoon: 020-5601234

Ik wil graag informatie over de Verpleegkundeopleidingen van de Hogeschool Holland
Naam
Adres
Woonplaats met postcode

Stuui dit m een ongefrankeerde envelop naar
Hogeschool Holland, Antwoordnummer 1125,
1110 VB Diemen
WM 9 l

Wij verzorgen de volgende opleidingen Hoger Gezondheidszorg Onderwijs HBO Verpleegkunde (vt en dt) HBO Verpleegkunde met
vrijstellingen tvt en dU Lerarenopleiding Verpleegkunde tweede graad tdt) Management opleiding voor middenkaderfunctionarissen In de
gezondheidszorg (dtl start februari 1991

650.000 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

IMieuw
Los nummer ƒ 1,50

Donderdag 17 januari 1991

51e jaargang nummer 3

Oplage: 5.100

'De mensen slaan elkaar bijna dood voor zo 'n woning'

Belangstelling voor nieuwbouw blijkt gi
ZANDVOORT - Er blijkt bijzonder veel vraag naar huurwoningen zoals Eendracht
Maakt Macht op het terrein
aan de Van Lennepweg gaat
bouwen.
In 1990 kreeg EMM bijna
zeshonderd reacties van mensen die geïnteresseeerd waren
in een eengezinswoning, een

seniorenflat of een woning
voor kleine huishoudens. De
telefoon stond afgelopen dagen dan ook bijna roodgloeiend bij de woningbouwvereniging en de gemeente, omdat
men dacht dat de nieuw te bouwen huizen al waren toegewezen. De inschrijving begint
echter pas in de maand maart.

Er zijn nog geen woningen toegewezen, zo lieten afgelopen week
EMM en de gemeente duidelijk weten.
Aanleiding daartoe waren tal van ongeruste telefoontjes van woningzoekenden die graag aanspraak maken
op een nieuwbouw eengezinswoning
of appartement in de sociale huursector, van het nieuwe complex aan
de Van Lennepweg. De inschrijving

vindt waarschijnlijk pas plaats halverwege de maand maart, de exacte
datum wordt later nog bekend gemaakt.

Informatiefolder
Eendracht Maakt Macht is nu nog
druk bezig met het vervaardigen van
een informatiefolder over het nieuwe complex, die één van de komende

maanden uitkomt. De folder zal op
diverse druk bezochte plekken in
het dorp worden klaargelegd, waar
en wanneer zal te zijner tijd via de
krant worden duidelijk gemaakt.
Daarna pas start de inschrijving
op de woningen, die deels door
EMM, deels door de gemeente worden toegewezen. In dit blad werd
vorige week gemeld dat de woningen

al wél toegewezen waren, met uitzondering van de seniorenwoningen. Onterecht dus, zo bleek later.
Het misverstand heeft wel duidelijk gemaakt dat er veel vraag is naar
nieuwe huurwoningen zoals op dit
terrein worden gebouwd: eengezinswoningen dus, plus 3-kamerappartementen voor ouderen en kleine huishoudens.
Vervolg op pagina 3

'Straten vernoemen
naar gesneuvelde
Zandvoortse jongens'
ZANDVOORT - De 'straten'
die op het nieuwe woningencomplex aan de Van Lennepweg ontstaan, moeten eigenlijk
de namen krijgen van drie
Zandvoorters die in de Tweede
Wereldoorlog zijn gesneuveld.
Dat is de mening van Herman
Landman, die zich daarbij gestéund weet door tal van anderë 'inwonenden die de oorlog
hebben meegemaakt. De gemeente overweegt echter om
er het verlengde van de Martinus Nijhoffstraat van te maken.
Volgens Landman, partijvoorzitter van Gemeente Belangen Zandvoort ("maar de politiek wil ik er
buiten houden"), wordt het hoog tijd
om 'de drie Zandvoortse jongens'
die in de mei-dagen van 1940 het
leven lieten, de passende eer te bewijzen door een straat naar hen te
vernoemen. "Vooral nu het nog
kan", aldus Landman. Hij wijst erop
dat dit een van de laatste mogelij kheden in Zandvoort is, omdat het
dorp volgebouwd raakt. Er is dus
nog maar weinig kans dat er nog
nieuwe straten komen. "Bovendien
komt het hier mooi uit omdat het
complex tegenover het oorlogsmonument ligt".
De 'drie Zandvoortse jongens'
waar Landman het over heeft, zijn
Sallie Bartels, Jan Koper en Peter de
Block. Alle drie sneuvelden zij op 10
mei 1940, een maand waarin ongeveer zeventig Zandvoortse jongemannen tussen de achttien en de
dertig jaar paraat stonden om hun
vaderland te verdedigen, aldus
Landman.
Sallie Bartels sneuvelde 's morgensvroeg rond vier uur. Hij was gelegerd in Voorburg, die ochtend
werd zijn batterij-luchtafweergeschut door een voltreffer totaal vernield. Jan Koper kwam in de omgeving van het vliegveld Valkenburg

Ruim uitgevallen
'villa' nu kleiner
ZANDVOORT - De wat ruim
uitgevallen
villa
(zoals
VVD-fractievoorzitter
Tates
eerder dit jaar het ontwerp ongeveer beschreef) aan de Bramenlaan is in een nieuw ontwerp flink wat kleiner van maat.
In plaats van vier woonlagen
plus een slaapverdieping, zouden er nu drie woonlagen moeten komen.Was voor het bouwwerk volgens het eerste ontwerp
(dat volgens Tates 'alle karaktertrekken van een grote villa'
bezat) een nokhoogte van 15
meter gepland, nu wordt dat
8,40 meter. Diezelfde hoogte
geldt nu ook voor de goot (voorheen 6-9 meter). Het bebouwingsoppervlak is ingekrompen van 875 m2 naar 788 m2, het
aantal appartementen van 12
naar 10, terwijl deze ook nog wat
kleiner zijn geworden. Het aantal parkeerplaatsen buiten is
met één toegenomen tot 10.

Datum
17 jan
18 jan
19 jan
20 jan

HW
04.25
04.56
05.29
06.06
06.36
07.16
08.06
09.00
10.10

LW

00.30
01.00
01.36
02.05
02.46
03.19
04.05
05.04

HW
16.31
17.05
17.37
18.11
18.48
19.35
20.25
21.40
22.56

Veteranen Legioen

an
«J
+2 jan
23 jan
24 jan
25 jan
Vaanstanden:
Woensdag 23 jan. EK 15.21 uur
Doodtij 24 jan . 09.00 u. NAP+88cm

• Als het aan Herman Landman ligt, worden de straten op het nieuwe
complex vernoemd naar drie gesneuvelde Zandvoorters.
Foto: Beriott

Nijhoff trouwde op 17 april 1952 in uit de Nederlandse literatuurgeZandvoort met voordrachtkunste- schiedenis.
nares Marcelle Georgette. Dit is 'de
"Maar het is een heel apart buurtmeest eenvoudige oplossing', aldus je", aldus Landman. Binnen de dihet college, bovendien zou het beter verse politieke partijen van de gepassen bij de omgeving, waar de meenteraad zijn de meningen nog
"Nu leeft de generatie nog van straten vernoemd zijn naar figuren sterk verdeeld.
mensen die dat meegemaakt hebben", zegt hij nu. "Er zijn een hoop
(ADVERTENTIE)
mensen die mij daarover bellen, 't
leeft nog verschrikkelijk sterk onder de Zandvoortse bevolking", alMr. R. J. Kaas - Mr. M. J. Meijer
dus Landman, die zegt dat het niet
de bedoeling is om 'een hoop tam
advocatenkantoor aerdenhout bv
tam te maken'. "Als het nu niet gebeurt, zullen die jongens vast en zeAdvocaten & Procureurs
ker vergeten worden. Iemand moet
dat aandragen".
Zandvoortselaan 57, 2106 CJ Heemstede
\
tel. 023-292763

bel voor een gratis oriëntatie-gesprek.

Reddingmaatschappij
het na fusie een stuk dr
ZANDVOORT - Station
Zandvoort van de Koninklijke
Noord- en Zuid-Hollandsche
Reddingmaatschappij
(KNZHRM) gaat het binnenkort een stuk drukker krijgen.
Dat is een gevolg van de fusie
die deze week plaatsvond met
de Koninklijke Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding
van
Schipbreukelingen
(KZHMRS). Beide vormen nu
de 'Nederlandse
Redding
Maatschappij' oftewel NRM.

Werk op Van Fenemaplein flink uitgelopen

"Daar komt binnenkort nog 'Koninklijke' voor", voorspelt Chris
Kemp, secretaris-penningmeester
van station Zandvoort. Hij was al
enige tijd op de hoogte van de fusie,
die deze week voor de buitenwereld
volkomen onverwacht plaatsvond.
"We hadden het eigenlijk 8 december al bekend willen maken, op de
jubileumviering van het lijnwippertoestel, maar dat kon toen niet doorgaan". Het bestuur van de
KNZHRM had toen wat de presentatie betreft nog andere plannen. De
fusie werd dinsdag tijdens een persconferentie in Den Haag bekend gemaakt.

Meer preventie
De fusie tussen de KNZHRM (600
actieve leden/50.000 donateurs) en
de veel kleinere KZHMRS (60 leden/5000 donateurs) betekent dat de
mannen van deze reddingmaatschappijen het een stuk drukker
gaan krijgen. 'Meer aan preventie
doen' zo omschrijft Kemp de extra
werkzaamheden, waarbij voortaan

(ADVERTENTIES)

WOON&
DOE-HET-ZELF
BEURS

17 18 19 20
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nog meer aandacht aan de veiligheid
van de badgasten wordt besteed. Dat
kan bijvoorbeeld betekenen dat de
truck ingeschakeld wordt voor het
opsporen van vermiste kinderen, of
dat de boot klaar wordt gezet als er
tijdens mooi weer een gevaarlijke,
harde oostenwind staat.
Verder verandert er niets op de
stations. Chris Kemp, die de zelfde
functie behoudt, sluit niet uit dat de
NRM en de Zandvoortse Reddingsbrigade af en toe tegelijk bij drenkelingen zullen aankomen. "Maar het
gaat er toch uiteindelijk om dat degeen die in nood is. gered wordt?"
De NRM beslaat de gehele Noordzeekust van Nederland en heeft 36
stations en 48 schepen. Voorzitter
wordt J.F. Dudok van Heel, S.E.
Wiebenga wordt directeur, beide
hadden die functies al bij du
KNZHRM. De voorzitter en do inspecteur van de KZHMRS, mr. J.C.
van Munster en N. de Jonge worden
respectievelijk vicevoorzitter en onder-directeur.

Natuurlijk,

' krant inoi-t ik hebben.
Omdat ik graag uil wc'k'ii wat /idi in m i j n
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het /andvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 11,00

Dagelijks von 10-17 uur, zondag to' 16 uur
Verkrijgbaar
bij vele NS-stations

I

l NieuwebSai

JAARBEURS
UTRECHT/HOLLAND

• Een vaste medewerker van Nelis probeert weer een stukje verder te komen met de werkzaamheden op het Van
Fenemaplein, waarmee de lekkages te lijf worden gegaan.

OPRUIMING!
LW
12.05
12.34
13.21
13.56
14.35
15.04
15.50
16.34
17.44

Het besluit houdt in dat burgemeester en wethouders het beleid
van het hoogheemraadschap Rijnland vrij nauwgezet zullen volgen.
Rijnland heeft nog geen duidelijk 'ja'
gezegd tegen vaste paalfunderingen
en permanente paviljoens op het
strand. Zodra dit wel gebeurt, zal
ook het Zandvoortse gemeentetaestuur overstag gaan, hoewel dat niet
betekent dat men dan ook toestemming krijgt voor eenjaarexploitatie.
Dat laatste zal pas overwogen worden nadat er een planologisch onderzoek heeft plaatsgevonden, waarbij ook de invloed op het wintertoerisme is onderzocht.
Het college kiest nu voor een terughoudend beleid, als het gaat om
een permanente opstelling van paviljoens, zonder dat er sprake is van
een exploitatie gedurende de wintermaanden. Met name vanuit een esthetisch standpunt en omdat dergelijke opstallen op het strand 'vandaalgevoelig' zijn. Bij het besluit
heeft meegespeeld dat - volgens B &
W - niet alle pachters voor permanente exploitatie zijn.

"Drie jonge levens die sneuvelden
in dienst van ons vaderland en inwoners van ons dorp", aldus Landman,
die het drietal persoonlijk heeft gekend. Op 24 april, toen hij - na de
verkiezingen - afscheid nam van de
gemeenteraad, bracht hij de kwestie
al ter sprake.
Hij deed een beroep aan het college van burgemeester en wethouders
om de drie Zandvoorters op deze
wijze te herdenken.

Het ontwerp zou vanmiddag
behandeld worden in de Welstandscommissie. Als deze het
heeft goedgekeurd, wordt dat
zeer binnenkort meegedeeld in
een advertentie, waarna eventuele bezwaren ingediend kunnen
worden. Het vorige ontwerp
bracht heel wat opschudding teweeg aan de Bramenlaan, ook
bij de ernaast gelegen Bodaanstichting.

Waterstanden

ZANDVOORT - Het collegevan burgemeester en wethouders heeft besloten 'vooralsnog' geen medewerking te verlenen aan een permanente opstelling van strandpaviljoens.

Diezelfde dag vertrok uit het depot Haarlem een bataljon van het
tiende regiment-infanterie richting
's Gravenhage, ter ondersteuning
van de gevechten tegen Duitse parachutisten. Peter de Block zat bij een
bustransport van soldaten, toen dit
vlakbij de Sikkensfabrieken aan de
Haagseweg door Duitse Stuka's met
hun mitrailleurs werd aangevallen.
De Block sneuvelde daarbij.

Het college van burgemeester en
wethouders doet deze maand een
ander voorstel naar de gemeenteraad: van de hoofdstraat en zijstraatjes het verlengde van de Martinus
Nijhoffstraat te maken.
De bekende schrijver en dichter

SFIoÈtÊist
De 'fluitist' uit de wedstrijd
jj
Zandvoortmeeuwen - Hille*j
gom wordt door menigeen aangewezen als de hoofdschuldige van
het verlies van de Zandvoorters

'Vooralsnog:' geen
vaste paviljoens

Infanterie

Nijhoffstraat

De Oranje Nassauschool
£•_
werd alweer winnaar van het
<3
scholenkampioenschap basketbal

Deze week weer tal van tips
~y
vooreen dagje of een avondi
je uit, een koffieconcerl en andere
vormen van ontspanning.

om het leven. Hij maakte deel uit
van een bataljon infanterie van het
tiende regiment uit het depot Leiden, dat ingezet werd ter ondersteuning van de verdedigers van het
vliegveld Valkenburg. Jan Koper
sneuvelde in een gevecht tegen de
Duitse parachutisten.

"Mede namens het Veteranen Legioen Nederland, de belangenvereniging van oorlogsveteranen, verzoek
ik via u aan de gemeenteraad van
Zandvoort om deze Zandvoortse zonen te eren met het vernoemen van
een of meerdere straten bij de nog
komende nieuwbouwprojecten, zodat zij niet vergeten zullen worden",
aldus Landman op 24 april.

Met het bouwplan aan de
Q
Van Lennepweg zitten geu>
meente en EMM dit keer wél samen
op één spoor.

bij

Jerry's

Folo: Beriott

^

v^j
Korting
van

10% tOt
50%

ZANDVOORT - De omgeving van
het 'mannetje op het bankje', van de
kunstenaar Kees Verkade, is er
sinds zijn terugkeer niet op vooruit
gegaan: het Burgemeester Van Fenemaplein ligt al vele weken overhoop.

wonenden die gebruik maken van de
onderliggende garages klaagden al
geruime tijd over doorsijpelend regenwater.

Bij het speurwerk ontdekte men
dat een bitumenlaag langs de rand
ontbrak, een wezenlijk onderdeel
Langs de randen van het plein zijn van een dakconstructie om lekkage
diepe goten gemaakt om de oorzaak door - door de wind - opgestuwd revan de lekkages op te sporen. Om- genwater tegen te gaan. Kennelijk

hebben de bouwers dat indertijd, alweer enige decennia geleden, niet
nodig gevonden. Voor de huidige
ambtenaren bleek het een verrassing. Nu wordt er alsnog bitumen
aangebracht, een werkje waarvoor
het minstens een paar dagen droog
moet zijn. Door het wisselvallige
weer van de afgelopen weken is de
termijn van de werkzaamheden behoorlijk uitgelopen.

l'ostcoile/l'lauts:
Telefoon: l__i_ L J L
iilrnli' hi'/nninml j \Vk i
(iiro/Hanknr.: L_J L
Daarna word ik abonnee en betaal per D maand ƒ 4,75* D kwartaal f \ 5.00
D halfjaar ƒ 27.00 D jaar ƒ49,00
* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling. Voor postabonnees gelden
andere tarieven.
l' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: OJO-dOS.l.VOO.
Stuur deze bon in een open envelop naar
\\eekmedia. Antwoordnummer 10051. 1000 PA
Amsterdam, l' hoeft geen post/.egel te plakken.
8 "710371"017003

L_

j
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Bedroefd delen wij u mede dat na een langzaam
afnemende gezondheid toch nog onverwacht van
ons heengegaan is onze lieve man, vader, grootvader en broer

Gerardus Nicolaas van Gasteren

1

HOORZITTiMG PLAN VAN AAhiPA. /. SCHIPHOL EN
OMGEVING

op de leeftijd van 86 jaar.
Zandvoort:
N. van Gasteren-Paap
Glimmen:
Kees en Dmy Visser
Zandvoort:
Johan en Lieske
Leen en Yvonne
Kleinkinderen en familie
Zandvoort, 12 januari 1991
Van Lennepweg 97 zwart

WL r concept-plan van aanpik Schiphol i ' M, c >/mg bevat
vor' stellen voor de vci do1 c ?\ ut i v n ir i p lul en vooi het
veihercicn van het lecfmih' u M de c '/ <i r i/ \ *n de luchthaven.
Her plan is tot siand gekoiru n ondci jt < MUWOOI dcli|kheid van
een stuurgroep, waarin vci tegen AOO' dg i v u c n de ministeries
>'in Volkshuisvesting, Ruimic'i|1'c Oi ncn ng r-n Milieubeheer,
Economische zaken Binnenlandse z^kcn en Vci keer en Waterstan, de1 Piovincie Noord-Holnna deerne nren Hanrlemmern ccr en Amsterdam de NV Luil.iJiiv _ i > Set pro! en de KLM

wnmim

Inwoners van Zandvoort kunnen vanaf maandag 21 januari tot maandag
11 februari 1991 hun mening geven over de discussienota's Hoofdwegenstructuur, Verkeersstructuur Zandvoort-Centrum en Parkeren.

*f

Deze nota's liggen ter Inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis,
Swaluëstraat 2 in Zandvoort. Daar zijn voor belangstellenden ook exemplaren van de nota's verkrijgbaar. De nota's liggen tijdens de openingstijden eveneens ter inzage bij de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34.

023-315855

ji^S.

g^ ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Procedure
C r 28 febiuan '991 zullen de leden >, < ni c, neiale Staten een
Standpunt mnc'nen ovci net concept P n "it Aanpak Schiphol
-i omgeving Brym maart kpn vf \olpci ' L',' c ndconvenant
\-oi den pcsloten vvaai in afspi iken woi <.iu r^ makt over een
.KIMT l cc ondernemen acties Binnen UIM. Ie '. inden zullen
divei se wettelijke ptoccdui es van strn t T d'^ onder meer
voorzien in gelegenheid tot inspiaak Het i/r' lnerbi| ondel
nipci om een planologische kernbcsKs n,? (PKB) en een
integrale milieu-cffectiappoitigc (MEKi

Als leven Uiden wordt.
komt de dood als een verlossing.
Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, geven wij bedroefd kennis dat toch nog
onverwacht is overleden mijn dierbare man en
vader

Frederik Wilhelm Borstel
7-8-1919 - 14-1-1991
echtgenoot van Willempje Paap
Zandvoort:
W. Borstel-Paap
Ruud
Erik en Giorgina
Burg. Beeckmanstraat 27
2041 PM Zandvoort
De teraardebestelling heeft donderdagmorgen
17 januari op de Alg. Begraafplaats te Zandvoort
plaatsgevonden.

Overleg
Om te komen tot een afgewogen besmitvoi ming zullen Gedeputceide Staten in de weck vrn 21 rcr 26 i muan overleg
voeren rnct beti okken gemeentebe'tui en gewesten en enkele
belangenorganisaties Ditovci'cg °ce!' een besloten kaïakter.
Hoorzitting
Daarnaast vindt op zaterdag 26 | mint i JLH openbat e hoorzitting
plaats in het Cultureel Centtu i P'Ci •> l y&9 i in Amstelveen De
hoorzitting vangt aan om 9 30 uut Het culruicel centrum is te
bereiken met buslijnen 170. 171 172 vinrf stiticn Amsterdam
CS, Hóen 147 vanaf station Amstei arm La'ylaan, l 69 en 69
vn.af station Amsterdam Muidetpooit en -Amstei, 125 vanaf
station Utrecht CS, 125 vanaf station Haat lom, 170 uit
Uithoorn: 171 en 172 uit Aalsmeet

„Veilig in Jezus' armen"
Met droefheid geven wij kennis, dat heden plotseling is overleden onze lieve moeder, schoonmoeder en oma
Trijntje Janzweert
weduwe van A. H. van der Meij
16-1-1991
26-1-1905
Zandvoort:
A. Bluijs-van der Meij
J. Bluijs
E. Bluijs-van der Meij
W. Bluijs
H. Schniedewind
en kleinkinderen
Correspondentieadres: J. Bluijs,
Koninginneweg 39, 2042 NK Zandvoort
De overledene ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort.
Gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 18 januari a.s. van 19.00-19.30 uur.
De teraardebestelling zal plaatsvinden op maandag 21 januari a.s. om 11.00 uur op de Algemene
begraafplaats Tollensstraat te Zandvoort
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de ontvangkamer van de begraafplaats.

In beginsel is deze hoorzitting bedoeld voot diegenen, die hun
standpunten over het Plan van Aanpak Schiphol en omgeving
niet naar voren kunnen brengen ti|dens het overleg en de
bijeenkomsten die de gemeenten Amstei dam en Haarlemmermeet houden. Eenieder die tijdens de hoorzitting het woord wil
voeren dient dat voor 22 januai i schriftelijk aan te melden bi|
het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, t a.v.
bureau Voorlichting, Postbus 123, 2000 MD HAARLEM
Insprekers ontvangen van te voren een exemplaat van het
concept-Plan van Aanpak, de ontwcrp-statenvoordracht en een
aankondiging van het tijdstip waai op zij aan net woord kunnen
komen Verzocht wordt -indien mogelijk bij aanvang van de
hoorzitting- de hoofdpunten van het commentaar op papier
beschikbaar te stellen. Dit om een vlotte verwet king van het
commentaar mogelijk te maken
Samenvatting
Een samenvatting van het concept plan van aanpak is gratis te
vet krijgen bij de betrokken gemeenten en bij bureau Voorlichttng van de provincie Noord-Holland. tel 023-144452 (s.v.p.
bestellen tussen 10.00 uur en 12 00 uut)

Gevraagd

DOKTERSBERICHTEN

in centram
t/m mei

C.' A. Jagtenberg
Huisarts
afwezig van 21 t/m 25 januari
Waarneming de huisartsen

Tel. 18718

F. Weenink

n

I's

tel. 12499

Bentveld
Stichting Bodaan is een verzorgingshuis voer 110 bejaarden
en bestaat uit een afdeling voor intensieve verzorging
behoevende bejaarden en een afdeling z>, fsfndig funciionerende bejaarden Eind 1989 zijn 36 aan yunwor, ngen en
16 inleunwonmgen gerealiseerd.
De stichting Boaaan ligt in het duingebied van de gemeente
Zandvoort

HOERA

OMA DE VRENG
wordt zondag a.s. 65 jaar
Hartelijk gefeliciteerd

Ter ondersteuning van tiet team vragen wu ee i

Hans, Cilia, Margo, Renee, Jeroen,
Bas, Maarten, Debby en Kelly

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278
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Daar ligt onze belangrijkste
^taak en dienstverlening.
M
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voor: •
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^•inschrijvingen
>• Uitvaartverzekering

Vergadering
Dcxi' ailu'rU'ntimiiinti' van MI mm lirwl en 00 mm
hoof_r kunt u Ki'lxuikcn om oen aankomlin'm}; ti' dnc'n
v.ui bijvoorbeeld jubileum, reunie, vertiaderinu, huwelijk, neliciotte «f andere famiheberichU'n
11 bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in Zand\ooit, Bc'iitU'lil en Ai'icli'nhout en betaalt <laar\oor
slechts /.«).(e\el li'< BTW)
Vour mc'er mfoi malie bel Weekmedia Uithoorn,
tel ()2!)7ô-10011
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PJ|IVO-PÖLIS.
'
|||ën-?. Natura--:
tffüitvaartovereenkomst
||praag rustig vrijblijvend
talie inlichtingen bij:

part-time
huishoüdelij :e medewerker m/v

De beide informatie-avonden beginnen om 20.00 uur.
Tijdens de informatie-avonden wordt een toelichting op de plannen gegeven en kunnen informatieve vragen worden gesteld. De informatie-avonden zijn niet bedoeld om officieel op de plannen te reageren. Dat kan alleen
schriftelijk.
Nadat alle inspraakreacties zijn verwerkt zullen burgemeester en wethouders hun standpunt bepalen over de drie discussienota's. Daarna zullen
de nota's in de commissies worden behandeld, waarna de gemeenteraad
zich naar verwachting in maart over de plannen zal uitspreken.

Openbare commissievergadering

PERMANENT 35,M.P. COIFFURES
Hogeweg 27
Zandvoort tel. 16969

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

Aangevraagde bouwvergunning
-wijzigen souterrain, achtererf

002B-91 Badhuisplein 3

U bent van harte welkom
met of zonder afspraak.

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

Veilinggebouw De Witte Zwaan

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het
college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dienteen vergunning echterzonder meer te worden verleend,
ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig
zijn.

Voorgenomen bouwvergunning

vastgesteld
woensdag 30 januari
Inzending nette goederen dagelijks.
Inl. tel. 12164

(art.19WRO)
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een bouwvergunning te verlenen
voor:
- oprichten paardeboxen en toezichthuisje op perceel grond gelegen achter
Keesomstraat 15, nabij Duinpieperspad.
Het bouwplan ligt met ingang van 21 januari 1991 gedurende veertien dagen ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4. Deze afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur.
Gedurende deze termijn kunnen schriftelijk bezwaren worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Fa. Waterdrinker

Verleende bouwvergunningen
121B-90
133B-90
140B-90
143B-90

C. v.d. ündenstraat 34
Jan Steenstraat 9a
Ir. Friedhoffplein 2
Stationsplein 17 fl. 23

- uitbreiden woning aan achterzijde
- wijzigen gevels
- bouw dakkapel
- wijzigen balkonhekken

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te
zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders,
postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Dit gezegde geldt ook voor de
thuiszorg in 1991. In Zandvoort en
Bentveld kijken klienten van onze
instelling naar u uit.

18januari1991

17januari1991

PART-TIME
MEDEWERKENDE
Het gaat hierbij om huishoudelijke en verzorgende taken.
Wij bieden:
- gunstige werktijden
- 7 weken vakantie per jaar (inkl. ADV-uren)
- kollegiaal kontakt in werkoverleg
- (bij)scholingsmogelijkheden
- salaris, afhankelijk van leeftijd en/of diploma
volgens de cao-gezinsverzorging.

Functie-inhoud:
- Aan de hand van het schoonmaakschema m teamverband
het schoonmaken en -houden van zowel algemene ruimten
als de kamers van de bewoners
- Het zo nooig verrichten van werkzaamheden in de
hnnenk inier
- U assisteer! op andere afdelingen
- U werkt samen met andere disciplines

Stichting Gezinszorg Kennemerland Zuid, Van
Lennepweg 1, 2111 HT Aerdenhout.

Functie-eisen:
- Ervaringskennis in het werken in de verzorgende sector.
- Gevoel voor hulpvaardigheid
- In teamverband kunnen werken
- Goede omgangsvormen.

Salaris en overige arbeidsvoorwaarden ovoteenKomstig
CAO-Be lad'dentehuizen.
Voor nadere inlichtingen kunt u. tijdens kantooruren contact
opnemen met mevrouw J.C M Vrolijk, Hoofd Huishouding,
Bramenlaan 2 Telefoon 023-248181

uitvaartverzorging
kennemerland bv

8 tot 15 uur per week willen en kunnen werken.

Voor informatie en sollicitatie kunt u kontakt opnemen met:

Tel. 023-213421, op werkdagen van 09.00 tot
15.00 uur.

KROON MODE
Haltestraat 55
SCHIESSER AANBIEDINGEN
DAMESSLIPS
100% katoen
Tanga's

2 st. 12,95

Heupshps 2 st. 13,95
Tailleshps 2 st. 14,95

HERENSLIPS
elastisch
katoen
„Blue Bird"

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

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

Mobil Station
te Zandvoort

BRIDGE

vraagt met
spoed

„DE BRIDGESCHOOL"

kassière m/v
± 21 jaar
Voll. baan volgens
rooster.

start nieuwe cursussen
beginners - vervolg
praktijk - privé

Tel. na 19.00 uur
19861

Tel. 023-292536

DAMESSLIPS
elastisch
katoen
„SLIPIDIDU"
Heuptanga - Tanga
-Minislip- Heupslip en
Tailleslip

':

Mimslip of Tanga
Nu bij 2 stuks

ij. J. d'HOMl

Harln;kraam „Aria Koper"
Hiadhulspleln

5,- KORTING

HEREN
T-SHIRT
100% katoen
Nu 2 St

90
(
voor '
£a,g
mt M-L-XL-XXL
alleen in wit

Vele dagen misgelopen
As. vrijdag zijn wij weer open
met onze vis, vers, mals en goed
zoals een haring wezen moet!

5,- KORTING

iffTVAARTVERZORGER

'Secretaris Bosmanstraat 40
JJ2Q41 :-KT Zandvoort.
Rei. 02507-17244

Informatie-avonden op 30 en 31 januari
Op woensdag 30 januari en op donderdag 31 januari worden in de raadzaal
van het Raadhuis van Zandvoort twee informatie-avonden gehouden:
- woensdag 30 januari over de nota's Hoofdwegenstructuur en Verkeers-structuurZandvoort-Centrum;
- donderdag 31 januari over de nota Parkeren.

De volgende commissie vergadert de volgende week in het Raadhuis:
maandag 21 januari 1991
20.00 uur
commissie Financiën

voor 25 uur per week

Tevens zoeken wij voor diverse afdelingen
OPROEPKRACHTEN M/V. die m geval van afwezigheid van
het vaste personeel opgeroepen kunnen worden

:

Gedurende de termijn dat de plannen ter inzage liggen kan er alleen
schriftelijk op de plannen worden gereageerd. Die reacties kunnen worden gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Stel ze niet teleur. Met uw hulp kunnen zij thuis
blijven wonen. Wij hebben mensen nodig die als

ADVERTENTIES

'

.ppbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers'
.Vva'n 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

„Een goed begin, is het
halve werk"

tel. 12058

••. '

Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

iC^V;;'^,

Bakkers] Keur
Raadhuispiein 2
Te!. 12404

J. G. Anderson

'K.'-

fefe,*Zijlweg183

INBOEDELVEILING

Te huur aangeti.

Inspraak over discussienota's
Hoofdwegenstructuur, Verkeersstructuur
Zandvoort-Centrum en Parkeren

stichting Bodaan

Uw schriftelijke solliciiat'u kunt u richten
aan de afdeling Personeelszaken,
Postbus 448, 1200 AK Hilversum, onder
vermelding van vacaturenummer 108.

SLIPS +
SINGLETS

HEREN
MINISLIPS

2st.
voor 19,95
mt 5-6-7-8 wit-huid-bleu

div. kleuren
2 stuks
mt 4-5-6-7.

HARINGKRAAM „ARIE KOPER
19,95

Raadhuisplein
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Gemeente krijgt Voonboek'
Vervolg van pagina l
Het verloop in deze sectoren is bijzonder klein, zo verklaarde EMM-directeur Gerrit Teunis, vrijdag tijdens een persconferentie. "In 1990
k'wamenbij EMM 116 woningen vrij,
maar daar waren slechts 10 eengezinswoningen bij, twee bejaardenwoningen en negen 3-kamerapparternenten".
M3ij EMM werd afgelopen jaar 932
Keer gereageerd door leden die geïntèresseerd waren in een (andere)
woning, in méér dan zestig procent
waren de reacties gericht op eengezinswoningen, kleinere flats en bejaardenwoningen. "De mensen slaan
elkaar er bijna voor dood", zo omschrijft Teunis de situatie. Het heeft
er volgens hem mee te maken, dat
het huizenbestand tamelijk eenzijdig is opgebouwd.

Onderzoek
' "We hebben van tevoren een programma van eisen opgesteld, om
goed na te gaan wat we moesten
gaan bouwen", aldus de EMM-directèur. "Er is nu duidelijk rekening
gehouden met de samenstelling van
ohs huidige woningenbezit en de
vraag die zich in de markt voordoet". Om te voorzien in de woningbehoefte is het aantal woningen op
dit complex veel te weinig, veel
bouwmogelijkheden zijn er daarna
niet meer in Zandvoort.
"Daarom zien we reikhalzend uit
naar het project op de velden aan de
A.J. van de Molenstraat", reageert
Teunis. "Maar dan is de koek waarsphijnlijk wel op".
;:EMM bezint zich daarom intern
op een oplossing 'door bepaalde ingrepen' binnen de huidige woningvborraad. EMM hoopt op korte ter-

mijn samen met de gemeente een
onderzoek te kunnen doen naar de
woningmarkt, op basis van de gegevens die dan beschikbaar komen,
kan een beleid worden opgesteld.

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of- voor info overdag- (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervper (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling, inlichtingen daarover via het telefoonnummer van de
eigen huisarts: J. Anderson, 12058;
Bi van Bergen, 19507; C. Jagtenberg,
13355; G. Mol, 15600; P. Paardekoop6r, 15091; H. Scipio-Blüme, 19507;
F; Weenink, 12499. Inlichtingen omtr,ent de diensten van dokter Flieringa worden verstrekt via nummer
12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Neutel, -tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
dé openingstijden na telefonische afspraak.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is: het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
dé Boer-Burgh, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. 02507-14437, b.g.g.
023-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren (overige diensten): Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens

ZANDVOORT - Het postkantoor aan de Louis Davidsstraat
gaat de openingstijden met ingang van 21 januari veranderen. Het kantoor sluit dan een
half uur eerder dan gebruikelijk. Dat is het gevolg van een
teruglopend loketgetaruik na
het verschijnen van de geldautomaat.

EMM is uiteraard wel al erg blij
met de nieuwbouw die vandaag van
start gaat, waarvan zij de ene helft
aan haar leden kan toewijzen. De
andere helft wordt door de gemeente toegewezen. De twaalf seniorenwoningen komen op ƒ578,- per
maand, hiervoor komen in eerste instantie 55-plussers in aanmerking,
die een eengezinshuurwoning achterlaten van minder dan ƒ500,- per
maand. De andere twaalf 3-kamerappartementen zijn iets goedkoper
omdat daar géén lift aanwezig is:
ƒ525,-. De helft daarvan is voor zogenaamde 'starters', op basis van hun
urgentie, de andere zes voor kleine
huishoudens die nu te klein gehuisvest zijn in hun l- of 2-kamerwoning.
Het is nog niet duidelijk welke criteria worden gehandhaafd bij de toewijzing van de eengezinswoningen.
De huursom is wel bekend: ƒ633,per maand.

Wooninformatieboek
De gemeente krijgt van EMM een
'wooninformatieboek' met - zoals
het woord al zegt - daarin informatie
over de diverse soorten huurwoningen in Zandvoort.
Dit boek komt op het Raadhuis ter
inzage te liggen, en waarschijnlijk
ook op andere openbare plaatsen,
zoals de bibliotheek. Wethouder
Van Caspel krijgt vandaag symbolisch het eerste exemplaar overhandigd.

"Sinds de komst van onze giromaat, in juli 1990, is het loketgebruik met zo'n tien procent teruggclopen", aldus een van de medewerkers van het PTT-kantoor. Een en
ander bleek uit tellingen die in okiober in het Zandvoortse postkantoor
zijn gehouden. "Ten opzichte van
andere kantoren waar de giromaat
al langer functioneert, valt het nog
mee. Daar ligt de daling gemiddeld
rond de dertig procent".

023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507)
19393. Spreekuur op dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur; ander
tijdstip mogelijk na telefonische afspraak.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen: ƒ l,- voor een enkele rit, ƒ1,50 retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.

sporen verdiend met ontwerpen van
betaalbare, sociale woningbouw. Bovendien had hij in 1987 de 'Bétonprijs' gekregen voor zijn ontwerp
voor woningbouw op het voormalige
Rai-terrein in Amsterdam-Oud/Zuid. Een architect dus met een
duidelijk eigen signatuur.
Het ontwerp voor het voormalige
voetbalterrein aan de Van Lennepweg ontving veel lof, niet in het
minst bij plaatselijke gemeenteraadsleden. Het totale plan lag binnen krap drie maanden op tafel, in
verband met snelle ontwikkelingen
Beide instanties hebben - met ten aanzien van de woningcontinhulp van derden - een belangrijke genten.
bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het project. Aan de ene
kant stedebouwkundigen van de ge- Trots
meente, met het bureau VHP (voorEMM zelf is vooral trots op het
heen Van Hezik) en Slokker, dat ontwerp voor de twee woningblokook projectcoördinator Van der ken van elk 12 appartementen, waarMeulen leverde. Aan de andere kant voor de inschrijving - net als voor de
EMM, dat de jonge architect Hans overige huurwoningen - in maart beWagner inschakelde. Door de sa- gint. De ene helft (met lift) is voor
menwerking is een bijzonder plan 'senioren', de andere helft voor star- •
ontstaan: er is 'speels' omgespron- ters en andere kleine huishoudens.
gen met het feit dat het complex in
Wethouder Van Caspel geeft vaneen 'kuil' ligt, en er zijn leuke 'door- daag het officiële startsein voor de
kijkjes' bedacht.
bouw, de heren Kempen, van de Nationale Woningraad, en Schutte, van
Kapklus (destijds opgericht voor
Betonprijs
het realiseren van een kantine op
Architect Wagner had reeds voor het ZVM-terrein), slaan de eerste
diverse woningcoörporaties zijn paal.
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Dat er minder klanten aan de balie
komen, heeft ook op het Zandvoortse postkantoor gevolgen voor de
werkgelegenheid. Het personeel
moest tot nu toe acht uur inleveren,
wat 'gelukkig' opgelost kon worden
doordat één van de medewerkers
een dag in Haarlem gaat werken. De
vrees leeft wel, dat de terugloop nog
toe zal nemen, zodat er wellicht over
een jaar meer uren ingeleverd moeten worden.

•
Het totale
nieuwbouwplan
tussen Van Lennepweg, Vondellaan, Nic. Beetslaan en M. Nijhpffstraat (tekening
boven).
Rechts onder en
boven de twee
blokjes voor senioren, starters
en kleine huishoudens, waarvan op de tekening rechts een
plattegrond en
hieronder
een
frontaanzicht.

Gemeente krijgt
cadeau van Kelder
ZANDVOORT - De gemeente
Zandvoort krijgt een cadeautje
van de Bussumse architect W.
Kelder, die betrokken was bij
de wederopbouw van de boulevard.
Enige weken geleden werd herdacht dat de eerste steen werd gelegd voor de flats aan de - huidige Boulevard de Favauge. Ter gelegenheid daarvan heeft de toenmalige
projectontwikkelaar W. Kelder de
gemeente nu een bedrag aaneeboden van ƒ2500,-.

Volleybaltoernooi
ZANDVOORT - Via niet minder dan vier telefoonnummers
kan men informatie krijgen
over het recreatieve volleybaltoernooi dat traditiegetrouw
door de Personeelsvereniging
van de gemeente Zandvoort
wordt georganiseerd en dat gepland is op zondag 17 februari.

In het ene telefoonnummer dat
vorige week werd vermeld, was een
foutje geslopen. Voor inschrijfformulieren en/of informatie kan men
bellen: Hans Koning, tel. (02507)
61564 of 023-275995, of Jaap Hoogendijk, tel. (02507) 61552 of 17966 (na
18.00 uur).
De inschrijftermijn sluit op 31 januari, maximaal kunnen er 20 teams
meedoen.

Het college van burgemeester en
wethouders wil met het geld een
schilderij kopen van de Kuwaytse
kunstenaar A. Khaddaf, die door de
golfoorlog in Zandvoort is gestrand.
Het schilderij, roze/muur en bloemen, zal worden opgehangen aan de
Oostmuur van het trappenhuis bij
de kantine in het raadhuis. De gemeenteraad moet nog zeggen of zij
het hiermee eens is.

PvdA vergadert
ZANDVOORT - De Partij van de
Arbeid houdt vanavond, donderdag
17 januari, in het Gemeenschapshuis een openbare ledenvergadering. De vergadering staat voor een
belangrijk deel in het teken van de
aanstaande provinciale-statenverkiezingen. Het 'milieu' vormt daarbij één van de belangrijkste onderwerpen.

ZAKELIJK BEKEKEN
vond. Mevr. Dekker, arts, vertelt
over haar werk in Suriname.

Onstein kan flink uitbreiden

ZANDVOORT - Het wordt
steeds drukker aan de nieuwe
Max Planckstraat in Zandvoort-Noord. Zo heropent daar
morgen Garage Onstein zijn
Gereformeerde Kerk:
Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218, deuren.
• Zondag 10.00 uur: Kand. S. Prancke, Haarlem:
'Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
iZondag 10.30 uur: mevr. ds. L.C.
;Blomjous, Aerdenhout
;Dinsdag 20.00 uur: Jonge Gespreksgroep
Woensdag 20.00 uur: Open thema-a-

Werkgelegenheid

Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden.
Spreekuur eerste en derde dinsdag
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierde dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Woningbouwvereniging
EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Taxi: tel. 12600.

Roomskatholieke Kerk:
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zaterdag 19.00 uur: Woord/commuZondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu- niedienst (verder geen opgave)
wen
Zondag 10.30 uur: Woord/communiedienst
Kindernevendienst i.h. Jeugdhuis

; Amstelveen

Met name in het laatste half uur
van de openstelling is de terugloop
van het loketgebruik te merken, met
name tussen half zes en zes uur
blijft het stil. Vandaar dat het kantoor met ingang van 21 januari dat
half uur eerder dicht gaat. De openingstijden worden nu: maandag tot
en met donderdag 08.30 - 17.30 uur,
vrijdag 08.30 - 18.30 uur. Op zaterdag
is het kantoor gesloten.

Gemeente en EMM zitten
nu wél op het zelfde spoor

ZANDVOORT - Al zitten gemeente en woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht
niet altijd helemaal op het zelfde spoor, het woningbouwproject aan de Van Lennepweg is
toch een aardig staaltje van samenwerking. De twee hebben
zich tot volle tevredenheid
kunnen vinden in het gezamenlijke plan dat uiteindelijk
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem op tafel is gekomen.

Kerkdiensten
Weekend:
19/20 januari 1991

nicolaas beetslaan

Starters

Weekenddiensten
Weekend: 19/20 jan. 1991

Giromaat dwingt
PTT tot kortere
openingstijden

Zondag 10.30 uur: Morgendienst
Zondag 19.00 uur: Avonddienst

Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen,
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel.
023-244553.

Het bedrijf van John Onstein en
Petra van Essen was oorspronkelijk
gevestigd in de Curiestraat en is nu
verhuisd naar de Max Planckstraat
nummer 3, naar een gloednieuwe
loods die in eigen beheer is opgebouwd. Gezien het veel grotere oppervlakte betekent 't dat het bedrijf
flink is uitgebreid.

"Eerst hadden we 70 m22 en twee
bruggen, nu is dat 400 m rnet vier
bruggen", verduidelijkt Petra. Op de
bovenverdieping is een mooi kanBurgerlijke stand |
toor gevestigd, met kantine, een toilet en een douche, plus ook nog een
magazijn. Bovendien heeft Petra in
Periode:
hetzelfde pand samen met een com8 • 14 januari 1991
pagnon de Autoruitencentrale Zuidkennemerland gevestigd, die eerst
ook in de Curiestraat te vinden was.
Ondertrouwd:
Koopmans, Andries Hotze en Van
der Klauw, Anna Maria
De Braij, René en Lohman, Claudia
Dita
Dalman, Jan Gijsbert en Terol, Barbara Susanna
Geboren:
Simon, zoon van Er, Rasim en Gebe,
Anne Maria
Miranda Soraya, dochter van Van
der Ham, Daniël Gerardus en
Koops, Willy Joke
Rowan Michelle, dochter van Hartkamp, Hans en Duivenvoorden, Maria Hendrika Agatha
Tjeerd, zoon van Van Campen, Petrus .Tacobus Bernardus en Bon, Catharina Hermana Maria

De verdubbeling van het aantal
bruggen betekent volgens haar dat
de werkzaamheden beter te plannen
zijn en de klanten sneller geholpen
kunnen worden. "Daardoor kunnen
we ook veel meer aan".
Naast schadebehandeling en onderhoud wordt het servicepakket
binnenkort ook uitgebreid met een
APK-keuring. 'Alles wat aan een
auto zit' kan er gerepareerd of vernieuwd worden. Een en ander heeft
uiteraard positieve gevolgen voor de
werkgelegenheid.
Onstein is geen onbekende in
Zandvoort, zo verzorgt het bedrijf
bijvoorbeeld het wagenpark van een
aantal grote ondernemingen uit
Zandvoort. Daardoor komt er van
alles 'over de vloer', personenauto's,
vrachtwagens en zelfs shovels. "We
deinzen nergens voor terug", grapt
Petra van Essen als haar gevraagd
wordt het karakter van het bedrijf
kort en bondig te omschrijven.
Een aantal jonge deelnemers was op de bank uitgenodigd om een prijs in ontvangst te nemen.
Folo Bram Stijn---n

Kinderen winnen bankrekening 'met inhoud'
ZANDVOORT - Een aantal Zandvoortse kinderen werd afgelopen
week verrast met een heuse bankrekening. Zij hadden een teken en/of
kleurwedstrijd van de ABN op de
Grote Krocht gewonnen met 'geld'
als centrale thema. 'Denk bijvoorbeeld maar aan Dagobert Duck', had
de ABN gezegd. Met het gevolg dat
veel kinderen met een tekening kwa-

Djempol breidt uit
met 40 plaatsen

Overleden:
De Klerk, Edward John, oud 58 jaar
Djempol heeft er sinds afgelopen
Van Geelen, Orsuliena, oud 90 jaar w Garage Onstein en de Autoruitencentrale Zuidkennemerland, samen weekend veel meer ruimte bij. Het
Molenaar, Simon Cornelis, oud 78 onder een nieuw dak aan de Max Planckstraat.
Indonesian Restaurant, aan de Pasjaar
sage 6-8-10, heeft kunnen uitbreiden

men van het o zo rijke familielid van
de neefjes Kwik, Kwek en Kwak.
Maar niet allemaal, wat erg werd
gewaardeerd door de Zandvoortse
galeriehouder Ted van de Leden. Hij
besteedde als voorzitter van de deskundige jury, die verder bestond uit
onderwijzeres M. Kroder en ABN-directeur G.J. van Kuijk, veel tijd aan
de beoordeling van de werken.

Daaruit kwamen Yvo Kooyman,
Anouk Paap en Charlotte van Tetterode als winnaars tevoorschijn. De
kleurwedstrijd werd gewonnen door
Lars Onel, Denny Dalhuizen en Romana Vooijs. De winnaars kregen
een Yourop-rekening met een geldbedrag. Twintig andere kinderen
kregen eveneens een aardig prijsje
voor hun tekening of kleurplaat.

met het ernaast gelegen pana, waar
voorheen eveneens een restaurant
gevestigd was.
Dat oetekent OOK een
uitbreiding met maar liefst 40 zitplaatsen, in een restaurantgedeelte
met een exotische cocktailbar. 'Oergezellig', volgens de eigenaren, die
erop wijzen dat Djempol als vanouds
afhaalmaaltijden blijven verzorgen.

CD's bij Kenta

De Zandvoortse middenstand is
vorige maand uitgebreid met een
echte CD-winkel: Kenta, aan de
Kerkstraat nummer 8. Het bedrijfje
is gevestigd in het voormalige pand
van Ladbroke en wordt beheerd
door de uit Alkmaar afkomstige Armand Rajnoch.
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Wij zijn
wegens vakantie gesloten
tot woensdag 27 februari.

autorijschool

v.d. Veld

Tot ziens!

U kunt nu lessen in de
sportieve MAZDA 323 F

Trees en Martha Burger
BALK
BAKT
BETER
BROOD

Onze aanbieding:
de eerste 5 lessen 32,50 per les
vervolglessen 42,50 per les

Vrouwen weer aan de slag

Een goede aanpak
leidt tot resultaat!

U zou wel (weer) betaald willen werken of
een opleiding volgen maar weet niet precies
wat uw mogelijkheden zijn. De Vrouw en
Werkwinkel is er om advies en informatie te
geven. Elke dinsdagochtend tussen 9.0012.00 uur houdt zij (gratis)

SPREEKUUR

in 't Stekkie te Zandvoort,
Celsiusstraat 190

tel. 02507-19188

SQUASH-LIEFHEBBERS

Dit weekend:

In Sportcenter Wim Buchel zijn er weer
avonduren vrijgekomen.

,•""*>!

Ochtendtarief
Middagtarief
Avondtarief
ECHTE BAKKER BALK

Wij zijn ook geopend op zaterdag- en
zondagmorgen

-*,. \ .•«»'-

Hogeweg 28. Tel. 12989

ƒ 15.- per uur
ƒ 20.- per uur
ƒ 25.- per uur

De V.V.D.
afdeling Zandvoort/Bentveld
feliciteert het gemeentebestuur
van Zandvoort.

A. J. v.d. Moolenstraat 47
tel. 15829-13965
Van Speykstraat l zw: Benedenwoning met garage. Ind.: hal. toilet, ruime kelder, L-vormige
woonk. (v.h. 2 kam.), ruime keuken met mb.app.,
slaapk.. douche, ged. geïsoleerd.
Vr.pr. ƒ 139.000,- k.k.
Secr. Bosmanstraat 9: Goed onderh. eengezmswon. met voor- en achtertuin. Ind.: entree,
hal, doorzonwoonk., keuken, toilet, Ie et. 3 si.k.,
toilet, badk. met douche en wastafel, 2 balkons,
c-v.
Vr.pr. ƒ 198.000,- k.k.
Dr. J. G. Mezgerstraat 42: Halfvrijst. won., tuin
zuid. Ind.: entree, vestibule, toilet, L-vormige
woonk. met open haard, open eiken inb.keuken,
Ie et. 2 si.k., badk. met ligbad en toilet, 2e et.
2
sl.k.
vr.pr. ƒ 249.000,- k.k.
Zandvoortselaan 21: Halfvrijst. won., opp. 345
nV. Ind.: vestibule, hal, ruime woonk. met open
haard, open keuken, toilet, Ie et. 4 sl.k., badk.
met dubb. wast., douche er, toilet, parkeerr. voor
4 auto's.
vr.pr. ƒ295.000,- k.k.
Stationsplein 17/4: Dnekam.app. op begane
grond, terras west. Ind.: entree, hal, toilet, keuken met mb.app., badk. met douche, 2 sl.k., ged.
voorzien van dubb. begl., serv.k. ƒ 136,- p.m.
Vr.pr. ƒ 139.500,- k.k.
Burg. van Alphenstr. 59/4: 3-kam.app. (v.h. 4)
op Ie et., balkon zuid/oost. Ind.: entree, ruime
hal, toilet, gr. keuken met mb.app., ruime woonk.,
2 sl.k., badk. met douche, serv.k. ƒ375,- p.m.
Vr.pr. ƒ 164.000,- k.k.
Hogeweg 22/11: Goed onderh. 3 kam.app. op
2e et., balkon west. Ind.: entree, hal, toilet,
woonk. met open keuken, 2 sl.k., badk. met ligb.,
thermop. begl., hardh. kozijnen, serv.k. ƒ 420,- p.
kwartaal.
vr.pr. ƒ 169.000,- k.k.

VAN

•

Uw wintersport foto's
het beste afgedrukt bij.,

Bleu Bayou
heeft uitverkoop

40% korting

Foto Boomgaard
GROTE KROCHT 26

\ ERICA

Boutique

.

op de gehele wintercollectie
o.a. Scotch H- Soda, News,
Martomod, Noteboom Fashion

Kerkstraat 22
tel. 13056

V

KROON MODE
Haltestraat 55

OPRUIMING

Grote
Krocht 24
ZANDVOORT

PANTALONS
pied de poule

129T- NU 59,mt 38 t/m 50

DIV. ROKKEN
1297- NU 79,div. maten

Trotseer de kou

PULLOVERS
o.a. lamswol

9&Ï- NU 49,-

Bij ons is het
voorjaar

BLOUSES

C- NU 59,-

BLAZERS
128C- NU 49,ENZ. ENZ.

Wat kost 't tegenwoordig om
uw administratie bij te houden.

CHAIK
m MAKELAAR O.G. •
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944* / Fax 02507 -17596

Profiteer

schrijfblok
100 vel

•

terschilder

^

p|||tiQuliere £50,- per man, per dag

»£-.::;•;. :,.

lpiyooF' iiffo .
*****
-156Ö2

7.50

Pak met 50 insteekhoezen. Voor 2,4 of 23
nngsband. 12 stuks_ 2.75 50 Stuks

Pak met 3 schrijfblokken.
100 vel, kwartoformaat

2.90 3 VOOr

7-

Ordner A4-breed. In wit, zwart,
blauw en bnque
5,- 3 VOOr

11.50

Pak met zelfklevende kabinet-enveloppen. 50 stuks
3.50100 Stuks

4.75

Perforator. In wit en zwart.

3J5

Zandvoorts Nieuwsblad
heeft voor de bezorging op
donderdag plaats voor

bezorg(st)ers

Set van 10 tabbladen. Voor 2,4 of
23 nngsband
3.75 2 VOOF

in uw woonomgeving
Mijn naam
Adres
Postcode
Plaats
Leeftijd
M/V
Telefoon
Bellen: 02507-17166
Kantoor Zandvoort

De hele week kantoorvoordeel.

Ringband 23 Rings, ruitstructuur,
m wit en zwart
7 7 5 2 VOOF

12.75

De administratie bijwerken, daar hoeft u niet meer zo
tegen op te zien. Want de Hema helpt graag een handje
mee. Door deze week een aantal artikelen uit onze ruime
collectie kantoorartikelen nog eens extra af te prijzen.
Waardoor u meteen al flink op uw administratie kunt
besparen. Dat werkt wel zo prettig.

H E MA De normaalste zaak van de wereld..

WEEKMEDIA 22

DONDERDAG 17 JANUAR1199

Fluitist bezorgt ZVM nederlaag

In de tweede helft maakte de
scheidsrechter het nog bonter en
zelfs de neutrale kijker moet de mening toegedaan zijn dat de Zandvoorters niet mochten winnen. Zo
greep Dobias Bloem goed in maar
kreeg tot zijn eigen verbazing en die
van de meeste aanwezigen een indirecte vrije trap tegen. Bloem redde
echter knap en even later pakte hij
opnieuw een gevaarlijk ingeschoten
bal. Zandvoortmeeuwen leed veel
balverlies en kwam. steeds meer onder druk te staan. Die druk werd nog
groter toen Simon Molenaar na een
overtreding het veld moest verlaten.

Man verzamelt
statiegeldkratten

• Zandvoortmeeuwen leed zondag de eerste thuisnederlaag.

Met tien man bleef Zandvoortmeeuwen met een prima inzet lang
overeind. In de 25e minuut kwam
Zandvoortmeeuwen
onverwachts
op voorsprong. Daar ging een enorme blunder in de Hillegomse defensie aan vooraf. Een terugspeelbal
leek eenvoudig een prooi te worden
voor de doelman, die gleed echter
uit en miste de bal. De alerte Riek de
Haan was toen ter plekke om dit
buitenkansje af te maken, 1-0.

Overtredingen
De slotfase zou bijzonder hectisch
worden. Tien minuten voor het einde werden de gemoederen nog meer
verhit toen de abominabel zwakke
scheidsrechter de bal zo maar op de
stip legde. De spelers en het publiek
reageerden furieus maar op de beslissing werd niet teruggekomen. De
sensatie was compleet toen de Hille-

gommer de bal keihard tegen de lat
knalde. Zandvoortmeeuwen verdedigde zich met de moed der wanhoop.
De Zandvoorters konden ook met
onder de druk vandaan komen, omdat vrijwel elke actie in de ogen van
de arbiter een overtreding betekende. Vijf minuten voor het einde was
er een uitbal voor de Zandvoorters,
maar de Hillegommers mochten
hem nemen. Uit de daarop volgende
voorzet werd doelman Dobias
Bloem met bal en al in het doel gelopen. Doelpunt, 1-1.
De Meeuwen waren totaal aangeslagen en kwamen deze klap niet meer
te boven. Zelfs slaagde Hillegom er
nog m om in de laatste minuut de
winnende treffer te scoren. Ook nu
uit een situatie waaraan een Hillegomse o vertreding vooraf ging. Zelfs
de Hillegommers waren de mening

ZANDVOORT - Bij de sporthal
van Gran Dorado is maandagavond
rond middernacht een 20-jarige man
uit Zandvoort aangehouden, die verdacht werd van diefstal. Hij was gesnapt toen hij enkele kratten met
lege flessen probeerde weg te nemen.
Uit het onderzoek bleek dat hij nog
meer kratten gestolen had. Een aantal daarvan werd in de kelderruimte
Foto Bram Stijnen van zijn woning teruggevonden. De
man is voor nader onderzoek ingetoegedaan dat zij wel zeer bevoor- sloten.
deeld waren door de scheidsrechter.
Na afloop zorgde bestuurslid Kerkman er voor dat de scheidsrechter
met gemolesteerd werd daar er een
aantal mensen behoorlijk agressief
overkwam.
„Met voetbal heeft dit totaal niets
te maken," aldus trainer Ton Hijnen. „Het is in en m triest wat hier
gebeurde. Als men bij de bond de
mond vol heeft over voetbalpromotie dan moet men niet met zo'n man
van de onderste plank aan het werk
gaan. Ik snap niet wat voor een lol
die man in het fluiten heeft. Hij was
incapabel om deze wedstrijd te leiden. Wat het voetbal betreft was het
niet groots, maar er werd hard gèwerkt. We geven ondanks deze nederlaag met op en willen toch mee
blijven doen om de derde periode te
pakken."
„Als je iets wilt
organiseren, dan
kun je dat met de
klas doen. Er is
ook een groep
voor de schoolkrant. Het is
leuk dat er zoveel activiteiten zijn."
Roy ziet nog wel een leuk voordeel
van de grote school: „De lessen die
uitvallen, als er iemand ziek is. Hélemaal mooi als dat voor een pauze
gebeurt. Dan kan je eerder naar
huis." Helemaal zonder school zou
hij toch niet willen: „School is wel
leuk, anders zou je je maar vervelen." Die mening wordt door de anderen gedeeld.
IVAR DOBBER

Toekomstige 'brugpiepers'
gaan graag naar grote school

Het maken van huiswerk is misschien wel de verandering waar de
nieuwe brugklassers het meest teHoe zien de leerlingen van de acht- gen op zien. Bij de leerlingen van
ste groep de veranderingen ? Is het Bikube valt dat wel mee. Ze zijn al
niet verschrikkelijk elke dag huis- gewend twee keer per week werk
mee naar huis te nemen. Roy: „Huiswerk te moeten maken ?
werk maken lijkt mij wel leuk. Dan
Nathahe Schuitemaker, Linda hoef je je tenminste niet te verveVoerman, Kim Op 't Hof en Roy len." Nathalie heeft al wat ervaring
Beemsterboer zijn vier scholieren met het huiswerk, dat op het Haarvan Openbare Basisschool Bikube lemmermeerlyceum wordt gegeven:
in Hoofddorp en zij maken volgend „Ik overhoor mijn broer. Daar leer
jaar de overstap naar het Haarlem- ik zelf ook wat van."
mermeerlyceum. Ze zijn het er allemaal wel over eens: Het is leuk om
naar de 'grote school' te gaan. Voor- Huilen
Het kwartet weet te vertellen dat
al het feit dat er andere vakken gegeven worden, wordt hoog gewaar- veel leerlingen van hun school naar
deerd. Nathalie, die stewardess of het Haarlemmermeerlyceum gaan.
mannequin wil worden: „Ik vind ta- Toch zijn er ook kinderen die hun
len leuk. Frans en Engels, maar vriendjes en vriendinnetjes naar anDuits niet zo. Als ik stewardess wil dere scholen zien vertrekken. Natworden, dan kan ik mijn talen wel halie: „Soms moeten kinderen huigoed gebruiken." Roy heeft iets met len op de afscheidsavond, omdat ze
dieren en wil dan ook dierenarts naar een andere school gaan en bang
worden, paarom is zijn favoriete zijn hun vrienden te verliezen." Roy
vak geen verrassing: „Biologie vind vervolgt: „Het maakt mij niet uit of
ik een leuk vak, maar ook rekenen." vriendjes of vriendinnetjes naar deHij weet ook dat hij VWO nodig zelfde school gaan. Je krijgt daar wel
heeft om dierenarts te worden. „En weer nieuwe vrienden." Linda: „Ik
als ik dan toch geen dierenarts wil wil bij één iemand in de klas zitten
worden, dan word ik gewoon tand- die ik ken. Het lijkt mij wel leuk om
arts, dat is dezelfde richting." Linda bij iemand in de klas te komen, die je
ziet zichzelf wel voor de klas staan. nog van vroeger kent, maar al heel
Zij vindt economie wel een leuk vak. lang niet gezien hebt."
„Talen lijken me moeilijk. Ik ben
Roy zal niet snel last hebben van
bang dat ik ze door elkaar zal halen." „Taal en rekenen alleen wordt heimwee: „Ik vind het leuk dat ik
zo saai", volgens Kim, die het wel van deze school afga. Hoe leuk het
leuk vindt dat hij ook andere vakken ook is, aan het eind van het jaar
komt de school je neus uit. Het
krijgt.
In het voortgezet onderwijs wordt wordt hier een beetje saai. Ik zit hier
'meester' opeens 'de leraar' en heb je al zo lang."
er niet één, maar wel tien. Karin ziet
Van een andere verandering zijn
daar de moeilijkheid van: „Ben je
net gewend aan een leraar, moet je ze zich ook bewust: Het spelen op
weer weg naar een ander." Nathalie het schoolplein. Op de basisschool
vindt dat wel een voordeel: „Het is spelen de leerlingen 'lummeltje',
ook leuk dat je andere leraren leert 'overlopertje' of ze voetballen. Eenmaal op de grote school is dat afgelokennen."

Boeiend volleybal OSS

Sporting OSS dames l kwam in
het veld tegen Atalanta. De eerste set
werd kansloos verloren met 2-15. De
dames toonden echter karakter
door in de tweede set goed terug te
knokken. Atalanta werd met 16-14
teruggewezen na een boeiend en
spannend gevecht. De derde en vierde sets waren toch weer voor Atalanta zodat de wedstrijd met 1-3 verloren ging. Een positief punt is dat
tegen de twee koplopers, waarvan
Atalanta er één is, maar net aan verloren werd. Binnenkort volgen de
ontmoetingen met de lager geklasseei.de teams. Als Sporting OSS op
dezelfde voet doorgaat dan kunnen
de punten zeker binnengehaald worden.
Sporting OSS dames 3 speelde een
vreemde wedstrijd tegen Triumph.
De twee teams wonnen bij toerbeurt
niet enorme verschillen de sets

14-13
15-13
14-11
16- 9
16- 6

Tweede klasse HVB zondag
Vogel.z. 15-28 NIJVV
14-10
Schalkw. 14-22 Spaarnev
16- 9
DSK
15-22 THB
14- 7
<Uhance 14-21 TZB
14- 5
3VIJ
14-17 Overbos
14- 4
BSM 14-13

HAARLEMMERMEER Het leven van
een schoolgaand kind
verandert
drastisch als
het een 'brugpieper' wordt.

ZANDVOORT - De tweede
helft van het yolleybalseizoen
is voor Sporting OSS alweer
begonnen. Zowel de lagere
teams als de hogere speelden
goede en spannende wedstrijden. Toch was er nipt verlies te
noteren voor het eerste damesen herenteam.

Energie
Halfweg
Renova
Geel Wit
DCO

Eerste klasse HVB zondag
Velseno. 17-30 DIOS
17-16
Halfweg 18-27 Hillegom 17-16
Spaarn. 18-26 Zandvoortm.17-14
^oncord. 16-22 Heemstede 17- 9
EHS
18-18 VVH
17- 6
Terrasv. 17-17 DSC '74
17- 4

Dankzij het zwakke optreden van
de arbiter ontstond er tumult op en
rond het veld. Ook werd er nog gevoetbald. Zandvoortmeeuwen startte goed, maar het goede voetbal
duurde slechts twintig minuten. In
die periode schoot Prancis de Boer
op de lat en zag Jos van der Meij een
kopbal van de doellijn afgehaald
worden. Nadien werd het spel slechter en harder. Vooral Jos van der
Meij kreeg het zwaar te verduren.
Hij moest harde charges op de enkels incasseren. Toen was het al op
zijn zachtst gezegd vreemd dat de
bebaarde Zandyoorter de vrije trap
tegen kreeg. \

Bonter

Eerste klasse IIVB zaterdag
DSC'74 15-24 Stormvogelsl6-15
Zanüv.m. 16-24
Velsen 14-22
Dverbos 16-16
HBC 16-16
Hercules 16-15

ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen leed zondag de eerste thuisnederlaag van dit seizoen. Maar voor het zover was,
moest scheidsrechter Van Eerden de allergekste trucs uithalen om Hillegom de twee punten mee naar huis te laten nemen, 1-2.

De strijd werd grimmiger en de
fluitist had totaal geen kijk op het
spel en hij hanteerde waarschijnlijk
z'n eigen spelregels. Op het Zandvoortmeeuwen-veld bleek overigens
goed voetbal niet mogelijk te zijn.
Door het intensieve gebruik, nu op
de andere velden woningbouw
plaats vindt, is het veld al vernield
en menig glijpartij was het gevolg.
In de slotfase van de eerste helft
waren de betere mogelijkheden voor
Hillegom maar de kopballen op het
doel van Dobias Bloem gingen naast
en ook een lob verdween over het
Meeuwen-doel.

Standen voetbal

waardoor er een 2-2 eindstand op het
wedstrijdformulier verscheen.
Tegen Triumph toonde Sporting
OSS heren l op de goede weg te zijn.
Twee maanden geleden werd nog
ruim verloren van Triumph maar
nu in de returnwedstrijd bleek dat
het klasseverschil nog maar nihil
was. De winst ging uiteindelijk naar
de gasten, maar de setstanden
maakten duidelijk dat Sporting
slechts een fractie van de winstpunten verwijderd was.
Sporting OSS heren 2 zette de zegereeks voort. De spelers van
Triumph 3 werden met vrij groot
verschil in setstanden aan de kant
geschoven. Een terugval in de derde
set leverde verlies op maar in de
vierde set herstelde Sporting zich
goed en won vrij gemakkelijk. Eindstand 3-1.
De meisjes adspiranten van Sporting OSS hadden kennelijk zin om
vroeg naar huis te gaan daar in een
r.eer hoog tempo het bezoekende
SBY snel aan de kant werd gezet. De
Zandvoortse meisjes speelden snel
en goed en wonnen met 3-0. De adspiranten jongens moesten langer
aan de taak en hadden minder succes. Na een goede en spannende
strijd verloren de jongens met 1-2
van Triumph.

pen, beseft Nathalie: „Andere kinderen vinden je dan misschien kinderachtig."
Kim ziet ook de feesten wel zitten
op het Haarlemmermeerlyceum.
„Op Bikube hebben we maandsluiting. Aan het eind van iedere maand
wordt er dan toneelgespeeld. Op het
lyceum is dat afgelopen, maar dan
heb je wel leukere feesten." Linda
heeft daar ook iets over gehoord:

Nihot/Jaap Bloem
ZANDVOORT - Na een lange winterstop kwam het zaalvoetbalteam van Nihot/Jaap
Bloem Sport weer eens in het
veld voor het afwerken van een
bekerwedstrijd. Het in de tweede klasse uitkomende HVB
Scheiwijk, gaf goed partij,
maar verloor duidelijk met 101.
Nadat de Zandvoorters door een
doelpunt van Rob van de Bergh, al
snel een 1-0 voorsprong hadden genomen, leek het een gemakkelijk
karwei te worden Dat werd het uitemdehjk wel, maar in de eerste helft
kon HVB Scheiwijk toch goed partij
geven, mede door slordig spel van
Nihot/Jaap Bloem Sport. De Haarlemmers kregen wat kansen maar
doelman Jaap Bloem hield zijn doel
schoon. Halverwege de eerste helft
v/as een tempo verhoging voldoende
om de stand op te voeren naar .'i-O
Dennis Keuning en Edwin Ariesen
zorgden voor de doelpunten.
In de tweede helft een beter verzorgd zaalvoetbal van Nihot/Jaap
Bloem
Sport
en nu werd
HVB/Scheiwijk weggespeeld Wim
de Jong zorgde na goed werk van
Bas Hemo voor 4-0 en een snel geno
men vrije trap van Dennis Keuning
betekende 5-0. Nadat Bas Hemo de
zesde treffer liet aantekenen kon
HVB Scheiwijk de eer redden 6-1. In
de laatste tien minuten een vrijuit
voetballend Nihot/Jaap Bloem
Sport dat geen enkel probleem had
met de Haarlemmers. Edwin Ariesen, Wim de Jong, Remco van Lent
en Dennis Keuning bepaalden de
eindstand uiteindelijk op 10-1.

Zandvoortse Schaakclub
maakt wedstrijd goed af

ZANDVOORT - Het eerste
schaakteam van de Zandvoqrtse Schaakclub heeft vorige
week donderdagavond een belangrijke overwinning behaald. In de competitiewedstrijd, van de Noord-Hollandse
Schaak Bond versloeg Zandvoort het Haarlemse HWP-5
met maar liefst 6-2. Geen van
de Zandvoortse schakers leed
een nederlaag.
De vorige week vooruit gespeelde
wedstrijden van Jack van Eijk en
John Ayress leverden de Zandvoorters slechts tweemaal een remise op
en dus leek het erop dat het een
moeilijke wedstrijd zou worden. De
overige zes spelers van de Zandvoortse Schaakclub lieten er echter
geen gras over groeien en zorgden
voor de fraaie 6-2 score. Door een
snelle overwinning van Cees Molen'aar en een remise partij van Edward Geerts kwam Zandvoort op
voorsprong en daarna was het een
kwestie van het uitspelen der wedstrijden. Lindeman en Marqueme
brachten de Zandvoortse overwinning in veiligheid door hun partijen
winnend af te sluiten.

Scholenkampioenschap basketbal
alweer naar Oranje Nassauschool

Om geen enkel risico te lopen
werd de partij van Termes op remise
gehouden, terwijl hij een winnende
stand had. De zege was een feit,
maar Dennis van der Meijden gaf die
winst nog meer glans door zijn partij
vanuit een remisestelling om te taouwen naar een fraaie zege. Eindstand
6-2. De volgende competitie wedstrijd wordt gespeeld op dinsdagavond 14 februari 1991 tegen Castricum 4. Met twee gewonnen, twee
verloren en een remisepartij, staat
het Zandvoortse team nu op een gedeelde vierde plaats.

Jeugd
Bij de Zandvoortse Schaakjeugd
werden vier partijen gespeeld te weten, Michel van Osenbruggen-Flonan van der Moolen remise, bas
Geurts-Ilje Mollerus 0-1, Eebecca
Willemse tegen haar broer remise
Dave Frederking-Ilje Mollerus 1-0.
In de interne competitie werden
acht partijen gespeeld ondanks dat
het eerste team in competitie verband moest uitkomen.
De resultaten van die partijen waren: Pepijn v.d. Mije-Khjn 1-0, Ronald Roele-Nicolas Ruijer 0-1, GudeWiggemansen 0-1, Gorter-De Oude
remise, de Bruin-Pepijn Paap 0-1,
Van Elk-Handgraaf 1-0, BerkhoutErik Jorning 0-1, Van Kempen-Ayress 1-0. Op de ranglijst kwamen bij
de eerste tien geen noemenswaardige veranderingen.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Zwaar bevochten
zege ZVM-zaterdag
ZANDVOORT - Het zaterdag-elftal van Zandvoortmeeuwen blijft volop in de race om
de titel. De lastige uitwedstrijd
tegen Overbos werd moeizaam
maar wel verdiend met 2-3 gewonnen.
Een paar weken geleden wonnen
de Zandvoorters nog gemakkelijk
met 7-2, maar nu bood Oveitaos aan
zienlijk meer en beter tegenspel In
de eerste helft een iets beter Zand
voortmeeuwen dat door een fraaie
treffer van Wilham Rubelmg op eer.
0-1 voorsprong kwam Voor het ove
rige was het een voorzichtige paitn
voetbal
In de tweede helft een feller Ovei
bos dat Zandvoortmeeuwen met de
rug tegen de muur zette Door een
paar foutjes m de Zandvoortse de
fensie kon Overbos een 'l l vooisprong nemen en met nog een kwar
tier te gaan leek Zandvoortmeeuwon
een kostbare nederlaag te gaan lei
den. De mannen van trainer Alex
Heesemans herstelden zich bijti]ds
en kwamen tot een slotoffensief dal
alsnog voor de ommekeer in de wed
strijd zorgde. De doorgebroken Rob
van der Bergh werd m het straf
schopgebied gevloerd en de toege
kende strafschop werd door de tref
zekere Fred van Rhee benut Met die
gelijke stand zou Zandvoortmeeu
wen al vrede hebben, maar in de
slotminuten kwam het toch tot de
winst. Een keihard schot van Paul
Blei kon de Hoofddorpse doelman
met onder controle krijgen en na
tuurhjk was daar Fred van Rhee om
de zaak af te maken, 2 3. Het bete
kende het 21e competitiedoelpuni
van Van Rhee.

Paap en Vergeest
scoren formidabel
ZANDVOORT - Na de voorronde voor de Koningsbeker
heeft de Zandvoortse Bridgeclub er nu ook de eerste competitiewedstrijd op zitten.
In de A-hjn scoorden mevr. Paap
en dhr. Vergeest formidabel met
maar liefst 67,86%. Alleen het echt
paar Heidoorn kon hen nog enigszins volgen met 62,50%. In de B-lïjn
ging het er wat rustiger aan toe. De
eerste plaats werd hier behaald door
het echtpaar Smink, met 58,40%.
Tweede werden de pas gepromoveerde dames Van Mancius en Veltman,
rnet 55,04%.

Klaverjassen
ZANDVOORT - In de ontmoe
tingsruimte van de Agathakerk
wordt vrijdag 18 januari een klaver
jasavond gehouden. Deze begint om
20.00 uur. Iedereen is van harte weikom.

(ADVERTENTIE)

MEDEDELING

GRAN DORADO ZWEMBADEN
Als Zandvoorter
heeft u het grote
voorrecht om
gebruik te maken
van het Malibu
Zwemparadijs met
50% korting
ACTIVEREN
Vele duizenden
hebben inmiddels
een zwembadpasje
in bezit Dit pasje
dient wederom te
worden geactiveerd
voor het jaar 1991

Deze (electronische)
handeling kan vanaf
dinsdag 8 januari
1991 worden
toegepast bij de
Parkreceptie aan de
Vondellaan
KOSTEN
De kosten bedragen
ƒ3,50 per pasje,
indien geactiveerd
voor 15 februari
1991 Na 15 februari
1991 brengen wij u
ƒ 5,- in rekening

NIEUWE PASJES
Mocht u nog niet in
het bezit zijn van een
pasje, dan kunt u dit
aanvragen bij de
Parkreceptie tegen
betaling van ƒ7,50
en inlevering van een
recente pasfoto
alsmede een bewijs
dat u m Zandvoort
woonachtig bent Dit
pasje is dan geldig
voor 1991

Chess Society haalt dames
schaaktop naar Zandvoort
ZANDVOORT - De nieuwe
schaakvereniging Chess Society heeft op organisatorisch gebied haar eerste grote succes
geboekt. Dankzij sponsor TAS
VX8000, een computer software expertisebureau uit
Utrecht, mag Chess Society
zich organisator noemen van
de halve finale van het NederBram Stijnen land
Een spannend moment tussen de Mariaschool en de Beatrixschool.
dameskampioenschap
1991.
school
en
23-5
tegen
de
NicolaasZANDVOORT - Het jaarlijk- Oranje Nassauschool en de Beatrixse basketbaltoernooi voor de school. De Oranje Nassau bleek m school. In deze poule werd de Van
Voor Zandvoort is dit unieke eveonderlinge duel iets sterker en Heuven Goedhartschool tweede
zeven plaatselijke basisscho- het
na een leuke partij, met 12-8. door te winnen van de Hannie nement geen primeur meer, daar de
len is ook dit keer een groot won,
de Hannie Schaft school bood Schaftschool met 4-2. Ookbij dejon- bestuursleden van Chess Society
succes geworden. In de druk OokOranje
Nassau goed partij maar gens zaten aardige basketbaltalen- ook vorig jaar de halve finale reeds
bevolkte Pellikaanhal bleek de
verloor toch met 5-8. De Nicolaas ten en was het spelniveau best goed. organiseerden, toen nog onder de
voor de vierde keer in vijfjaar school heeft er alles aan gedaan om De Mariaschool en de Plesman- vlag van de Zandvoortse schaakde Oranje Nassauschool de goed partij te geven. Het was echter school behaalden bij de jongens één club. Net als vorig jaar zal ook nu
sterkste. Zowel de meisjes als onvoldoende en de laatste plaats punt door met 2-2 tegen elkaar gelijk deze halve finale weer verspeeld
worden in Hotel Faber. Een unieke
de jongens van deze school ein- werd voor deze school een feit. Op te spelen.
digden bovenaan waardoor de derde plaats eindigde de Ples- Natuurlijk was de wisselbeker lokatie daar de dames tevens m dit
manschool door na veel spanning voor de Oranje Naussauschool met hotel ondergebracht worden De faook beslag werd gelegd op de van
de Hannie Schaft te winnen met een totaal doelsaldo van 155-41. Op milie Faber zal speciaal voor dit evewisselbeker.
een gedeelde tweede plaats eindig- nement extra verlichting aanbren4-2.

De basketbalvereniging The Lions
had voor een perfecte organisatie gezorgd en er viel dan ook geen wanklank te horen. Bij een goede organisatie hoort een goede arbitrage en
ook dat was perfect geregeld. De
scheidsrechters interpreteerden de
basketbalregels op een soepele wijze
waardoor de schooljeugd lekker fel
voor de punten kon vechten.
In de meisjespoule ging de strijd
om de bovenste plaats tussen de

Te sterk
De Oranje Nassauschool bleek
ook bij de jongens te sterk. Alleen de
Van Heuveii Goedhartschool en de
Hannie Schaftschool konden aardig
tegenspel bieden maar voor het overige werden door de Oranje Nassauschool ruime overwinningen behaald. Zoals 22-0 tegen de Plesman-

den de Beatrixschool en de Hannie
Schaftschool. Vierde werd de Van
Heuven Goedhartschool en vijfde de
Plesmanschool. De laatste plaats
werd gedeeld door de Mariaschool
en de Nicolaasschool. Een van de
organisatoren Peter Leismg was
zeer te spreken over het vlot verlopen toernooi en zei dat volgend jaar
opnieuw het schoolbasketbaltoernooi door The Lions georganiseerd
zal worden.

gen en bovendien aan het Chess So
ciety bestuur een perskamer ter beschikking stellen. Aan dit toernooi
dat onder auspiciën van de Komnk
lijke Nederlandse Schaakbond op
vrijdag l, zaterdag 2, zondag 3, zaterdag 9 en zondag 10 maart aanstaande plaatsvindt zullen weer vele grote
namen uit de nationale damestop
deelnemen.
Naast de grootmeesters Erika BelIe, Ada van de Giessen en Corrie

Vreeken zullen verder diverse regio
nale kampioenen m twee groepen
van twaalf speelsters elkaar vijf ron
den lang bestrijden met als inzet
vier plaatsen voor de finale van het
Nederlands Kampioenschap Op
een van de vrije avonden zal Chess
Society ook nog een snelschaaktoei
nooi organiseren, waarin de leden
van deze schaakclub hun krachten
kunnen meten niet de nationale da
mestop Kortom onze badplaats
haalt wederom een evenement bui
nen de gemeentegrenzen waar /.\\
trots op kan zijn
Ook verder wordt er in de memve
vereniging zeer zeker met stil geze
ten Afgelopen dinsdag speelde het
team van Chess Society haai vierde
wedstrijd voor de NHSB-competitie
tegen het zesde team van HWP uit
Haarlem Op vrijdag 18 januari aan
staande zal Piet Duin vooi de Zand
voorters het spits afbijten in het
Hoogoven Schaaktoernooi te Wijk
aan Zee met de weckend vierkam
pen. Maandag 21 jammi i is de beurt
aan Ton van Kempen en Olaf Cliteui
met hun deelname aan de dagviei
kampen Dondei dag 24 januari yuat
het hoofdtoernooi, de tienkampen
van start. Nico Handgraaf zal als de
butant starten m groep 9. terwijl
Ton van Kempen en Olaf Chteur als
ervaren deelnemers m respectieve
lijk groep 6 en 5 zullen spelen Wij
houden de lezers op de hoogte hoe
het de Zandvoortse schakels ver
gaat op dit internationale schaaktes
tival
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SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Had ik daar maar eerder aan gedacht

Autorijschool Phïl Waaning

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

U zoekt vast en zeker
een hoge rente.

AG O Werkverband voorziet ongeveer 600 geestelijk gehandikapten van
aangepaste arbeid in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening, in
samenwerking met 100 medewerkers in dienst van het werkverband.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.ti. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

De werkopdrachten liggen op het gebied van industriële produkten, zoals
rijwielassemblage, machinale papierverwerking, kartonnage, seal-, krimpen blisterverpakking, elektromontage en groenvoorziening.

WEGWIJS IN ONDER WIJS

Voor ons magazijn zoeken wij op korte termijn een

in- en uitgangskontroleur en een
magazijnmedewerker m/v

Leren met een doel is met plezier
aa.ni ede toeKomst werKen

VASTE TERMIJNREKENING l JAAR VAST

De in- en uitgangskontroleur heeft tot taak de binnenkomende en uitgaande
goederen te kontroleren op kwantiteit en kwaliteit. Daarnaast is hij yerantwoordelijk voor het laden en lossen van de vrachtauto's, waarbij hij
geholpen wordt door de magazijnmedewerkers en de yorkheftruckchauffeur. De funktionaris moet bedreven zijn in het rijden met een
vorkheftruck, zelfstandig en gestruktureerd kunnen werken en snel en
akkuraat zijn. Ervaring in het op- en afboeken van goederen met behulp van
een computer strekt tot aanbeveling.

eur.opa
colleae
Jij werkt toch straks
ook in Europa?

Kostverlorenstraat 70 - Zandvoort
Tel. 02507-12071

Werkverband

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

Een opleiding volgen aan het Europa
College, is kiezen voor:
• een baan die grenzen opent
• een modern onderwijsaanbod waarin
theorie en praktijk goed op elkaar
aansluiten
• studiebegeleiding die bij je past
• een studieklimaat dat ook vanuit een
geloofsovertuiging herkenbaar is.
Kortom een bijdetijds. maar degelijk
onderwijsinstituut'

'6

De magazijnmedewerker moet eveneens ervaring hebben op een
vorkheftruck en zelfstandig kunnen werken.
In verband met af en toe invallen voor de chauffeur van de vrachtwagen
geven wij de voorkeur aan personen in het bezit van een groot rijbewijs en
hetchauifeursdiploma. Laatstgenoemd diploma kan eventueel tijdens het
dienstverband bij AGO worden behaald.
Gezien de leeftijd-opbouw bij de AGO wordt de voorkeur gegeven aan
kandidaten jonger dan 30 jaar.
Het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring. De premie van
het pensioenfonds (P.G.G.M.) is geheel voor rekening van de werkgever.

OREN
DAGEN

Bij de Verenigde Spaarbank begint het nieuwe spaarjaar goed! Als u in de periode van 14
t/m 31 januari 1991 minimaal ƒ 1.000,- voor
l jaar vastzet krijgt u maar liefst
814% rente (i.p.v. 7%%). Kom snel
-5—
langs bij één van onze kantoren.
verenigde'
spaarbank

rentewijzigingen voorbehouden

Nadere informatie over de funkties kan verkregen worden van maandag tot
en met donderdag bij de heer M. van Wijck, personeelsfunktionaris
(tel. 020-996811).
Sollicitatiebrieven dienen voor 24 januari a.s. gestuurd te worden aan:
AGO Werkverband, Postbus 71,1110 AB Diemen, t.a.v. de afdeling
Personeelszaken.

Bel voor meer informatie:
Sector Economie
(voorheen MEAO en HAVO/MBO),
020-719373
Sector Economie
(voorheen MMO en LMO), 020-121211
Korte opleidingen
(voorheen KMBO), 020-179092
Sector Techniek
(voorheen MTS), 020-154354

Het Europa College is ontstaan door het samengaan van:
• Christelijke MEAO • Christelijke MTS Patrimonium • Christelijke MTS Patrimonium, Opleiding
voor volwassenen • Katholieke MTS Gijsbrecht van Aemstel •
Waldeck Pyrmont College (LMO/MMO) • Algemeen Christelijk KMBO Amsterdam.

Bij de Verenigde Spaarbank
nu een Vi% extra.

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

Sollicitanten die reeds eerder reflekteerden op de funktie van in- en
uitgangskontroleur hoeven niet opnieuw te reageren.

Je koopt een vrijstaand huis
maar wat is vrijheid als die ophoudt bij het hek?
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen
lelef. 02507-15531
telefax 02507-20025

M] H. W. COSTER B.V.

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

NVM

Burg

Engelbertsstraat 11, Zandvoort

INTERCONFESSIONEEL ONDERWIJS
VOOR TECHNIEK EN ECONOMIE

„SAUNA"
Sportcenter Wim Buchel

college

Diny Verspoor en Rose Ebbinge

amsterdam

Opleidingsschool voor schoonheidsspecialistes te Haarlem

DGQ
Vooropleiding Hoger Beroepsonderwijs (VHBO)
Oriënteren en Schakelen

Erkend door de Minister van onderwijs en wetenschappen op grond van
de Wet op de erkende onderwijsinstellingen en de stichting inspektie
opleidingsinstituten schoonheidsverzorgong.
Linschotenstraat 21 - Tel. 023-311932
b.g.g. 283068 of 377186

Maandagavond voor dames en heren.
Dinsdagavond alleen voor sportclubs
Woensdagavond alleen dames
Donderdagavond heren
Vrijdagavond dames en heren

Tarief ƒ 15,- incl. kopje koffie
A. J. v.d. Moolenstraat 47
Tel. 15829-13965

Vm. Stadstimmertuin 2 (020-224348)
26-01-1991
28-02-1991

Zaterdag 26 januari

zaterdag 10.30-11.30 en 11.30-12.30 uur
donderdag 19.30-20.30 uur

OPEN DAG

Aktiviteiten Begeleiding (AB)
Agogisch Werk (AW)
Civiele en Consumptief-technische Diensten (CCD)
Sociale Arbeid (SA),
.„Gaasterlandstraat 5 (020-462236)
•-., '•",- -

*&•«*: »•«.•> -£$•- ~.:-••-.
02-02-1991
21-03-1991

' •" - •
zaterdag 10.30-11.30 en 11.30-12.30 uur
donderdag 19.30-20.30 en 20.30-21.30 uur

Verpleging (VP)
Et. Wolffstraat 2 (020-168511)
02-02-1991
21-03-1991

zaterdag 10.30-11.30 en 11.30-12.30 uur
donderdag 19.30-20.30 en 20.30-21.30 uur

•
•
•
•

informatie over opleiding en beroepsmogelijkheden
vrij rondkijken
demonstraties
kennismaking met docenten

'23-02-1991
19-03-1991

„De Vuurboet"

economische school amstelpoort

zaterdag 10.30-11.30 en 11.30-12.30 uur
dinsdag 19.30-20.30 en 20.30-21.30 uur

.'- ,."/.

O

o

KIEZEN VOOR ZEKERHEID

dinsdag 19.30-20.30 uur en 20.30-21.30 uur
woensdag 14.00-21.30 uur

de zekerheid van:

donderdag 14.00-21.30 uur

^Leerlingwezen Kappen (BBO - Kappen)

*een breed aanbod

ïVm. Stadstimmertuin 1 ^020-225694)
' ;.
,f,:v,.' . ; ,;

28-01-1991
14-05-1991
Wedstrijden en
12-03-1991

maandag 19.30-21.30 uur
dinsdag 19.30-21.30 uur
voorlichting:
dinsdag 19.00-22.00 uur

*goed onderwijs

Mode én Kleding (MK)
Weteringschans 31 (020-237727)
29-01-1991
13-03-1991
14-03-1991

dinsdag 19.30-20.30 uur en 20.30-21.30 uur
woensdag 14.00-21.30 uur
donderdag 14.00-21.30 uur

NA-INSCHRIJVINGS- / INFORMATIE-AVOND
Donderdag 30-05-1991 alle adressen 19.30-20.30 uur

*een succesvolle carrière

i'

JAPANS FONDUE '„(Vis)
37;

jt

^*-="

Incl. uitgebreid
garnituur

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

Maandag en dinsdag gesloten

ALLES ONBEPERKT

Zeestraat 36
Tel. 12092
* * *

U-^EiS

Zantivoopts Nieuwsblad

- in handel en administratie
als zelfstandig ondernemer of leiddingeven-

bij bankwezen, verzekeringsmaatschappijen,
reisbureaus, reklamebureaus, enz.

na een vervolgopleiding in het MBO (LDS),
HBO of via overige opleidingen
*MEER INFORMATIE:
opleiding
adres

tel.: (020)

voorlichtingsdagen:

LDS, MOS, + kort' econ.
MEAO, + kort: econ.
Korte Opl Economie
Korte Opl Economie

946876
717413
790213
412156

12lebr„ 18 maart
5 febr., 20 maart
25 maart. 10 mni 16 00 u
9 februari 1000-1600 u

Mr. Treublaan 1 Asd
Roelof Hartstraal 1 Asd
Ruslenburgerslraat 438 Asd
Burg Haspelslaan 6 A'veen

Bakkerij Paap
Fa. P. Kleijn
De Spar
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg

AANVANG 20.00 UUR (tenzij anders vermeld)
of stuur een enveloppe met uw naam en adres en gewenste opleiding(en) naar ESA
Antwoordnummer 19375, 1000 WD Amsterdam (geen postzegel nodig)
Ontweipi'.Denise.Ghering. Kristèl Braunius (Maatschap Nieuwezljds) Amsterdam
Druk Rotor, OfIseldnjk b.v. Amsterdam

34,50

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

de

DECAAN
Voor schoolklassen onder leiding van een decaan is op
afspraak een bezoek mogelijk.
Telefonische informatie over alle opleidingen
020-767641

SuB
VLEESFONDUE

JAPANS FONDUE ^^TFFp^
a
(vlees)
3Z~
"

Uiterlijke Verzorging (UV)

;.\.»;;''•*'';; .',' 28-02-19^1

Steengrill Restaurant
^.•&Z*ï«z-&-~.

* Vm. Stadstimmertuin 11(020-225694)
22-01-1991
27-02-19191

telefoon 023-385478

Welkom op 26 januari van 11.00 tot 15.00 uur.

Fred. Hoeskestraat 90 (020-715911)
'

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

Toekomstige schoonheidsspecialiste/!, geïnteresseerden,
aankomende schoolverlaters, omswitchers, herintreders ...

Assistenten in de Gezondheidszorg (AG)
Verzorging (VZ) .Leerlingwezen verzorgende in instellingen voor gezinszorg
Leerlingwezen kraamverzorgende
Leerlingwezen apothekers-assistent
:

CHRIS HARDENDOOD

KIES VOOR DE ZEKERHEID VAN EEN OPLEIDING BIJ DE ESA

Fa. Veldwijk
AKO

Sig.mag. De Krocht

Zandvoortselaan 355, Bentveld
Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort
Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort
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Amerikaans programma
Philharmonisch orkest

DONDERDAG 17 JANUAR11991

kust O
keur OC

HAARLEM • Het Noordhollands Philharmonisch Orkest presenteert op zondag 20 januari een
programma, waarin het werk van
Amerikaanse componisten uit
. deze eeuw centraal staat.
tips & suggesties
In het Concertgebouw worden
werken uitgevoerd van Samuel
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort
Barber, William Bolcom, Lukas
Poss en Louis Gruenberg. Het orkest staat onder leiding van David
Porcelijn. De Canadese sopraan
Brenda Mitchell verleent solistische medewerking.
Voorafgaand aan het concert
worden werken van Antheil, Stravinsky en Bolcom uitgevoerd door
pianiste Loes Geusebroek en violiste Anique van Neer en toegelicht door Piet Veenstra. Het voorZANDVOORT - Autosportvereniging Sandevoerde organiseert op zaterprogramma start om én uur, het dag 19 januari weer een Keur-rit. Deze routebeschrijvingsrit heeft een
concert om half drie. Verdere in- lengte van circa 25 kilometer en is uitgezet door de heren Van Eggeraat en
formatie: 023-319248.
Van Leeuwen van de ASC Haarlemmermeer. De start vindt plaats om één
minuut over acht in Hotel Odyssee, Hogeweg 5 in Zandvoort.
Uiteraard kan iedereen deelnemen aan de Keur-rit. De inschrijving is
eveneens in Odyssee, deze begint om half acht. Per equipe bedragen de
Candy Dulfer
inschrijfkosten twaalf gulden. Leden van ASV Sandevoerde krijgen twee
HAARLEM - Candy Dulfer gaat gulden korting.
met haar Funky Stuff op herhaEn uiteraard gaan zowel de beste als de 'minst gelukkige' teams met een
ling. Morgenavond zal zij songs prijsje naar huis. Voor de best geklasseerde teams in zowel de A-, B- en
van haar 'langspeler' Saxuality ten C-klasse zijn er bekers beschikbaar gesteld door rijwielhandel Keur. De
gehore brengen. De show begint laagst geklasseerde equipe mag het tijdens de volgende rit nog eens een
om tien uur. De kaarten kosten keertje proberen, deze krijgt een gratis inschrijving voor die rit.
respectievelijk ƒ12,50 (CJP/P-pas)
en ƒ15,-. Voorverkoop WV en Toneelschuur Haarlem.
Op zaterdag 19 januari krijgt het
Patronaat bezoek van de formatie
African Headcharge. De groep
speelt muziek waarmee een brug
wordt gelegd tussen reggae en
haar uiteindelijke roots, die in
Afrika liggen. De entree bedraagt
ƒ7,50 of ƒ10,-. Het optreden begint
om tien uur.

UITGAANSTIPS

Sandevoerde houdt Keur-rit

Gremlins in Stekkie
ZANDVOORT - 't Stekkie vertoont morgen, 18 januari, de film
Gremlins II. De voorstelling begint om acht uur.
Zaterdag 19 januari is er weer
een kinderdisko in 't Stekkie. Kinderen tot dertien jaar kunnen zich
op de dansvloer uitleven. De discoavond duurt van zeven tot ne•gen uur.
Maandag begint de toneelcursus en dinsdag start er weer een
'kinderkookkafee'. Voor informatie kan men terecht op telefoon- • Zo wild als de Camel Trophy zal de Keur-rit van Sandevoerde niet
worden, maar spannend zal het ongetwijfeld wel zijn.
nummer 02507-17113.

Korte tips
• De Stichting Zaterdag Ateliers
houdt haar jaarlijkse expositie in
de Kloostergangen van het Stadhuis in Haarlem. De expositie
loopt van 3 tot en met 25 januari.
De tentoonstelling in de Kloostergangen is op werkdagen geopend
tussen tien en vijf uur.
• Het Haarlems Jeugd Orkest en
het Gemengd Koor van het Muziekcentrum Zuid-Kennemerland
zullen op zaterdag 19 januari een
uitvoering geven in de Nieuwe
Kerk in Haarlem. Voor de pauze
wordt het programma verzorgd
door het Jeugd Orkest onder leiding van Daan Admiraal met werken van Bartok, Gluck, Haydn,
Ives en Sibelius. Hetzelfde orkest
voert na de pauze Gloria van Vivaldi integraal op in samenwerking met het Gemengd Koor. Solisten zijn Suzan Tromp en Trudi
Stortenbeker. Aanvang kwart
over acht. Nieuwe Kerksplein in
Haarlem.
• De Schoter Scholengemeenschap houdt op zaterdag 19 januari voor de tweede keer in haar geschiedenis een klaverjastoernooi
voor koppels. Het toernooi begint
om half elf. Voor de beste koppels
van de dag zijn prijzen beschikbaar. Daarnaast wordt er een loterij gehouden met als hoofdprijs
een weekend Parijs. De speelzaal
is in het gebouw van de scholengemeenschap aan de Sportweg 9.
• In de serie kamermuziek-uren
van de Stichting Jeugd & Muziek
Haarlem vindt zaterdag 19 januari
het tweede concert plaats in de
Grote Muziekzaal van Cultureel
Centrum 'De Egelantier', Gasthuisvest 47 in Haarlem. Jonge
amateurs brengen op de instrumenten cornet, blokfluit, harp,
dwarsfluit, klarinet, accordeon en
piano werken ten gehore van
Fech, Purcell, Ibert, Haydn en
Herman. Ook staan er vocale eigen composities en volksdansen
uit diverse landen op het programma. Aanvang half twee.
• Abstracte kunst staat 24 januari
centraal bij PHILOMAX. Drs. Ellen Jellema-van Woelderen legt
dan concreet uit wat abstracte
kunst inhoudt. De bijeenkomst
begint om kwart over acht en
vindt plaats in ' t Trefpunt, Rijksstraatweg 83 in Bennebroek. De
toegang kost twaalf gulden vijftig.
Kaarten zijn aan de zaal te koop.

Moedermavo

Nog plaats op
jeugdcursussen
in 't Stekkie
ZANDVOORT - Aktiviteitencentrum 't Stekkie heeft nog wat plaatsen over op enkele jeugdcursussen:
de teken- en schildercursus (8-13
jaar, donderdags 15.45-17.00 uur,
aanvang 24 januari), de toneelcursus
(8-13 jaar, 's maandags 16.00-17.30
uur, aanvang 21 januari), en het kinderkookkafee (8-13 jaar, dinsdags
17.00-19.00 uur, aanvang 22 januari).
In het Kinderkookkafee maken de
jonge cursisten samen met de docent(e) gerechten uit allerlei landen, die
zij na afloop zelf samen mogen opeten. Even opruimen plus schoonmaken, en wéér is een leuke en leerzame middag/avond voorbij. Twaalf
lessen voor ƒ36,-, waarvan ƒ18,- inschrijf geld.
De toneelcursus duurt ook twaalf
lessen en wordt gegeven door Lucia
Vertegaal. De kosten bedragen ./'40,-,
waarvan ƒ20,- inschrijfgeld. De' cursus is bedoeld om spelenderwijs toneelvaardigheden te leren, waaronder ook aandacht voor 'technieken'
als praten en bewegen. Aan het eind
van de les wordt geprobeerd dit om
te zetten in een kleine uitvoering.
Het is de bedoeling om de cursus af
te sluiten met een toneelstukje voor
de ouder (s) en/of andere familieleden. Ervaring met toneel is niet nodig, want er wordt gewerkt vanuit
het idee: 'starten bij het begin'.
In de teken- en schildercursus
wordt (ook) gewerkt aan de ontwikkeling van de eigen creativiteit en
vaardigheden. Aan de hand van voorbeelden, hoewel dat geen verplichting is, aan eigen ideeën wordt volop
aandacht besteed. De docent is Tom
Puts. De kosten komen op ƒ30,waarvan ƒ 15,- inschrijfgeld. Er wordt
gewerkt met diverse teken- en schildertechnieken (potlood, houtskool,
vetkrijgt etc.), ook het werken met
druktechnieken behoort tot de mogelijkheden. Aan het eind van de cursus wordt er een expositie gehouden
van enkele gemaakte werken. De ouder (s) en/of andere familieleden
kunnen daar de resultaten komen
bewonderen. Meer info: tel. 17113.

VVV manager
neemt afscheid

ZANDVOORT - Karin ter
Beek, hoofd van de afdeling
Promotie van de Regionale
VVV
Zuid-Kennemerland,
neemt eind deze week met stille trom afscheid van haar
werkgever. "Ik ga me wat breder oriënteren", zegt zij.
Karin ter Beek is sinds 1987 werkzaam geweest bij de WV, waar zij
aanvankelijk met een tijdelijke aanstelling als bureaumanager Theo
Hilbers opvolgde om later, na de omzetting van de VVV Zandvoort in de
Regionale WV Zuid-Kennemerland, een vaste benoeming te krijgen
als hoofd Promotie. In die functie
was zij ook een vast aanspreekpunt
voor het bedrijfsleven.
"Ik heb hier met ontzettend veel
plezier gewerkt en veel vrienden gemaakt", zegt zij, "ik ben zeer 'gebakken en gebonden'. Het is een complex geheel waar veel energie in gaat
zitten. Maar ik ben best nog bereid
om in te springen als het nodig is. Ik
ben er trouwens van overtuigd dat er
zeer binnenkort in mijn opvolging
wordt voorzien". Voorlopig wordt zij
waargenomen door haar 'rechterhand' Ellen Brandtjes. .
Karin ter Beek gaat zich 'breder
oriënteren', bijna letterlijk nu zij
voorlopig voor een reisorganisatie
als freelance medewerkster reizen
naar het verre oosten gaat begeleiden.

Zeeschilders
ZANDVOORT - Op de nieuwste tentoonstelling in het Cultureeel Centrum Zandvoort
staan zeeschilders centraal.
De expositie is gerealiseerd in samenwerking met de Nederlandse
Vereniging van Zeeschilders, zij
wordt vrijdagavond 25 januari door
burgemeester Van der Heijden geopend. Op de bovenverdieping van
tiet centrum is een tentoonstelling
ingericht van in eigen beheer vervaardigde foto's van de zee. In totaal
nemen veertien schilders deel aan de
expositie.

ZANDVOORT - Deze week een 'oude' schoolfoto rond een bijzondere gelegenheid. Het is al weer tien jaar geleden dat het eerste tiental Zandvoortse
leerlingen in de zenuwen zat voor het eindexamen aan de 'moedermavo'.
Zestien moeders konden in januari 1981 hun opleiding, die door het Eramsuscollege in het Gemeenschapshuis werd gegeven, met succes afsluiten. Daaronder
ook de huidige PvdA-fractievoorzitter Jeanette van Westerloo.
Het groepje was in 1978 bij elkaar gekomen, om vol goede moed aan de lessen
te beginnen, en wel aan alle zes vakken waarin werd onderwezen. "We waren
een hechte groep", zeggen zes van deze dames nu. Zij hebben "veel gelachen,
ook wel gehuild, en elkaar gesteund. Maar de hoofdzaak
héél veel geleerd".
Hét clubje komt aanstaande zaterdagavond weer bijeen om oude herinneringen

Gestolen auto
teruggevonden

Nel Lemmens, Elly Keur, Jeanette van Westerloo, Rita Faber, Greet Stam en
Greet Dekker. Zittend: Nel Sandbergen, Corrie v.d. Moolen, Hilde Strobach,
Nanny Uit den Boogaard, Jo Koper en Dia Kerkman. De twee dames op de
voorgrond zijn Marlies Dohmer (l.) en Loes Bruijnes. De foto werd beschikbaar
gesteld door Jeanette van Westerloo.

VERENIGINGSNIEUWS

ZANDVOORT - De redactie
van 'De Klink', het orgaan van
het Genootschap 'Oud Zandvoort', heeft met het onlangs
verschenen Januarinummer
de lezers weer een kostelijk
uurtje lees- en kijkplezier verschaft. De liefhebbers van
Programma VanNu Zandvoorts
historie konden
ZANDVOORT - Voor de Vereni- hun hart ophalen aan lezensging Vrouwen van Nu houdt dinsdag waardige artikelen en nog niet
22 januari mevrouw Hogerzeil-Staal eerder gepubliceerde foto's.

den. De inschrijving vindt donderdag 24 januari plaats tussen twee en
drie uur in het Gemeenschapshuis.
Bij inschrijving moeten de deelnemers honderd gulden aanbetaling
overhandigen. De toeslag op een een lezing in het gemeenschapshuis.
eenpersoons kamer is zeventig gul- Zij zal vertellen hoe het is om als
De hartpagina brengt verdwenen
den.
72-plusser met de Greyhoundbus
bouwwerken zoals de oude watertodoor Texas te reizen.
ren, de hotels Groot Badhuis en
De lezing begint om twee uur.
Seinpost en het Haarlems KinderVer. van Huisvrouwen
huis weer eens in de herinnering,
terwijl een vijftal door mevrouw
De Nederlandse Vereniging van
Schniedewind-Paap beschikbaar geHuisvrouwen Haarlem e.o. houdt
morgenochtend een wandelkontakt
ZANDVOORT/HAARLEM - Voor stelde foto's de bedrijvigheid bij de
in restaurant Groenendaal, Heem- Woman's Aglow spreekt donderdag badinrichting 'Blauw-Wit' in beeld
stede, bereikbaar met bus 92 en 93. 24 januari Zwaantje Kooy van de brengt. Op een foto uit 1955 staat de
honderdjarige Jannetje Bluijs-van
Aanvang 10.30 uur, entree ƒ2,50 voor stichting 'Hij leeft'.
niet-leden. Dinsdag mevr. G. van der
Op het nieuwe adres, Gedempte der Meij, alias Jans de Kraai, afgeWerf in het Gemeenschapshuis in Oudegracht' 104 te Haarlem. Een beeld, samen met haar oudste achZandvoort een dialezing over 'Vrou- ochtend met lofprijzing en een Bij- terkleinkind Ria ter gelegenheid van
wen in de Sovjet Unie', aanvang belse boodschap. Aanvang 09.30 uur, haar eerste communie. En dan is er
een winterse opname, in bruikleen
14.00 uur.
eind 11.30 uur.

Woman's Aglow

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

Hot-items
Als u dit leest, kon het wel eens
zijn, dat de boel in het middenoosten in lichterlaaie staat. De golfcrisis houdt ons op dit moment allemaal bezig. Je staat er mee op en je
gaat er mee naar bed zogezegd.
Ondanks dit 'hot-item' lijkt mij
deze rubriek niet geschikt om
hierop nader in te gaan. Het leven
in Zandvoort gaat 'gewoon' door.
Ik onthoud mij daarom dan ook
van commentaar.
Deze badplaats kent zo zijn eigen 'hot-items'. Deze week werd
bekend gemaakt dat vanaf 21 januari tot 11 februari de discussienota's Hoofdwegenstructuur, Verkeersstructuur en de nota Zandvoort-Centrum en parkeren voor
de bewoners van deze plaats ter
inzage liggen op het raadhuis en in
de openbare bibliotheek. De inwoners van Zandvoort krijgen inspraak , zo wordt ons door het
gemeentebestuur beloofd. Gedurende de tijd dat de plannen ter
inzage liggen, kan de bevolking
schriftelijk reageren. Op woensdag 30 en op donderdag 31 januari
worden er in het raadhuis twee
informatieavonden gehouden, die
betrekking hebben op deze nota's.
Nadat alle 'voors' en 'tegens' tegen
elkaar zijn afgewogen, zal het college van B&W zijn standpunt bepalen. Naar verwachting zal de
raad zich in een raadsvergadering
in de maand maart definitief over
deze plannen uitspreken.

Problemen
U ziet, in Zandvoort viert de democratie nog steeds hoogtij. De
plannen hebben verstrekkende
gevolgen voor haar inwoners.
Vooral het verkeersluw maken
van het dorpscentrum 'raakt' menig middenstander. Nog vers in
het geheugen ligt de vergadering
van de Zandvoortse ondernemersvereniging (OVZ). Toen bleek
weer eens overduidelijk dat onze
neringdoenden in deze badplaats
met geen mogelijkheid op één lijn
te krijgen zijn. De ene helft is voor
afsluiting, de anderewil de straten
het liefst open houden, pok het
omdraaien van de rijrichting in de
Haltestraat levert nu al de nodige
problemen op. Zoals u weet wordt
deze straat al jaren gebruikt als
doorgaande route naar de woonwijk Nieuw-Noord. Men heeft uitgerekend dat mistens duizend auto's per dag van deze straat gebruik maken. Op een drukke dag
betekent dit een hoop overlast
voor de wandelaars in dit gebied.
Met deze nieuwe maatregel wordt
dit voorkomen.
Evenals in het verleden wordt
overwogen om op drukke dagen
het zuidelijk gedeelte van de Haltestraat voor alle verkeer af te
sluiten. De meeste inwoners zullen dit wel toejuichen, immers,
daarmee wordt voorkomen dat
deze drukke winkelstraat nog langer gebruikt wordt als racebaan.
Maar ja, u weet hoe dat gaat in
Zandvoort. Ook hier zijn de winkeliers het met elkaar oneens. De
bewoners en belanghebbenden,
dus ook de middenstanders hebben inspraak. Zo hoort dat ook in
een democratie. Ik voorspel u, dat
wordt weer lachen geblazen tijdens de informatie-avonden op 30
en 31 januari.
Gelukkig is het gemeentebestuur zo wijs geweest te vermelden dat er alleen schriftelijk op
deze plannen gereageerd kan worden. Men kent blijkbaar zijn pappenheimers. Met deze maatregel
voorkomt men hopelijk de oeverloze discussies, die we in het verleden maar al te vaak gehad hebben.

Voorkomen
Het plan, om het verkeer vanuit
Haarlem af te laten buigen via de
Corn. van de Werffstraat en de
Frans Zwaanstraat zal bij de bewoners op deze route ook wel
weer op grote tegenstand stuiten.
Verkeerstechnisch zit het plan
goed in elkaar. Door deze maatregel wordt immers voorkomen, dat

het verkeer richting de parkeerplaatsen in 'de Zuid' en naar hef
strand nog langer door het dorpscentrum razen. 'Wat het zwaarst
is, moet het zwaarst wegen'. Dat
geldt natuurlijk ook voor Zanclvoort. Het is daarom te hopen dar
het Zandvoortse gemeentebe' "
stuur, na afweging van alle belangen de juiste beslissing neemt. Dar
niet iedereen het met deze beslissing eens zal zijn, daarvan ben ik
nu al overtuigd. Maar ja, hè;
brengt tenminste weer wat leven
in de brouwerij.
.

Welstandscommissic
Het persbericht van de gemeen
te dat gistermorgen op mijn bureau neerdwarrelde, heeft mij in
hoge mate geërgerd. Dat ging over
de Welstandscommissie, een voor
de meeste Zandvoorters ongrijpbaar instituut. Deze commissie
beslist over het dorpstaeeld, zij
moet toestemming geven voor
eventuele veranderingen daarin. ;
Om u een voorbeeld te geven: Stel, ;
u wilt iets gaan bouwen of vertaouwen. Een nieuw huis, een kippen- :
hok of een dakkapel. De wel- :
standscommissie of de schoon- '
heidscommissie, zoals hij in sommige andere plaatsen wordt genoemd, adviseert of de bouw of :
verbouw esthetisch verantwoord
is, of het past in zijn omgeving.
Een duidelijk voorbeeld is het Circus (theater) op het Gasthuis- ;
plein. Op zich een schitterend ;
pand. Van de tien Zandvoorters ;
zijn er negen overtuigd dat dit ge- '
bouw niet op deze lokatie past.
Toch heeft de welstandscommis- j
sie destijds - tot verdriet van me- ;
nig Zandvoorter - anders beslist. ;
Een ander voorbeeld: Een ken- ;
nis van mij, wilde aan de achterkant van zijn huis (uit het zicht
van de buurtbewoners) een dakkapel bouwen. De welstandscommissie boog zich over de door hem
ingestuurde tekening en vond
deze dakkapel niet passen in zijn
omgeving. Zo zijn er voorbeelden
te over.
j
Tot op heden weten maar weinig i
Zandvoorters dat de vergaderinv;<'
gen van deze commissie, die eens;I;J'!
in de maand worden gehouden££!
voor het publiek openbaar zijn&«*«;
Evenmin weten maar weinigerrX£
dat de leden van deze commissie!v*;
bestaan uit niet-Zandvoorters. De'.-'/"
vier leden, (twee ingenieurs en -••
twee architecten) komen uit
Hoofddorp, Haarlem en Bloemendaal. Een wonderlijke zaak lijkt
mij, immers ik kan mij maar
moeilijk voorstellen dat zij enige
affiniteit hebben met onze badplaats. Men zou dan ook op de
gedachte kunnen komen dat het
deze heren geen bliksem kan schelen wat er hier in dit dorp gebeurt.

Openbaarheid
De ergernis over het persbericht
ligt in het feit dat de vergadering
staat gepland op donderdag 17 januari om 15.30 uur. Vandaag dus.
Als u deze krant leest is de vergadering inmiddels afgelopen. Over
openbaarheid gesproken! Laatst
sprak ik iemand, die mij vertelde
dat hij bij deze commissievergadering was weggestuurd. Hij moest
buiten op de gang wachten. De reden was, 'dat het binnen anders te
vol werd'. Er moest een advies uitgebracht worden over een verbouwing van zijn pand.
U herinnert zich nog wel de perikelen over de nieuwbouw nabij de
Bodaanstichting. De plannen werden destijds door protesten van de
buurtbewoners afgewezen. De
projectontwikkelaar heeft nu een
nieuw plan op tafel gelegd. Vanmiddag is dit bij de welstandscommissie aan de orde geweest, zonder dat u daarvan wist. Dit noemen ze nu 'openbaarheid van bestuur'. Als het plan wordt goedge
keurd worden de buurtbewoners
alsnog in staat gesteld om te protesteren. Ik betwijfel of dit nog
veel zoden aan de dijk zal zetten.
Dit was het weer voor deze week,
blijf gezond, tot de volgende week.
BRAM STIJNEN

Leuke wetenswaardigheden in Klink

Zwemmen met ANBO per l februari goedkoper

ZANDVOORT - Een auto, die in
Bloemendaal gestolen was, is aangetroffen in de Cort van der LindenZANDVOORT - Ouderen kunnen
straat. Het portierslot en het con- vanaf 21 januari wekelijks tussen
tactslot bleken geforceerd. De wagen half tien en half elf met de ANBO
is weer terugbezorgd bij de eigenaar. zwemmen in Gran Dorado. Per l februari gaat de prijs van een maandabonnement omlaag. Per maand betalen de ouderen vijftien gulden
voor een kaart. Zij die slechts één
keer per maand zwemmen, betalen
ZANDVOORT - Bij een inbraak in de normale prijs: vier gulden. Het
een bedrijf aan de James Wattstraat laatste half uur kunnen de zwemis donderdag 11 januari een hoeveel- mers in het Malitaubad terecht.
heid gereedschap weggenomen. De
waarde van de gestolen boor- en
De ANBO heeft op donderdagochschaafmachines bedraagt rond de tend ook nog een paar plaatsen vrij
tienduizend gulden. De daders wa- bij het kegelen in de sporthal van
ren de ruimte binnengekomen door Gran Dorado. De contributie is vijfeen ruit in te slaan. Het recherche- tien gulden per maand. Ouderen die
-onderzoek zette de politie op het meewillen met de jaarlijkse voorspoor van een 22-jarige man uit jaarsreis van 27 mei tot en met 4
Haarlem die bij de inbraak moest juni, kunnen zich opgevne bij de
zijn betrokken. De man is voor het ANBO. De reis voert dit jaar naar
onderzoek in Zandvoort ingesloten. Kiefesfelden Tirol en kost 745 gul-

Inbraak

ZANDVOORT - Bij een inbraak in
een garagebedrijf aan de Curiestraat
werden donderdag 11 januari een
geldkistje en enkele bureaulades
opengebroken. Hoe de ongenode
De bijgaande foto werd gemaakt ter gelegenheid van de diploma-uitreiking, de gasten zijn binnengekomen en of zij
dames ontvingen toen van het Zandvoorts Nieuwsblad een roos met een iets hebben meegenomen, is nog een
gelukwens. De geslaagden waren: staand (v.l.n.r.): Wil Brinxma, Marjan Arnoldi, raadsel.
op te halen. Ook een paar van de docenten zullen daarbij aanwezig zijn, dat
hebben zij nu al toegezegd.

Met oog en oor
de badplaats door

afgestaan door Engel Kerkman, van
een groep drijvers in de jaren dat
jagen op wild nog geen besmet begrip was. Het bijbehorende artikel
vermeldt dat de meeste drijvers zomers op het strand werkten en op
deze wijze ƒ 4,50 per dag verdienden
met het doen van twee driften, één 's
morgens en 's middags de tweede.

Tennisbanen
In een boeiend artikel schrijft redacteur Maarten Weber over de tennisbanen van de Zandvoortsche Terrein en Hotel Maatschappij, en over
paviljoen Bernadette (met speeltuin), dat geëxploiteerd werd door
Jacob Kemp, alias Poppe Moeke.
Eveneens van Maarten Weber is het
kostelijke verhaal over de bijzondere manier van geldinzamelen ten
bate van het T.B.C, fonds van de
Werklieden Vereeniging 'Onderling
Hulpbetoon'.
De genealoge mevrouw Van der
Oord-Wisker uit Hoofddorp dook
voor haar bijdrage aan 'De Klink'
weer eens in de archieven en uit
haar verhalen over Cornelis Jacobsz
Vois en de familie Van Duyvenbode

bleek dat in het begin van de acht
tiende eeuw trouwen met e<.'i
'vreemde' al heel gewoon was.

Wurf
De Folklorevereniging 'De Wurf
heeft het stuk 'De Moriaan' van \vii
len J. A. Steen in studie genomen ei
hoopt daarmee in maart niet eer
drietal voorstellingen op de planker
te komen. 'Tijdens de uitvoeringvr
zal ook de dansgroep zich presente
ren, die ter versterking van haar ge
lederen een aantal folkloristisch!
volksdansers goed kan gebruiken'
aldus secretaris Hans Gansner. Ir
het kader van 'Noordwijk 125 juui
badplaats' zal 'De Wurf' daar zat t; r
dag 11 mei optreden met een kledor
drachtenschouw.
De jaarlijkse genootschapsavonc
wordt op vrijdag l maart gehouder
in gebouw 'De Krocht' en het pro
gramma vermeldt onder meer dt
vertoning van een oude film ovei
Umuiden/Velsen door de heer J
Keil, terwijl de heer A. Bakels oude
filmbeelden van Zandvoort zal latei:
zien.
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Bijna iedereen in
Zandvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf

Houten kozijnen

ICRO

Scherpe prijs snelle levertijd goede kwaliteit
Tel 022022700
Fax 022022730
Voor al uw loodg /dakwerk
schild en stucwerk Tel 020
854563 123985 Vnjbl propq
• Zie de colofon voor opga
ve van uw rubieksadvertentie

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK |
richten aan Centrale Orderaf
deling Weekmedia Postbus!
122 1000 AC Amsterdam

DOMBO
U ook?
Corn.
Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

Harde
Liveporno!

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41 Zandvoort
tel 025071570518812 voor
BRUILOFTEN RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Instituut de Korte
aangesloten bij VAKOS VOS EN VOV
WIM VAN DER STRATEN directeur
Inschrijving geopend voor de cursussen

schoonheidsspecialist(e)
manicure - nagelstyhst(e)
visagist(e) - make-up artist
pedicure - voetverzorg(st)er
sportmassage
Aanvang nieuwe cursussen
in januari'februari en augustus/september
Open dag
zaterdag 26 januari van 11 00 1500 uur
Natuurlijk kies je voor het volgen van een cursus een
vertrouwd adres dat voor zover een cursus onder de
WEO valt erkend is door het Ministerie van Onderwijs
Vraag gratis studiegids bij onderstaand adres
NIC Witsenstraat 5 1017 ZE Amsterdam
Telefoon 020233994
DE CURSUS CARTOON EN
STRIPTEKENEN IN 4 LESSEN
start m februari in A dam'
Vraag die folder aan PB 7038
Groningen of bel 050 184487

Dansen bij JAN DANIELS
Aanvang spoedclubs beginn
Inschr Dirk Sonoystr 155
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing Asd Geuzenveld 020 113260
in dezelfde week
V a 24 1 do av n w CURSUS
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart
l CALLIGRAFIE in Stekkie
Ook voor linkshandigen
Inf tel 17677 (Vera) 12143
(Ellen) 17113 (Stekkie)

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

AEROBICS
o l v Anja v d Voort
Bel v info 19701 of 12215

Free-lance advertentieverkopers i (m/v)
Wij bieden een zelfstandige baan met provisieregeling als
agent voor een nieuwe formule van onze uitgeverij
Kan zowel als bijverdienste of als hoofdverdienste
WIJ DENKEN AAN
- representatieve mannen/vrouwen die ervannc
hebben in verkoop advertenties
- bij geen ervaring kan training/opleiding door ons
verzorgd worden
WIJ BIEDEN
- werkzaamheden in uw directe omgeving
- een eenvoudig en snel te verkopen produkt
- goede ondersteuning
- grote ervaring
- hoge provisieregeling

14000

GRATIS

Woninglijst van Zandvoort
Pjfl

*

*

BY DAWN'S
EARLY LIGHT
* * *
PERFECT WITNESS
* •* *
< BLACK ANGEL
* * *
fVERY BODY WINS

* T k a Akai CD speler bijna
1 jaar oud met afst bed
ƒ 225 Philips gezichts
solarium ƒ 75 Tel 13145

Divers personeel
gevraagd

Foto Boomgaard

BENT U GEÏNTERESSEERD
IN COSMETICA en een leuke
BIJVERDIENSTE? Bel ons
dan voor informatie tijdens
kantooruren 023295091

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

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
T k gevr LEDER CHESTER
RELD BANKSTEL of LOSSE
BANK Tel 075704775

Tel. 02507-12614
5 REGELS

*

Videotheek

Woninginrichting

Bent u geïnteresseerd schrijf of bel
RS&B UITGEVERSMAATSCHAPPIJ B V
Herengracht 10 1382 AE Weesp Telefoon 02940

CEIVE makelaars o.g.

Radio/tv/video

CHINA O'BRIEN
II
i

Dombo
5 films
hele week

25.Corn. Slegersstraat 2b
tel. 12070
Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

GRATIS

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

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

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

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen

Live uit
Zandvoort

1 regel ƒ 3,82
2 regels ƒ 3,82
3 regels ƒ 3,82
4 regels ƒ 5,09
5 regels ƒ 6,36
6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

/ 7,63
ƒ 8,90
ƒ10,18
ƒ11,45
ƒ12,72

Alle prijzen mcl 6% BTW

400 gr

Mona
sinaasappelen Yoki Drink

Groot Frans

stokbrood

net ± 2 kilo

2,98
Hele Weense
Snijder

1.75
Katenspek

Magere

hamlappen

100 gr

kilo

10,
Stegeman gekookte

Iglo gesneden

Gelderse

Pampers
Boy of Girl
24,

bladspinazie

100 gr

p. 450 gr

1,19

DOMBO

Altijd volop parkeergelegenheid

CELSIUSSTRAAT 192
HETERO jongeren contact
LIJN 06 320 331 61 (50 cpm)
Gratis inspr' 01828 11141
LESBI CONTACTLIJN
0632032808
Gratis inspr ? 01828 15477

Een rijpe hete donkere vrouw
van 39 voor jou (50 cpm 06 )
320x320x91 xxxx 320x320x91
n Volle dikke rijpe donkere
vrouw wacht op je m d r witte
ondergoed DD cup Bel me
320x323x46 (50 cpm)

MIIMI
LADY BIZAR
n
0632032468 50 cpm hete
zondige SM sex MEESTERES
Rijpe Claudia traint haai
xx buurmeisje xx 50 cpm 06
xxxxxxx 320x320x37 xxxxxxx

Topsex1 Topsex1 Topse
5 meisjes/dames ontv tijde Ik heb nou eenmaal hele
lijk/part time in rom privé grote
MI 06 320x325x25
sfeer v a ƒ 100 020 252497
Surinaams schoolmeisje (18
HOMO jongeren CONTACT j ) leert van haar rijpe hospit,
LIJN 06 320 332 88 (50 cpm) 50 cpm xxxxx 06 320x323x24
Gratis inspr ? 01828 30800
Lekkere STRAATMEID, n jon
Bel nu voor je
e griet voor 50 cpm 06 SM CONTACTLIJN homo hè
HOROSCOOP
20x320x77 xxxx 320x320x77 tero 06 320 330 39 (50 cpm)
06-320.332.77
Gratis inspr ? 01828 30599
AH AH TOPS&M AH AH
ƒ 0,50 p m Pb 4100, Arnhem
Griekse Porno
Meesteressegenot
50 cpm
achterkant
Taboe • Wij behouden ons heil
AH
06320x331x13
AH Taboe
50 cpm
0632032062 recht voor zonder opgave van!
Bi Sex voor TWEE direct
redenen teksten te wijziger|
Meisjes Porno
apart met een heet meisje of
of niet op te nemen
50 cpm
een lekker jongen, ook trio' Petra (18 jaar)
06 320 320 52
06 320 330 87 (50 cpm)
Diversen
Nieuw BI SEX AFSPREEK Rijpe Greet doet t echt met
LIJN **Bel 06 320*325*01 ** jongens (18 j ) Life opgen
50 cpm 06 320x322x27
(50 cpm) Inspr 0172045111
X Y Z B V verhuizingen en
kamerverhuizingen Voll verz
Dag/nachtservice 020 424800
'n Chique Dame 38 geeft les
aan jongen (18 j ) PERVERS'
50 cpm xxx 06 320x320x38 xx
Harriet schunnig en hard
xxx
ruige porno
xxx
xx 50 cpm 06 320x320x53 xx

§

Viezer
Kan niet!

Moeder
& Dochter

Jenny & Angelique hebben in
hun Gooise flat een eigen
D6/privelijni Grijp nu je
kans om absoluut Live alles
op Sex/gebied te doen wat
thuis (helaas) onmogelijk is1

Nu kan heel Nederland Live
aan de gang met Moeder en
Dochteri Nu kan Nederland
100% discreet alles doen
wat zelfs in de gedurfste
porno/films niet gebeurd1

340.340.11

340.340.10

• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nu m
mer m de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order
afd Weekmedia Postbus
122,1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de be
06/50 cpm Boven de 18 jaari 06/50 cpm Boven de 18 jaar' handeling

kennismaking
ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
Parasol Reis en Contacten
club 023 356840 (mfoband)
• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order
afd Weekmedia
Postbus
122 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de be
handeling

Betamax
films te koop

Dumondc 14 kit
gouden ooi knopjes met briljant
Oplopende k«uaatgewichten
\an2\ 0,025 kit
lot 2x0,09 kit
Afgebeeld
2\ 0,025 kil

HANGERS
Videotheek

14 k i l gouden hangei
uitgevoeid als
clown niet
be\\ ecgbiii e
ai men en benen,
be/el met
lobijn, sallei
en smai agd
en 3 (liamiint)cs

Dombo
Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

Vakantie
buitenland

Autoverzekering

135;

\.in H'W.-vooi

JUWELIER
i NUSSELEIN,
RUIMT OP, \
WEKENLANG
VOORDEEL

KORTINGEN
299; TOT 80%!
De opruiming bij Juwelier
Nusselein belooft één groot
feest te worden, want de
kortingen lopen op tot maar
liefst 80%. Nog nooit kónden we sieraden tegen zulke
lage prijzen aanbieden.
Maar let u wel op; sommige
sieraden zijn beperkt leverbaar, dus wacht niet te lang
met een bezoek. Tot ziens
bij Juwelier Nusselein.

V A ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 02507 14534

Autoverzekering
nu nog goedkoper bij
TEUBEN ASSURANTIËN

Tel 02507-14643
Hypotheken
computervergelijking
Bel nu 02507 14643

Teuben Assurantiën
Videotheek

Wilt u ook naam adres woonplaats volledig invullen anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen

Granny
Smith

Spaanse Navelina

Tel. 13529

Financien en
handelszaken

Zandvoorts Nieuwsblad

500 gr

340.340.50

Stacaravans t h m de Belgi
sche Ardennen v a ƒ 190 p w
all in Inl tel 044591598

r

D.E. koffie
Benco
Roodmerk Instant cacao

340.340.40

T k Overlockmachine (nw) Ze zijn heel jong en wonen
zware motor mcl accessoires pal aan de boulevard waar
ƒ700 Tel na 1800 uur ze een eigen 06/lijn hebben
02507 18893
laten installeren' Ze doen
de meest vergaande sex
spelletjes 100% Live via
Op 8/11 90 te omst 15 45 uur
Onroerende
reed een Pen serviceauto te
goederen
te
koop
gen een stilst pers auto op
de rijbaan van de Q v Ufford
gevraagd
06/50 cpm Boven de 18 jaar'
laan (t o kant Mak Lense)
Zoek je 'n leuke vriend of
event getuig c q de passé
VRIENDIN' Afspreekcompu
GARAGE
rende rijwielst Tel cont
ter 0632033041 (50 cpm)
TE KOOP GEVRAAGD
opnemen onder nr 17566
Tel 0250714534
Beloning in vooruitzicht
Zoek je een hete meid9
Bel de Tippelbox
* Help de Polen Stuur eens
06320*322*11 (50 cpm)
een voedselpakket1 Geen
Onroerend
goed
adres9 Dat hebben wij voor u'
Direct Snel Sexcontact11
en woonruimte
Inl tel 029075235
Live Afspreeklijn
te huur
Bel 06 320*322*88 (50 cpm)
Voor trouwfoto's
aangeboden
HOMO Zoek je n lekkere
Foto Boomgaard
boy? Gay Date Contact
06320*326*11 (50 cpm)
Te huur OPSLAGRUIMTE
Grote Krocht 26
± 100 m2 Voltastraat 11
Wil jij een lekkere meid9
Tel 023246777
Bel de Hete Vrouwenlijn
06 320*326*33 (50 cpm)
• Wij behouden ons het
HOMO Het is wel even
Videotheek
recht voor zonder opgave van
slikken voor die Jongens
redenen teksten te wijzigen
06 320*327*01 (50 cpm)
of niet op te nemen
Jonge Blonde Natasja doet
Corn. Slegersstraat 2b
het met 2 Buurjongens
tel. 02507-12070
Huishoudelijk
06 320*327*77 (50 cpm)
Geopend
dagelijks
personeel
Buurvrouw Chantal en haar
van 13.00-21.00 uur.
gevraagd
hete buurjongens, live sex
Altijd de nieuwste
Bel 06 320*328*01 (50 cpm)
premièrefilms tevens
Gevr goede zelfst hulp in de
Loesje en Anita zijn 2 hete
veruit de grootste
huish voor 4 uur op vrijdag
ondeugende meisjes
keuze in Zandvoort.
morgen Verdienste n o
Bel 06 320*328*04 (50 cpm)
Verhuur van
t k Tel na 1800 uur 18129
En toen kwam Wendy binnen
movieboxen.
Suzanne schrok, maar toen11
Corn. Slegersstraat 2b
Bel 06 320*329*01 (50 cpm)
Foto - Film
Zandvoort.
*** H E T E R O Contact ***
Tel. 02507-12070
Sexafspraken 06 320 329 88
Foto Boomgaard
Inspr 01720 39319 (50 cpm)
ook voor
Wil jij direct APART met
Vaar/surfsport
portretfoto s
n strenge meester of met
pasfoto s
een onderdanige slaaf"
receptiefoto s
MARINA MONNICKENDAM Bel Gay S M voor Twee
groepsfoto s aan huis
de gezell jachthaven met alle 06 320 329 99 (50 cpm)
Grote Krocht 26
faciliteiten Enkele ligplaatsen
Tel 13529
beschikbaar Tel 02995 2595 ** Nieuw H O M O dating **
Vanaf vandaag is het wel heel
gemakkelijk om met een
MuziekDiverse clubs
andere gay m contact te
instrumenten
komen" Bel Gay Privé als je
Zoek je een sexrelatie met zoekt naar 'n lekkere jongen
voor 'n afspraak of wil jij een
7
Huren met recht van koop een lekkere meid ''
neet opwindend gesprek van
KEYBOARD v a ƒ25 p m Bel 06 320 330 21 (50 cpm) man tot man?'" **
Dijkman b v , Rozengracht OPGELET'! zoek je n vriend Bel Gay Privé Noord Holland
115 Amsterdam
of n leuke vriendin? Voor (direct apart) 06 320*322*68
Tel 020265611
een avondje stappen of een
spannende relatie? Rirtbox SUZANNE is n jong blond
Bel 06 320 330 77 (50 cpm) meisje, en vol van boven'
Dieren en
Bel 06 320 330 96 (50 cpm)
Bel voor sex afspraakjes,
dierenBianca is een ondeugend
Jonge MEISJES CONTACT
benodigdheden
jong heet schoolmeisje' (18
06 320 330 16 (50 cpm)
j ) 06 320 330 97 (50 cpm)
Een wit TENNISROKJE Petra
* S M AFSPREEKLIJN***
DENNIS PAPEGAAIEN
en Kim verwennen elkaar
'
een begrip in Nederland Bel Bel 06 320*330*32 (50 cpm) Bel 06 320*322*20 (50 cpm)
Gratis inspr 01720 30507
voor gratis infoboek 020
11
Jong lesbisch meisje i»"' Zoek je een lekkere BOY? De
665 7658 Inruil en fin mog
IM
m Tamara vindt meisjes lief
HOMO CONTACT Computer
50 cpm 06 320x320x65
Bel 06 320 330 95 (50 cpm)
Huwelijk en

Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee |
te houden dat bij uw opgave de regel Br o nr
bur v d
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt)
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven. ]
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Voor bestellingen is ons faxnr. 19694

Oproepen
Mededelingen

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bi] een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13 30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter punt komma of cijfer een vakje Laat na ieder
woord punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen Zoals het voorbeeld aangeeft

SPAR-NOORD

Maak nu 100% Live kennis
met vieze straatmeiden
(Ex)gedetineerde vrouwtjes,
en ontembare nimfo s die
alles doen wat m je eigen
slaapkamer nooit gebeurd1

06/50 cpm Boven de 18 jaar'

Te koop
aangeboden
diversen

Lessen en clubs
Micro advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot
ten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina MICRO S
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ O 40 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 1500 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of 02977
28411 of afgeven/zenden aan
f- Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplein 12
2042 JM Zandvoort
*• Weekmedia Uithoorn Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn
* Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties
Z Zandvoorts Nieuwsblad Nieuwsblad Haarlemmermeer
Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant De Ronde
Vener Aalsmeerder Courant Buitenveldertse Courant
Diemer Courant De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasper
dam alle edities van het Amsterdams Stadsblad Nieuws
blad De Purmer De Zaanse Gezinsbode De Nieuwe
Weesper en alle bijbehorende advertentie edities
ƒ 6 38 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur
o Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie
combinaties in de Micro s zijn op aanvraag bij onze kanto
ren verkrijgbaar
s Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra m rekening
gebracht alsmede ƒ 6 00 adm kosten
« Bi] plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervooi
wordt ƒ 3 00 in rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo
nisch opgeven tel 020-5626271 (dit nummer is niet vooi
bezorgklachten) of zenden aan
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam

Vriendelijk, vers en toch voordelig!

DOMBO

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

HORLOGES
Grote kollektie dames
en heienhorloges
Uitsluitend topmerken
Seiko en Pulsar 30%,
Dugena 40% en Pi isma
50% koning
Afcfcbeeld
Prisma heienhoi loge
mei quar/ uurwerk,
bicoloi

1

\an 149,-

14 kit gouden cieolen in
5 velschillende afmetingen, allemaal
met 35% koi üng
AJ geheeld
van 29,50 vooi

19*

ARMBANDEN

Schitteiende gouden
Closed loi L\ei ai in banden
mcl \eiligbeiclsslot
koi ting 35%
Keu/e mt \ ei schillende
modellen

Al geheeld
\an 200,-\ ooi

129;

Naam
Adres

.

Postcode

Plaats

Telefoon

So vv pp m rubriek

Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
tel. 02507-12070

Burg. de Vlugtlaan/
hoek Slotermeerlaan,
Telefoon: 020-132371,
Amsterdam Slotermeer.

nusselein <3&e
SIERADEN

DIE BLIJ

MAKEN

Kinkerstraat 284 - 286,
Telefoon: 020-183070,
Amsterdam West.

VEEKMEDIA 22
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' Je vliegt in feite op een lantaarnp
geen overschot aan beoefenaren. De
'Skyriders' zijn dan ook verwikkeld
in een concurrentiestrijd met het
tweede ULV-bedrijf op het vlie.eveld
Lelystad. De concurrentie vliegi
voornamelijk met Sherpa's, een an
der type vliegtuig waar de propellei
in de neus is ingebouwd. Do charmevan het vrije uitzicht, met de neus
recht tegen de wind in, is bij d;.l
soort ULV's verdwenen.

EÉLYSTAD - Tussen de vet;,3:.-klei bij vliegveld Lelystad
ïgt' één van de laatste toe. iuchtsoorden voor 'UltraMglit' liefhebbers. De lichtge"iclit vliegtuigjes vliegen dan
,.ók"''af en aan op de groene
tart- en landingsbaan. In,1 ructeur Bart Ypma heeft zijn
,irt verpand aan deze sport.
e reis van Amstelveen naar
elyfetad legt hij af per auto,
.aar als het aan hem lag zou
ij dit stukje per helikopter
/erbruggen. Ypma is een
iegfanaat en om zich in deze
obby uit te leven, komt zijn
..aaritje als instructeur bij de
Jriessen School of Skyriders'
. Ded van pas.

Een ander voordeel van de 'Skyriders' is de professionele begeleiding.
Bart Ypma blijkt een uitstekende
instructeur te zijn. De spanning,
waar iedereen de eerste keer onveimijdelijk mee kampt, voelt hij uitstekend aan. Dank zij zijn tips omspan je al snel je verstijfde armen on
benen en kun je zelf het roer in han
den nemen.
Als we een boerderij naderen
moeten we een bocht maken, want
ULV's mogen niet boven bebouwde
kom of gebouwen vliegen. Via de
koptelefoon geeft Ypma instructies
„Nou moetje even naar links sturen
Met je voet druk je het linkerpedaal
in en met je hand duw je de knuppel
naar links. Daarna zet je het toestel
weer horizontaal."

.odr.'.Toris Spuesens
,,Het liefst zou ik in een helikopter
;egen, maar een opleiding tot pi, it is voor mij onbetaalbaar en als
eenmaal dat brevet heb, wil in
f uur lijk ook een eigen helikopterDat is nog niet het ergste, want
uuna moet ik ook nog de onderudskosten betalen. Dat moet alleaal bij een door de Rijksluchtvaart
• >nst goedgekeurde instelling ge';rén, wat handenvol geld kost.
larom is het vliegen met een ultrahl toestel zo aantrekkelijk. Als je
oen hebt gekocht, mag je er net
r-ocl aan knutselen als je zelf wil."
"3i.i een rondleiding door de hanr van Eddie Driessens bedrijfje
i n er inderdaad verscheidene lief•bbers aan het poetsen op hun
LV'tje. Ypma toont de verschillen' lypes „Kijk, hier heb je een gemonseerde Delta-vlieger. Die kun je
k gebruiken zonder motor, met
haatsen er onder of op een surf-aikr Alles is mogelijk."
De voordelen van het ultra lichte
'ogen zijn legio, zo blijkt bij een
•;chtje op een stralende zondagiddag. Dat is een ervaring die alles
"i-treft. Wellicht is het de beste
aedie tegen vlieg-angst. Als je het
itorgeluid wegdenkt, wat dank zij
.npcrs makkelijk gaat, krijg je het
\ool dat je op eigen kracht op-

iky-walker'
i )p een modderig grasveldje staat
•Sky-Walker' waarin Ypma zijn
•^•Tirctielessen geeft. „Eigenlijk is
; niet meer dan een vliegende lan• ..mpaal, maar dan wel een heel erg
drijfszekere lantaarnpaal." De bavan het vliegtuigje is inderdaad
•'•hts een aluminium 'mast', waar) bünpel gezegd, de vleugels, mo""ie het programma-boekje doorclert waarin de zondagse koffie'• oerten in de Sonesta Koepelzaal
reien aangekondigd, is het meteen
delijk: de organisatoren richten
h op een breed publiek. Naast
'sici van naam en faam (Theo
u", .Han de Vries) worden minder
vï'iide, klassiek geschoolde solisi1 en gezelschappen opgesomd.
1 assend is bovendien dat ook uitpjes worden gemaakt naar mo- ne componisten, volksmuziek,
.•. cabaret en mime. Ook Loeki
'••1. het jazz kwartet Sister Cheryl
het pianoduo Van der Linden:i]n (met Zuidamerikaanse mu.) staan of stonden op het podivan de voormalige Lutherse
1
v aan het Singel.
• n welbewuste keuze zo blijkt
je woorden van Gaja Reuling, die
programma (tezamen met leden
i de CCR-muziekcommissie) sa•nstelt: "We hebben altijd al een
r elck wat wils' formule gehan•-i. Tot nu toe hebben we daar
wat succes mee."

rtsein
"jmerkelijk is dat de formule pas
uiatste jaren ook bij een gemêd publiek aanslaat. Kwam vroe".oofdzakelijk „het vergrijsde pu-: uit de regio" op de koffiecon'n af, tegenwoordig kruipen ook
longeren graag een uurtje eerUit bed. Het startsein voor de
;econcerten werd in december
' gegeven, met de oprichting van
stichting Cultureel Centrum
'fie Lutherse Kerk. Hel en ver.nenis werden toen al lang niet
i in het even opvallende als kaTistieke gebouw aan het Singel
' echkt.
- in de jaren vijftig had het een
"re bestemming: het pand was
^howroom in gebruik bij een firjjespecialiseerd in campingarti•i. Initiator van de koffieconcer-

IJzige wind
Een stevige en ijzige wind perst
tegen de klittentaanden van het speciale pak. De klep die aan de helm
vastzit en het gezicht moet vriiwaren van bevriezingsverschijnselen
kun je af en toe omhoogschuiven om
optimaal te genieten van het uilzicht. Schaduwen van wolken en
ULV's schuiven over de pasgeploesde akkers. In de verte ligt de autoweg naar Harderwijk. De vlakke Flevopolder biedt een fascinerende
aanblik, maar het is eenvoudig voor
te stellen dat ULV-vliegers zich na
verloop van tijd wel eens een groter
territorium wensen. De meesten
vliegen naar Stadskanaal, want landen en opstijgen mag alleen op officieel erkende vliegvelden.

Een 'Sky-Walker' waarop Bart Ypma zijn leerlingen leert vliegen.

tor met propeller en kuipstoeltjes
gemonteerd zijn. Teneinde het gewicht zo laag mogelijk te houden is
er niet een speciale brandstoftank,
maar wordt de brandstof opgeslagen
in de holle stoeltjes. De vliegtuigjes
verstoken dezelfde brandstof als
bromfietsen en ze kunnen er plusminus vier uur mee in de lucht blijven.
„Met je linkerhand pak je de
steunstang links achter je vast daarna doe je het hetzelfde aan de rechterkant. Vervolgens schuif je in de
stoel." Geroutineerd demonstreert
Ypma hoe je de eerste schreden op
het ULV-pad zet. Zodra ook de gordels en het radiocontact verzekerd
zijn start hij de motor. Pruttelend

komt de ULV op gang. Over het
hoogopgeschoten gras rolt het toestel schokkend en stotend naar de
asfaltbaan. Plotseling rijdt Ypma
weer terug naar het grasveld. „We
hebben een platte band", is zijn ontluisterende mededeling. Meteen
staat hij met een baco-sleutel bij het
voorwiel. Het wieltje gaat eruit en
nu blijkt dat een platte band zeer
ongebruikelijk is. Een reservewiel
ontbreekt en het bandje moet geplakt worden.
Na het oponthoud gaat het toestel
weer op weg met de twee passagiers.
Instructeur Ypma zit achterin en
zorgt er met zachte hand voor dat de
beginneling zichzelf niet meteen tot

brokkenpiloot bombardeert.
„Sommige leerlingen klaagden er
over dat ze niet zelf stuurden. Toen
heb ik mijn stuurknuppel er maar
een keertje uit geschroefd en aan die
leerling gegeven. Dat kan ik best
zonder gevaar doen." De betreffende
leerling bevestigt dat verhaal even
later.

Dromerige
Met een dromerige blik staan andere leerlingen naar de voorbij rijdende vliegtuigjes te kijken. Uithoornaars Laurens Severijnen en
Henriëtte Omtzigt hebben hun
vlucht al achter de rug. Chris Treffers, de man van Henriëtte Omtzigt

gaat met 'dichtgeschroefde keel' de
lucht in voor zijn eerste proefvlucht.
Als het goed loopt, heeft hij na 25
vlieguren genoeg ervaring opgedaan
en inmiddels 10 uur solo gevlogen.
Dan heeft hij voldaan aan de minimumeisen voor het praktijkexamen.
Als daar de theorie bij gevoegd is,
mag hij over land vliegen van en
naar de daarvoor aangewezen terreinen. In Nederland zijn er nog maar
drie terreinen voor ULV-vliegers. In
Lelystad, Budel en Stadskanaal.
Door protesten van milieubewegingen zijn verschillende terreinen gesloten.
Ypma begrijpt niet dat de ULV's
de titel milieu-onvriendelijk krijgen.

Muziek met een vleugje koffie
zeilen in de muziekwereld op de
hoogte ben. Bovendien heb ik veel
relaties in de omroepwereld. Veronica en de Tros zijn sponsors. Ze maken regelmatig opnamen."
De contacten met de diverse spon-

sors worden door de programmasamensteller van vitaal belang genoemd. Een van de belangrijkste is
uiteraard het Sonesta hotel, dat behalve dat het gratis koffie koffie
schenkt, ook 'hele schappelijke

Prijswinnaars

Architektenburo Coen Bleijs - lid B.N.A.

Vijf jaar na de oprichting werd
Gaja Reuling bij de CCR betrokken.
Reuling, directeur van een in Hilversum gevestigd adviesbureau voor
muzieksponsoring en culturele evenementen kon op een grote ervaring
bogen. Zij werkte jarenlang voor diverse impressario's.
"Het vak aanprijzen is iets anders
dan musiceren," zegt zij met enige
nadruk."Musici weten daar zelf nu
eenmaal weinig van. Daar is het een
te zakelijke bezigheid voor."
De musici die voor een optreden
in de voormalige kerk worden geselecteerd voldoen aan hoge selectiecriteria: het gaat dan ook veelal om
jonge prijswinnaars en kamermuziek gezelschappen van niveau. Verder wordt uitgekeken naar ofwel bekende namen of aanstormend doch
onbekend jong talent.
Hoewel de CCR vroeger in aanmerking kwam voor een kleine gemeentelij ke subsidie zat de stichting
ondanks een groot aantal 'Vrienden
van de CCR' nogal krap bij kas. Hierin is in de loop der jaren niet echt

Wij verzorgen voor U alle benodigd teken- en rekenwerk inzake de realisatie van uw gewenste:
a. nieuw-, aan- en verbouw;
b. renovatie- en restauratiewerken;

Ypma heeft wel eens een noodlanding gemaakt bij een Duitse boer.
„Als mensen je vliegtuig zien, krijg
je meteen hulp. Ik kon toen achterop de tractor om benzine te halen."

Een grasveldje van 50 meter is m
principe lang genoeg om te landen
en op te stijgen. Zelfs als blijkt dat de
voorband van het toestel weer leeg
staat, is het landen met de 'Sky-walker' geen probleem. Sierlijk en geruisloos, de motor is inmiddels uitgezet, zweeft de ULV naar de grasbaan. Met een zacht plofje keert het
toestel terug uit de zevende hemel.
Lonken
'Onverslijtbaar', zegt Ypma tevreHoewel deze perspectieven Ion- den als hij na de landing de voorvork
ken, heeft de sport in Nederland nog controleert.

huurvoorwaarden' hanteert. Een
handige vondst lijkt het binnenhalen van Douwe Egberts dat een aantal concerten financiert. Maar dat
ligt toch enigszins anders. De koffiegigant meldde zich namelijk zelf
aan.

CENTRUM - De zondagse koffieconcerten in de Sonesta Koepelzaal werden aanvankelijk
vooral door ouderen bezocht. Vijftien jaar na de start trekken ze een gemêleerd publiek.
Oorzaak: een groeiende variatie in het programma-aanbod. Een gesprek met Gaja Reuling, door
de Stichting Cultureel Centrum Ronde Lutherse Kerk (CCR) aangesteld voor de samenstelling
van het programma.

ten was de architect Gerard de verandering gekomen. Ook nu nog
Klerk (wellicht beter bekend als de moet Gaja Reuling de eindjes aan
vroegere Sinterklaas en tegenwoor- elkaar zien te knopen.
dig voorzitter van de CCR). Hij ver"Dat we een kwalitatief goed prozamelde in eerste instantie een gramma bieden lukt me alleen maar
groepje mensen om zich heen, dat doordat ik goed van het reilen en
een aantal klassieke concerten organiseerde in het kader van Amsterdam 700.

„Moetje die sportvliegtuigjes horen.
Eentje in de lucht maakt meer lawaai dan drie ULV's op de grond."
„Sportvliegen is sowieso minder
aantrekkelijk, omdat het veel duurder is. Alleen al voor het behalen van
je brevet betaal je 18.000 gulden, terwijl je voor het ULV-brevet zo'n 3000
gulden kwijt bent. Daarna moet je
ieder jaar je vlieguren maken om dat
brevet te behouden en dat is bij
sportvliegen ook weer duurder.
Daarnaast kun je al een ULV kopen
voor 26.000 gulden."

Sponsors
Het werven van sponsors is er de
laatste jaren trouwens niet makkelijker op geworden. Reuling: "Nu de
sponsormarkt aantrekt, het aanbod
groot is, moeten we er echt veel
moeite voor doen. Wat we precies
doen? We schrijven veel fabrikanten
aan. Bellen vaak. Het is net als in de
handel: je moet gewoon je produkt
aanbieden."

Een sponsor kan overigens bedingen dat hij over de invulling mag
meedenken. "Mits de kwaliteit van
de keuze goed genoeg en de sponsor
zijn wensen tijdig kenbaar maakt,
kunnen we daar geen bezwaar tegen
hebben," aldus de samensteller.
De medewerkers en leden van de
CCR verrichten hun diensten overigens allemaal pro deo. Dat geldt zowel voor de voorzitter als voor de
mensen die zich bijvoorbeeld verdienstelijk maken door bij het opruimen van de zaal te assisteren.
"Er is sprake van een prima onderlinge sfeer," aldus Gaja Reuling.
"Maar dat kan natuurlijk ook niet
anders. Alleen als je met elkaar o verweg kunt, kom je immers tot goede
resultaten."

Inklusief het benodigd toezicht op de uitvoering tot en met
de oplevering.
Tevens verzorgen wij splitsingstekeningen.
Thans gevestigd:
Q. van Uffordlaan 15 te Zandvoort;
Telefoon: 02507-12435, b.g.g. 14912.

DE RENAULT CLIO GEEF
IEDEREEN Z'N RUIMTE.

iscussienota's liggen ter inzage
-'AND VOORT - Bewoners
'i Zandvoort kunnen van
'andag 21 januari tot maan-i 11 februari op het raadhuis
n mening geven over de disI'ssienota's
Hoofdwegenj'uctuur, Ver keersstructuur
iclvoort-Centrum en Parke-

l?otheken gaan
;dere tijd open

De drie nota's liggen ter inzage in
de hal van het Raadhuis (waar voor
belangstellenden ook exemplaren te
krijgen zijn en tevens de tekeningen
bekeken kunnen worden) en op de
Openbare Bibliotheek. Tijdens genoemde periode kan er schriftelijk
worden gereageerd. Die reacties kan
men richten aan het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 20 AA Zandvoort.
Op woensdag 30 en donderdag 31
januari worden er in de raadzaal
twee informatieavonden gehouden,
aanvang 20.00 uur. De eerste avond
over de nota's Hoofdwegenstructuur en Verkeersstructuur Zandvoort-Centrum, de tweede over 'Parkeren'. Maar deze zijn niet bedoeld
om officieel op de plannen te reageren, laat de afdeling Voorlichting weten, dat kan uitsluitend schriftelijk.
Als alle reacties zijn verwerkt zullen burgemeester en wethouders
plus de gemeenteraad de zaak verder afhandelen, naar verwachting in
de maand maart.

Indonesian Restaurant
Passage 6-8-10
ZANDVOORT
Telefoon 19538
Djempol Indonesian foocU
is nu uitgebreid met 40 zitplaatsen
in het restaurantgedeelte met een oergezellige
exotische cocktailbar.

Afhaalmaaltijden blijven wij
als vanouds verzorgen.
U bent van harte welkom!!!
Reserveren gewenst.

DE RENAULT Cuo. EEN ZEER LEVENSLUST/G TYPE.

Autobedrijven Rinko
Curiebiruul S-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 02507-13300 tshoxvrï
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WESTDOHP
Nieuw model Samara in onze
showroom.
Nu met 2 jr. volledige garantie. Talbot Samba '84, blauw-met
Ruime voorraad nieuwe en
AUTOBEDRIJF WALS
jonge LADA'S met BOVAG
Dorpsstraat 32 a, llpendam
garantie en APK, 100% financ.
Tel: 02902-1697/1981.
v.a. ƒ250,- per maand.
OCCASION VAN DEZE WEEK
Lada 2107 1.6 juni '88 ƒ8.750
Adres verkoop;
Adm. de Ruijterweg 396-398 Misubishi Colt GL, eind '83
APK 1-'92, radio, LPG, 4 drs.
A'dam, tel. 020-825983.
nw. type ƒ2975. 020-146392.

Mazda

Autorubnok SHOWROOM verschiet elke week in alle
edities van Weekmedia, t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Bjitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
Do advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-0658686. Fax 020-6056321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat l 31 of Rokin
l l O, Amsterdam.
Afgeven kan ook bt| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemsrelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwa! 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week m alle Weekmediakranten.
Totale oplage 730.000 exemplaren.

Mitsubishi

21-1
Koop- of
VERKOOPPLANNEN? Bel dan snel Nationale
Occasionlijn. 023-365206

LUYKX B.V.
off. Suzuki dealer

Autosloperij A. de Liede
Te koop gevr. Peugeots 404,
Neem geen risico: orig.
504,505, J5,604 TD. Schade of
PTT-vrijwaring RDW
biedt aan:
sloop.
Autocommerce,
SJ 413 Van, 4 wdr., bj. '87, grijs met
ƒ 17.250 023-338895.
(s)loopauto's
Swift 1.3 GLX, '87, wit
ƒ 12.000
HOOGSTE PRIJS
Swift 1.0 GL automaat, '87
ƒ14.000 •Auto te koop? Plaats een
Tel. 020-198691
Alto GL '86, automaat, beige met
ƒ 9.50C SHOWROOM advertentie. U
Diverse Alto's v.a. '86
zult verbaasd staan over het AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
Alle auto's afgeleverd met grote beurt en
resultaat.
gehaald. Autosloperij Jan.
3 maanden Bovag garantie
Tel. 020-361178/02907-6248.
SWAMMERDAMSTRAAT 1, BADHOEVEDORP
Tel. 02968-94330.

Nissan

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

Nissan (Jnerry diesel m. '85
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad,
APK 1-'92, 3 drs., grijs met., 5- NISSAN CHERRY 1.7 diesel, bj Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt). 020-799100.
dec.
'83,
APK
9-'9l,
5
bak,
in
bak,
zeer
mooi
ƒ5950.
Showroom tevens werkpl.- magaz. Minervalaan 85. 020-713581
z.g.st. ƒ3900. 020-940259.
020-146392.
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
Nissan Micra m. '84, APK 1-'92, Nissan STANZA 1.6 sedan, m
voor A'dam Noord e.o.
3 drs., in nw. staat ƒ4475. '83, APK 7-'91, 4 d., met koffer
donkerbl., ƒ2975. 020-146392.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
020-146392.

Opel

Toyota

Opel Record 2.0S, 5-ds, stat.Zeilemaker-Opel
car, LPG, trekh., i.z.g.st., '82,
INRUILWAGENS
ƒ4500, APK 8/'91. 020-718351. Constant keuze uit 100 auto's

TOYÖTA-BROUWER vele merken en prijzen

T.k. zeer mooie Opel Omega
Burg. D. Kooimanweg 7,
2.0 i sedan, bj. juli '87, 100.000
Purmerend 02990-22551.
km., met. grijs, vele extr. o.a.
Adverteren in
cruisecontr. en necam LPG,
„SHOWROOM"
geen
lease-auto ƒ 18.250.
Tel. 020 - 665.86.86
03465-65451.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ 11 ,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Peugeot
KOUDIJS AUTOBEDRIJF B.V.

Autosloperijen

2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
Amsterdam-Noord - Hamerstraat 3-15. Tel. 020-360401.

Toyota de Graaf biedt aan:
Starlet 1.0, XL
Starlet 1.0, DL
Starlet 1.3 DX
Corolla HB 1.3 DX
Corolla HB 1.6
Corolla LB DSL
Carina sed. 1.6 DX
Carina sed. DSL
Peugeot 305 GT
Austin Metro 1.3 surf

dec.'86
mei '87
mrt. '87
juni '86
okt. '87
jan. '88
nov. '86
mei '88
dec. '84
jan. '88

ƒ10.500
ƒ10.750
ƒ11.750
ƒ11.250
ƒ 15.250
ƒ 14.950
ƒ12.900
ƒ21.750
ƒ 4.950
ƒ 9.250

Accessoires en
onderdelen

Badmeubel
van de week

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.

AUTO ACCESSOIRES
Nieuwe en gebruikte banden
met garantie v.a. ƒ 30.00.
Ster Bandenservice B.V.
J. Siegerstraat 1
AMSTERDAM
Tel. 020 - 924915

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
met vrijwaring. Tel. 020-754193.

Autoverhuur

KOUD - STARTEN
Goede en goedkope akku's
met garantie
Ster Bandenservice B.V.
J. Siegerstraat 1
AMSTERDAM
Tel. 020 - 924915

UIT VOORBAAD

"LEVERBAAR

*AAA MATZER BV*
Div. personenwagens v.a. ƒ 25,
div. bestelwagens v.a 11 -17 m3
+ autoambulance 020-6630836

Bij
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht. Ruilstarters en dynamo's. Erkend
niet duur!!!
inbouwbedrijf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveili- - auto-ambulance & oprijauto
gingssystemen.
Valkenbur- -9-pers. bussen en pick-up's
gerstr. 134. Tel. 020-240748. Avond- en nachttar.:

Ouke Baas

Grote sortering ONDERDELEN bestelwagen afhalen na 17.3C
van schade-auto's, alle
uur en de volgende morgen
merken, alle bouwjaren.
om 8.00 uur retour
RAVENSTIJN, 02502-45435.
tegen 4 uur-tarief.
Lid Nevar.
020-794842, 020-908683.

WESTELIJK HALFROND 70, (Kostverlorenhof)
1183 JG Amstelveen. Tel. 020-45.54.51.
Tel. 020-865511.
PEUGEOT - DEALER
PEUGEOT
Voor meer informatie of advies, bel
Toyota Carina diesel stationcar Toyota COROLLA 1.3, 12 V.,
bj.
Type
KMstand
Prijs
speed,
brede
velgen,
m. '84, APK 1-'92, met revisie 5
205 XE Accent
24.500 03-90 ƒ 17.500,- motor, zeer mooi, ƒ4975. sportbnd., km. st. 33.000, kl.
205 XE Accent
40.000 01-89
ƒ 14.750,- 020-146392.
rood, ƒ 12.000. Tel. 020-949358. 1e 10 echte AUTO- 1e 5 MOTORRIJLESSEN a "ƒ25 per les"
Onze lessen vallen onder consumentenvoorwaarden en u kunt
205 XE Accent
50.000 05-86 ƒ 10.950,zelf kiezen wat voor soort cursus u kiest. Verkeersschool
205 XL 1.1
90.000 04-85 ƒ 9.450,
'MICHEL" kies je als je kwaliteit/prijsverhouding voorop stelt.
205 XR 1.3
73.400 08-86 ƒ 12.500,! Kies bewust, kies kwaliteit, kies MICHEL !
205 XR 1.3
63.000 04-87 ƒ 14.900,Tel.: 020-853683/181775, 075-174996 en 02990-34768.
205 XSi 1.4
20.000 01-90
ƒ 23.250,- VOLVO-DEALER BIEDT'AAN: VOLVO 340 dl diesel, 1987, 3
Audi COUPÉ GT 5 S, bj. '81, in BMW 320 i aut. 4 drs., LPG, 2- 305 1.6 Select
'88 drs., zeer goed en mooi. Apk 168.000 01-87
ƒ 10.450,- 740 GL, LPG
5-STERREN AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL
prima staat, APK tot 2-'92, '84. BMW 315 3-'83. Berebeit, 309 GL 1.4i
'88 '92. ƒ9250. Tel. 020-365662.
35.600 03-90 ƒ 23.500,- 740 GL aut., wit
Amsteldijk 25. 020-6627777.
ƒ 8500. Tel. 020-435518.
'86 T.k. 340 GL 1984. Slotschade.
aanbieding 20 rijlessen
309 SR 1.6
40.000 01-87
ƒ 14.950,- 740 GL aut., sch.dak
309 XE Allure
60.000 03-88 ƒ 14.500, 740 GL diesel, grijs met. .,
APK jan. 1992. Vraagprijs
+
examenaanvraag ƒ 825
740
GL
Turbo,
wit
'86
309 XR 1.3
62.000 05-87 ƒ 13.950,ƒ3900. Tel. 020-980860.
alle rijlessen ƒ 31 per les
'ff
405 GL 1.6i
33.860 03-90 ƒ 27.950,- 245 GL, Grijs met
halen en brengen
• „SHOWROOM",
'ff
405 GLDiesel
107.000 06-88 ƒ 20.250,- 244 GL
Zuinige Citroen VISA CLUB,
Het officiële
speciaal motorpakket
de autorubriek in
51.000
ƒ 26.000,- 5x Volvo 360 ....'85 t/m '86
bj. 80, APK 5-91, blauw i.g.st. 405 GR aut. LPG
Het Parool en Weekmedia.
speciale spoed- en herhalingscursussen
405 SRI
40.200 02-88 ƒ 29.750,- 5x Volvo 340 1.7 .86 t/m '89
ƒ 1000.; 02503-43458
diverse merken auto's, ook automaat
Huis aan huis in heel
8x Volvo 340 1.4 .'84 t/m '88
505 GR 2.2 inj
51.000 04-89 ƒ31.500,CITROEN AX 11-'87, grijs
gratis theoriecursus op video
Amsterdam en omgeving.
6x Volvo 340 aut..'86 t/m '90
J5D Chassis -f Bak
46.000 03-88 ƒ29.500,metallic, 37.000 km.
SPOEDCURSUS THEORIE IN EEN DAG
Oplage 730.000 ex.
service adres
AUTOBEDRIJF WALS
Ruys de Beerenbrouckstraat 157, Amsterdam
Tel. 020-6658686.
T.k. gevr.: Peugeots 504, 505
COBUSSEN AMSTERDAM
voor de Zaanstreek
Dorpsstraat 32a, llpendam.
Tel. 020-138473
Sinds 1930
sloopschade etc. Vlotte afhd
Tel. 02902-1697/1981.
VAN ROOTSELAAR
Leeuwekeur gebruikte auto's KEIMPE CARS. 020-244255.
AUIUKIJSCHÜOL NUVA
PEUGEOT
Autorijschool Ferry
VOOR NIEUW + GEBRUIKT V.a. ƒ 85 - 5 veerbollen op druk
ZUIDWIJK - Minervalaan 86,
UW VOLVO-DEALER
B.V.
1e 10 lessen a ƒ 27,50 per les. Korrekt en punktueel. Binnen 8
Reparatie alle merken
brengen bij de Citroënspeciabij het Olympisch stadion. Ver
weken uw rijbewijs, ƒ 42,50 p.u.
Meeuwenlaan 128
205 XE1.1 Accent ,.'87,'88,'89 koop nw. en gebr. Peugeots
Tel.: 020-932074.
Zaandam, tel. 075-350985.
list van Zaanstad:
Theoriepakket incl. theorieTe koop GEVRAAGD Toyota
Tel. 020-369222
309 XR-GR
bj.'88 Ook inkoop. Tel. 020-6629517,
GARAGE RENÉ SPAAN
AUTORIJSCHOOL
'DIK
MILET'
CITROEN BX 14 E
kaart ƒ 95,-. Bel nu: 020-425364.
Corolla 4 drs bj '80 t/m '83
Ook voor leasing
bj.'88
Vissers-pad 11, Krommenie 405 GR 1.6
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
LPG, aug. '87, ƒ 10.950.
benzine en diesel. Schade en
605 SV 3.0
bj.'90
075-281193 of -353788
Gratis
halen
en
brengen.
Tel. 075-287733.
rep. geen bezw. 020-312567.
in diverse kleuren
Tel. A'dam: 020-942145.
• De autorubriek
MAAR OOK; RAT
DE HOOGSTE PRIJS
l.o.v.
kliënt
SAAB
9000
i
16
V
„SHOWROOM" heeft
AUTORIJSCHOOL
„DE PONS"
Uno 45 S, wit/rood
bj.'87
LET OP!
elk
merk
auto
a
contant
met
een oplage van 730.000 ex.
ALKMAAR
Autobedrijf
BOVAG-LID - DIEMEN
ftroën Visa 11 RE
bj.'87 Turbo, met alle opties, jan. '88,
vrijw.bewijs. Tel. 020-105478.
Noorderkade 1; tel. 072 -153226; maandag gesloten: donderdag koopavond
Info: tel. 020 - 90.02.92.
bj.'84 ƒ36.000. Berebeit, Amsteldijk
Te koop Fiat Panda 750 CL, T.k. wegens lease auto Rat Ford Escort 1100
• Handelaar of particulier.
JOHAN
BOOM
25.
020-6627777.
CAPELLEA/DIJSSEL
HOOGSTE PRIJS
Inruil en financiering mogelijk
nov '88, 27.000 km., vaste prijs Uno 75 I.E. metallic blauw
Uw auto(s) aanbieden in
Zuiderakerweg 83 (oranje hek),
Hoofdweg 46; tel. 010 - 458 54 46: maandag gesloten; vrijdag koopavond • '
5 drs -i- zonnedak + Br. bnd.
• „SHOWROOM":
ƒ9500. Tel. 02979-86805.
PEUGEOT-DEALER
SAAB SERVICE MOLENAAR A'dam-Osdorp, tel. 020-105478 voor elk merk auto, a contant,
„SHOWROOM" is dé manier.
met vrijwaringsbewijs, geen
HOOFDDORP
De autorubriek voor
Bwj. aug. '89 29.000 km.
Adres: Baarsjesweg 249-253,
rep.,
onderh.,
APK,
LPG,
Tel. 020-6658686.
Klein Flatje, dec. '79,2 drs., apk Na 18.00 u. 02990-41201.
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur sloopauto's. Tel. 02990-37825.
Kruisweg 785; tel. 02503 - 33161: maandag gesloten; vriidag koopavond .
Amsterdam en omgeving.
A'dam, tel. 020-121824
alarm
etc. BOVAG
LID Alle auto's APK, hoge inruil
,1-'92. Bijz. goed, gaaf. ƒ2250.' Pr. ƒ 13.950,Oplage 730.000 ex.
DE KOFFIE STAAT KLAAR
HOOFDDORP, 02503-14097.
"Waardevast". 020-365662.
Financiering/Huurkoop mogel. INKOOP AUTO'S, ± ANWBElke week in Het Parool en
VOORLICHTINGSLIJN
pr., snelle afw. a contant m.
Adverteren
in
„Showroom"
v.a.
ƒ
5000.
1
jr.
schr.
garantie
FIAT VERMEY B.V.
AUTORIJLES
vrijw. bew., def. geen bezw. alle uitgaven van WEEKMEDIA.
Tel.
020
665.86.86
Renault
5
campus,
m.'89,
orig.
Tel. 020-6658686.
Keuze uit ruim 35 occasions.
Telefoon: 020 -16 13 21
Tel. 020-108280/149352.
FAX
020
665.63.21
"000
km.,
boekjes
aanw.
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
Postbus 156, 1000 AD A'dam
ƒ11.950. Opel Kadett 1.6 S,
RENAULT 21 GTS
Tel. 02975-62020.
RENAULT AMSTERDAM
4 drs., LPG, juli '86, ƒ9250 eind '86, LPG, ƒ 10.950. BMW
Top occasions met 1 jaar
316, m.'84, plaatje, ƒ 9950. VW
Tel. 075-287733.
garantie
Golf 1.6, Avance, bj.'87, LPG,
Renault 21 GTS Nevada 5 drs, ƒ12.950. Peugeot 205 GLD,
Wibautstraat 224
stationcar, mrt. '88. Berebeit m.'87, ƒ 9950. Peugeot 205
020-561 96 11.
T.k. FORD ESCORT D.L '86 FordTaunus 1.61., 1981, 2 drs.,
Amsteldijk 25. 020-6627777.
IEDERE DINSDAG
Accent, bj.'86, ƒ 8950. Rat Uno
diesel, APK tot 1992, vr.pr.bijz. mooi en goed. Schuifdak.
OM 20.30 UUR
60 S, m.'88, sportvlgn, ƒ8950.
ƒ 2450. APK 7-'91. 020-365662.
ƒ 8500. Tel. 02990-70374.
Jos Brink en Manuëla Kemp
Ford Sierra 1.6 combi, bj.'86,
T.k. Ford Rèsta bj. '79,
Ford Sierra 1.6, b.j. '83, in perf.
presenteren de '64.000 gulden
LPG, ƒ10.950. Ford Escort,
in zeer goede staat ƒ 1500.
st. v.v. nwe. banden + trekh.
m.'85, ƒ6950. Opel Manta 2.0,
vraag
en de Postcode Loterij'. Elke
Off.
ROVER
DEALER:
DE NIEUWE ROVER Pirr. v. Rootselaar, Rhôneweg m.'85J7950. Opel Rekord 2.0
Tel. 02990-48800.
Na 17.00; 02982-5970.
maand een ton, de SuperPostcode200 3-DRS
S, m.'85, LPG, ƒ5950. MïtsuT.k.a. Escort 1600 Inj. Bravo FORD TAUNUS 1.6 bijna '83,
prijs van 3.000 gulden en de
40-42-A'dam-Sl.dijk-131375
bishi Galant 1.6 gl,'87, LPG,
d.grijs met., sp.v.+br.b., per- APK 8-'91, LPG, 2 d., donkeren
SuperWinkelprijs: uw leven lang elke
• Bewijsnummers van een geƒ 10.950. Rat Ritmo 70 cl, eind
fekte staat, mrt. 1988. Prijsblauw ƒ2475. 020-146392.
week gratis voor ƒ 100,- winkelen bij
400 4-DRS
plaatste "SHOWROOM"
87, ƒ 6950. Citroen BX, diesel,
ƒ 17.750. Tel. 02977-44073.
Ford Scorpio 2.4 i sedan, 4-'90.
NU IN ONZE SHOWROOM advertentie krijgt u alleen toe- bijna '85, ƒ6950. Lada 1200 S,
T.k. Ford ESCORT 1.4cl, jan. Scorpio 2.0 GL, LPG 9-'88. SierMinor Motorcars BV; gezonden als u dat bij de op- bj.'88, ƒ4950. Mitsubishi
'89, silver. Vr.pr. ƒ17.750.
ra 2.0 GL, LPG, 2-'89. Berebeit,
gave van de advertentie ken- Lancer, m.'85, diesel, ƒ4950.
Roverdealer
Tel. 020-108579 na 18.00 uur. Amsteldijk 25. 020-6627777.
Deze maand bijvoorbeeld, bent, van de Vogezen tot de herfstvakantie! Als u de prijs tieprijs een prima manier om
baar maakt. De kosten daar- Fiat Panda, bj.85, ƒ 4950. Opel
Sloterkade 43-44, A'dam
vliegen er vier campingva- Pyreneeën, en van Cornwall mocht winnen, dan moet u een koude januari door te kovoor bedragen ƒ 3,Ascona 1.9, bj.'81, ƒ1950.
tel. 020-177975
kanties uit van Canvas Holi- tot Toscane? En in het voor- hem wél in 1991 'opnemen'. men! •
En nog diverse auto's v.a.
ƒ600. tot ƒ15.000.
days, het speciale reisbureau of naseizoen zelfs nog veel U wordt echter door Canvas
Honda Civic Sedan GL 1400,
dat zoveel luxe in zijn tenten langer, want dan zakken de Holidays volledig ingelicht.
Honda Civic S bj. '82, zwart met. grijs, 40.000 km., mei '88.
stopt. De naam zegt het al: prijzen drastisch . Ideaal dus In ieder geval lijkt ons het uitmet., z.g.st, nwe APK. Pr. Vr.pr. ƒ 16.500. 020-444149.
De enige off. SUBARU DEAeen kampeervakantie.
voor een late lente- of vroese zicht op een zonnige vakanSUBARU
ƒ4250. Tel. 075-215377.
LER + occ. voor Purmerend
En wat voor een! Niks geen
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
Honda Jazz, 1e eig., 11/85,
AUTO BANDEN
gesjouw met tenten, potten en
0*2999-278, Jisperweg 39-40.
37.000 km, APK (incl. grote
Nieuwe en gebruikte banden
pannen. Of op de plaats van
DE GROOTSTE SUBARU
T.k.
DAIMLER
XJ
6,
wit,
12-'81
beurt) 11/91, ƒ'8000,-. Zeer
met garantie v.a. ƒ30,00
DEALER VAN AMSTERDAM
bestemming aankomen en dan
goede staat. Tel.: 020-476952. 1 Jr. gar. op transmissie.
balanceren en uitlijnen
Pr.: ƒ 14.500. Tel. 020-945833.
merken dat de tentharingen in
ALLE KLEUREN/TYPES
Ster Bandenservice B.V.
UIT VOORRAAD LEVERBAAR T.k. VW Golf diesel, b.j. '87,
Nederland vakantie houden.
J. Siegerstraat 1
Maar niet bij Canvas HoliAMSTERDAM
donkerrood 3 deurs, 98.000
Ook het juiste adres voor
Tel. 020 - 924915
km. ƒ 14.500 Tel.: 020-473347.
days. Daar kunt u van camEEN GOEDE OCCASION
LADA-BONTEKOE
LADA WETTER
ping tot camping trekken.
AKKU-SERVICE - natuurlijk
GOLF 1600 LS, m. '81, APK
in onze showroom de nieuwe Lada 1200 S ... .'85 ƒ 3.250'
12-'91, 3-d., zeer fijne auto Ster Bandenservice B.V.
SAMARA 1.5 Demo 5-drs
Lada 1200 S ... .'86 ƒ 3.500I
J. Siegerstraat 1
ƒ2975. Tel. 020-146392.
Occasions APK gekeurd
Lada 2105 1.2 ...'86 ƒ 4.500
Ceintuurbaan 225
AMSTERDAM
2104 Combi
'86 ƒ 6.250 Lada 2105 GL, lpg'84 ƒ 3.250
Tel. 020-6622204.
•
De
advertentie-afdeling
beTel. 020 • 924915
) ƒ 7,750 Lada 2107 1.5 lpg'85 ƒ 3.750 Donderdagavond koopavond.
2104 Combi
houdt
zich
het
recht
voor
ad! ƒ 5.750 Citroen BX
'85 ƒ 8.250
3 x Lada 1200 S
STARTPROBLEMEN
vertenties eventueel zonder
.per stuk Seat Marbella
'88 ƒ 7.750
Goede en goedkope akku's
opgaaf van redenen te weigeLada 2105 1.5 . . .'88 ƒ 7.500 Ford Escort 1.6 . .'86 ƒ 13.,
met startgarantie
ren. (Art. 16 regelen voor het
Lada Sarnara . . . .'88 ƒ 9.250 Peugeot 205 G L 1.1, 4-drs.'.
Ster Bandenservice B.V.
vn Museum autooeaóivenl advertentiewezen).
Lada Samara LPG'89 ƒ 11.000
ƒ 7.850
J. Siegerstraat 1
Reeds 14 jaar dé dealer
Lada Niva
'86, Volvo 242, aut. .. .'77 ƒ 1.750
AMSTERDAM
voor A'dam en omstr.
op spec. win + bndnj' 9.000
Zwanenburgerdijk 503
Tel. 020 - 924915
Lekker luxe luieren (de hangmat wordt tneeg,
Samara, 3-drs. op gas .. ..'89 Zwanenburg. Tel. 02907-6572.
IN NIEUW EN GEBRUIKT.
APK + grote beurt v.a. ƒ 290
levcrd!) mei ccn Canvas Holidav vakantie!
VW Kever ',75, voor restauratie.
T.k. Suzuki Alto automaat 1985, nel. DIESELSERVICE; brandAdverteren in
Verrijn Stuertweg 6, Diemen.
Ruysdaëlkade75. A'dam-CXZi l 33.700 km., APK 6-91. ƒ 7000.
SHOWROOM"
stofpompen; verstuivers;
Spelregels: l nj/cn boven ilc l IKXI gulden worden k-last mei 25Tr kansspelbelasting. Trekking is iedere maand. IX' trekking «onltiemihi door Nul m mr I'JN x n Os
TEL. 020-992865.
/nfo: 020-6623167,732853 l Tel. 020-416528.
IC Amsterdam l rckkingslijsten en Regiemem zijn verkrijgbaar bij hel secretariaat. Van [ïegbenstraat 77, 1071 UX Ara lad m IX lolLni is Lix.du.keurd dm r de su [sse
FAX: 020 - 665.63.21
cil.koppen vlakken. Garage/
cretans van Justitie onder nummer LU 891I/U9K/177.89 d.d 2(1/10/1989. Als u hel niet mei een afschrijving eens kin d n kunt L b nnui iui ra nd di b nk of uro on
motorenrevisie FEENSTRA,
dracht geven liet bedrag terug ie blieken. IX verstrekte machtiging kunl u aliijd weer intrekken. Hiervoor kunt u zich »L idui mi lit Stiüiunt. S Mo i IL Po tuxk Lolirl]
De prij/cn wttrden automansdi op uw bank./yirorekening "gesion. Deelname impliceert aanvaarding van hel Ri_Uuiit.m M Min l 50 loten per ]
ndustrieweg 27, Duivendrecht,
Superwinkelprijs is uitsluitend geldig voor personen boven de 18 jaar.
:el. 020-980639.

Rijscholen

-665 86 86

AUDI

Volvo

BMW

BADMEUBEL
ATLAS

130 cm. breed. Schitterend afgewerkt badmeubel in modern wit met
postform afgerond wastafelblad
en deuren, grote spiegel en lichtluifel
met vijf spots en schakelaar/stopcontact.
Kompleet met twee witte Alape waskommen.

Citroen

CITROEN

Van Vloten
Amsterdam

Saab

Auto's te koop
gevraagd

Algemeen

Fiat

Renault

Postcode Loterij heeft altijd iets extra9s

Ford

Elke week prijs!

Rover

Het is voortaan alle dagen feest! Want elke week drukt Manuëla
in ons tv-programma 'De 64.000 gulden vraag en de Postcode
Loterij' op de knop voor een Extra Prijs, week in, week uit.

Honda

Subaru

Jaguar/Daimler

Service en
reparatie

HEËRËB:Vr

Volkswagen

Lada

Autobedrijf Heere

EXTRA PRIJS!

M MOO.Y EN ZOON

Suzuki

APK keuring geen afspraak,
klaar terwijl u wacht. Ook repa•aties en onderhoud. Gar.
West-Center 020-122476.

ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de
onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.
Prijs
ex. 6%
BTW

senruimten tellen voor 1 letter. Minstens 3 regels beschrijven.
ai 1
l
' i i
l
S 3'
|4
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l
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Prijs
in. 6%
BTW

25,00
26,50
L 36,00
38,16
47,00
49,82
58,00
61,48
69,00 ,_ 73,14
80,00
84,80
91,00 L 96,46
102,00
108,12

l
l
l
l
l

Naam:
Adres:

l

Telefoonnummer:

l

- Handtekening:._

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam of
afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan van
de Helende Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp,
Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.

A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 364702
Auto Centrum Duivendrecht.
Groot onderhoud incl. APK
en gratis leenauto, v.a. ƒ 299,Schade-herstel 020-995176.
lARAGE VITESSE, erkend
APK station voor onderhoud,
reparatie, keuringen, laswerk,
carrosserie, motorrevisie van
alle merken. Tevens uit voorraad ± 15 gekeurde occasions
v.a. ƒ1000. Bel voor afspraak
02507-19155, Voltastraat 5
Zandvoort.

Bedrijfsautos
BLOKSMA
RADIATEUREN«armtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-148385.
• „SHOWROOM",
de autorubriek
voor Amsterdam
en omgeving.
Tel. 020-6658686.

Deze maand stelt Canvas
lldlidays elke week een lomervakamie van maar liefst 1.000
gulden als extra prijs ter beschikking!
Wist u dat u de grote Canvas '91
Gids trouwens ook kunt aanvragen? Kei 03430-15530 en u
krijgt 'm gratis toegestuurd.

*E'n
«**ï*
*an

ie;

WIN EEN TON

£16 oofr

ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een v_.
j* de vele prijzen:
Q1 lot (ƒ 10,-) per maand Cl

loten (a ƒ 10,-) per maand

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

naar de mooiste plekjes van
Europa; aan rustige meertjes,
aan het strand, in historische
gebieden, bij interessante steden. Alle campings zijn voorzien van de beste faciliteiten.
En natuurlijk een luxe bungalowtent met complete inventaris. keukeninrichting, ijskast
bedden, noem maar op. Het
enige wat u zelf meeneemt is
beddegoed en handdoeken.
En 'n goed humeur. Want
kampeervakanties zijn heerlijk
En u kunt zoveel campings
bezoeken als u wilt! Wist u
dat u met de Extra Prijs met
z'n tweeën een dikke week in
liet hoogseizoen 'onder dak'

Naam:_

Q dhr. Q mevr.

Adres:
Postcode:

Plaats:

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand het aangegeven

15.01.91

bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

s

• NATIONALE!
•l L O T E R l J l!

Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 13052, 2501 VC Den Haag

^^

^

WEEK 3
Consumententest

Luidsprekers voor
kleinbehuisden

W

EKELIJKS WORDEN tientallen artikelen door deskundigen getest. ledere
eertien dagen staat op deze ATVjagina de rubriek 'Consumentest'
vaarin onze medewerker Gerrit Jan
5el meldt wat er op het gebied van
onsumentengoederen is onderocht. In het informatiekader staat
ipe de betreffende bladen kunnen
vorden besteld.

Luidsprekers
Voor kleinbehuisde muzieklieflebbers zijn er sinds enkele jaren
edeelde luidsprekersystemen op de
ïnarkt die de laatste tijd aan populaiteit winnen. Hierbij worden de lage
onen gescheiden van de midden- en
loge tonen en door verschillende
uidsprekers weergegeven. De lage
onen komen uit de 'subwoofer' en
e hogere tonen uit twee luidsprecerboxen, de 'satellieten'. Het grote
oordeel van dit systeem is dat de
rij grote onder een kast of sofa kan
vorden gestopt (wat niet uitmaakt
n geluidkwaliteit) en alleen ruimte
loeft te worden gezocht voor de
wee kleine boxjes. In de Consumenengids (no.l) een test van 13 van
cze combinaties, variërend in de
rijs van ƒ 500 tot ƒ 2000. In het januri-nummer van Luister aandacht
óór de B&W 803 luidsprekers.

Skiboxen
Ski'91 (no.3) publiceert een onderoek naar 15 skiboxen. De prijzen
oor deze 'dakkoffers' liepen uiteen
an ƒ 450 tot een uitschieter van
1920. Als beste kwam de Harpo 500
aar voren, die echter 800 gulden
tost en daarmee niet tot de goedcoopste behoort.

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan Activiteiten binnen- en buitenshuis, Toeren en andere aspecten van Vrije tijd. Redactieadres ATV:
Weekmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, tel.: 020 - 562.2285 (alleen 's morgens). Coördinatie: Trudy Steenkamp. Vormgeving: Paul Busse.

S

LECHTS EEN STERVELING die ooit Haarlem taezong. Of het moet Boudewijn de Groot zijn geweest die
droomde en zong over het
Spaarne dat stroomde. Is er zo
weinig te bezingen over een
stad die aan de vooravond
staat van het 750-jarig bestaan?

In alle dorpen en steden springen
ze bij dit soort evenementen uit de
band, maar niemand hoeft verbaasd
te zijn als straks in 1995 Haarlem
stroomt zoals het Spaarne stroomt.
Rustig kabbelend Haarlem staat bekend als saai en muf. Nice en slow.
Dichters en schrijvers waren er
volop. Ze hadden soms niet teveel
woorden nodig om de bewoners te
beschrijven. Beets vond ze belachelijk, Bilderdijk noemde ze onuitstaanbaar en Busken Huet hield het
op stijf. Volgens Godfried Bomans
stond 'in het tulpenveld der Kennemersteden de variëteit Haarlemmer
bekend als een moeilijk bolgewas'.
Daarnaast wilde ras-Haarlemmer
Bomans zijn lezer duidelijk maken
dat spreken over zijn stadsgenoten
in wezen het beantwoorden van een
archeologische vraag was. Immers:
'de Haarlemmer is uitgestorven en
alleen in fossiele toestand te bekijken.' De bijtende zelfspot verbloemen dat de man
van de stad
hield. Wie kan,
als we de voorspelbare
afgezaagde houterigheid van Haarlem even terzijde
schuiven, bestrijden dat we hier te
maken hebben met een wereldstad?
Althans, als je van een rustig leven
houdt. Zelfs als je niet in Haarlem
geboren bent, is het een stad om van
te dromen. Daar zorgt de rijke historie wel voor die nog steeds als een
sluier over de stad hangt. Al in het
begin van de tiende eeuw wordt door
een functionaris van de Sint Maartenskerk te Utrecht gesproken over
het landgoed Haralem, waar de kerk
een drietal boerderijen bezat. Haralem ('huis op hoge zandgrond in de
bossen') zou zijn uitgegroeid tot de
huidige stad aan het Spaarne.

De Waterkampioen (no.24) nam
'A barometers en barografen onder
de loep. En streng. Een goed instrunient is tot op twee millibar nauwtwig, zo vindt de redactie. Vanaar dat na een eerste schifting al de
lelft van de instrumenten afviel.

luto
Auto visie (no.l) testte twee zeslenkleppers: de Renault 19 16V en
Ie Opel Kadett GSi 16V. Daarnaast
legon men een duurtest van de Ciroën XM 2.0i Ambiance. In dit numner
het resultaat van de eerste
r
).000 kilometer.

ideo
Audio & Video Totaal (no.l) testte
Ie HR-S5800, de nieuwe S-VHS vileo-recorder van JVC. Hij kost
3495,- maar voor dat geld krijgt u
'olgens de AVT een bijna professiolele videorecorder ('de beste die
wit in ons testlaboratorium stond').
Daarnaast werden drie videorecorlers (de Aristona 7SB02, de Hitachi
T-F780 en de Philips VR 702) beke;en op hun mogelijkheden als monagerecorder. Weltergewichten tot l
;ilo, noemt AVT de 8 mm-camrecorlers Canon AIO en Sanyo VM^S88P. Gezien de testpunten wint
Ie Canon, maar omdat de prijs wat
oger is dan die van de Sanyo komt
n en tot een oordeel 'onbeslist'. Oner de toevoeging 'dwergen nemen
Ie macht over' testte Focus (januai) de VHS-C-camcorders JVC GR1X7 en Panasonic NV-S1.

^otografie
In Focus (januari) aandacht voor
wee compacte zoom-camera's: de
linolta Riva Zoom 105i, een snelreigerende camera die zoomt zodra
lij voor het oog wordt gehouden, en
e Nikon TW Zoom-70, die volgens
e redactie over enkele bijzonderheiun beschikt die niet meteen aan het
literlijk zijn af te lezen. Focus testte
«>k de nieuwe kleurennegatieffilms
:m Konica: de Super SR-100, 200 en
00.

mochten wonen

valst kwakzalversmiddel uit 1698
dat geschikt was voor 'de benauwde
band die men heeft op of om de
maag, velerlei maag-, long- en leverkwaal, opsteiging der moer en de
mizeriën die daardoor ontstaan, Engelsche ziekte, rijfkoek en wormen.'
Het goedje wordt vervaardigd uit
terpentine, lijnolie en zwavel en is
niet erg vriendelijk voor de ingewanden.

Haarlemse parels

Denken over Haarlem is denken
over het verleden. Het kan haast
niet anders. Vanuit iedere richting
datje de stad nadert, word je geconfronteerd met de Grote of Sint Bavokerk, waar gedurende honderdvijftig jaar aan gebouwd werd. In Zandvoort zag men de bouw meewarig
aan en sprak men spottend over Jan
met de Hoge Schouders. De toren is
van hout en bedekt met honderd ton
loot. In 1739, ruim tweehonderd jaar
na de opening, werd een gebrandschilderd raam in de westgevel wéggebroken voor de bouw van het beroemde Müllerorgel, waarop een
nog jonge Wolfgang Amadeus Mozart zijn muzikale capriolen losliet.
De Bavo is te vinden aan de Grote
Markt. Het rustig kloppende hart
van de stad. Vroeger reed er nog een
tram en nog eerder was het de plaats
waar de executies plaatsvonden. Het
sociale trefpunt ook waar je op de
hoogte kon blijven van de laatste
nieuwtjes. Vooral ten tijde van de
Spaanse overheersing onder Alva.
Haarlem ging in 1572 de strijd aan

met de Spaanse
troepen door de
poorten te sluiten. Het beleg
duurde
zeven
maanden, waarna de Haarlemmers zich noodgedwongen gewonnen gaven
en de plundering
afkochten. In die
zeven maanden
deed Kenau van
zich
spreken.
Haarlemmers
waren niet alleen
houterig en saai,
maar ook strijdlustig en vastberaden. De Grote
Het stadhuis van Haarlem aan de Grote Markt
Markt is nog
steeds een sociaal trefpunt, 's Zomers vooral, in de veertiende eeuw deed het ooit dienst
wintermaanden is het er kaal en als jachtslot voor de Graven van
guur. 's Zomers is de Grote Markt Holland. Saillant detail is misschien
één groot terras, nu is het een woes- nog dat voor het gedeelte waar Vroute vlakte. De architectuur is er van we Justitia is aangebracht, vroeger
een hoog gehalte en de muren van het schavot stond waar menigeen
het stadhuis zijn een paar jaar gele- zijn Waterloo vond.
den schoongekrabt. En omdat HaarDe Grote Markt beleef je door te
lem graag iedereen doet geloven dat ademen of door bij een van de 'uitHaarlemmer Coster de boekdruk- spanningen' binnen te lopen. Brinkkunst uitvond, siert zijn gestalte het mann is verplichte kost. Van achter
plein. In de binnentuin van het stad- Brinkmann's koffie is het hele plein
huis staat Coster in het klein, maar te overzien. Sinds enkele jaren is de
toch. Die tuin is overigens ook al Grote Markt ook het uitgaanscenhistorie, want daar groeiden in de trum van de stad. Achter de rug van
achttiende eeuw de kruiden voor de Laurence Janszoon Coster bevinden
zich een x-aantal kroegen aan de RiHaarlemse ziekenhuizen.
viervisch Markt. Sommige voor
jong, andere voor iets ouder en oud,
Jachtslot
weer andere voor vervlogen yup's. 's
Nu ben ik toevallig geboren en ge- Zomers speelt het kroegleven zich
togen in die stad, dus weet ik geen op straat af. Sinds iemand met zijn
mooier plein. De vraag is, of er eigen- auto op de massa inreed en door een
lijk wel een mooier plein bestaat. agent werd neergeschoten, wordt de
Neem het stadhuis. Gebouwd in de straat regelmatig afgezet. Het twee-

MUSEA

Glasmuseum toont veel,
maar informeert niet
H

ET GLASMUSEUM in
Leerdam is een typisch
voorbeeld van een museum waar je als geïnteresseerde leek niet veel wijzer wordt.
Het museum is eigenlijk een
luxe bewaarplaats voor allerlei
ontwerpen van de glasfabriek
waar iedereen toevallig weikom is. Dat veel glazen, serviezen, flessen en ander glaskuns-

twerk naamloos zijn, hoeft
toch nog niet te betekenen dat
er verder ook niets meer te
melden valt?

Maar je kunt het ook allemaal anders bekijken. Het geëxposeerde
glaswerk uit de 18e, 19e en 20e eeuw
is vaak boeiend van vorm. Het leuke
van glas is 'dat er gebruiksvoorwerpen van gemaakt worden, terwijl het
ook kunst mag blijven heten. Juist

Flessen uit de 19e en 20e eeuw

Foto Glasmuseum Leerdam

''omputers
Personal Computer Magazine
o.l) testte negen schootcompu•TS waarbij de prijzen uiteen liepen
ƒ2355,- tot ƒ14500,-. Aan bod
de typen Epson AX3s,
'°mpaq
LTE 386s/20, Psion MC600,
;
ein M5, Philips LTP 3230, Tandy
100PD, Sharp PC-6220, Tulip
;
B286 en de Toshiba T3100SX.

n

Kenwood stelde uit de L-1000-serie
> fraaie stereocombinatie samen
tuner en versterkergedeelte).
: ƒ 10.000,- (de boxjes moet u
nog zelf kopen), maar Audio &
'deo Totaal (januari) is wel helelaal weg van het eindresultaat. In
ulster (januari) komen de Dual CS'° platenspeler (inclusief 78 toe-'"'
en de Pioneer PD-93 CD-speler
c
°n nieuw hoogtepunt') aan bod.
GERRIT JAN BEL

er

de glazen en, bijvoorbeeld, een bowlstel uit de dertiger jaren van deze
eeuw, zien er vooruitstrevend uit.
De ontwerpers waren hun tijd ver
vooruit. De series uit de jaren vijftig
zijn daarom ook verrassend. De
strakke, functionele vormen passen
goed in de jaren negentig.
De glasfabriek in Leerdam is vanaf 1915 begonnen met het aantrekken van kunstenaars voor het maken van ontwerpen. Gestreefd werd
telkens naar schoonheid, zoals elke
kunstenaar wel eens doet, maar
doelmatigheid stond tevens op een
belangrijke plaats. De meer overdachte vormgeving bracht de gehele
collectie van de glasfabriek op een
hoger niveau. Dat de heer Copier een
vaste ontwerper is geweest, is te zien
aan de hoeveelheid glazen vitrines
die voor zijn werk is ingeruimd.

Jaartal

televisie
Audio en Video Totaal (januari)
*-'tte twee kleurentelevisies op de
Mtbank: de kleine Siemens FS 956
Jeelddiagonaal 45 cm) en de ITT
SAT, met ingebouwde satelietuner. De bediening hiervan loopt
'a het menu, zodat de satellietzen°rs kunnen worden geprogram'eerd en ingesteld.

Foto Bram de Hollander

Ook de hofjes hebben de geschiedenis overleefd. Met enig overdreven gevoel voor drama worden ze
soms wel de parels aan de Haarlemse monumentenkroon genoemd. De
stad telt er ongeveer twintig, die verdeeld kunnen worden in kerkelijke
hofjes, stichtinghofjes en gildehofjes. Bestemd voor onder andere armen, oude mannen en begijnen. Bewoners moesten vaak bidden voor
het zieleheil van de stichting, mochten niet vloeken, drinken of 's
nachts wegblijven. Wie zich daar
niet aan hield, liep het risico verwijderd te worden. De regels zijn verdwenen en hier en daar wonen mannen en vrouwen samen in één hofje.
Het zijn oases van absolute stilte en
rust. Eén van de
grootste is de
Proveniershof
aan de Grote
Houtstraat,
waar
vroeger
oude mannen mochten wonen.
Haarlem blijft onverstoorbaar
Haarlem. Zoals het altijd is geweest,
zal het altijd wel zo blijven. Een binnenstad om slenterend gevels te bekijken, een Grote Markt om mijmerend van te genieten, een groene
Haarlemmerhout, het Spaarne, statige herenhuizen, verborgen hofjes,
een uitgaansleven dat zo graag van
zich wil doen spreken, hoofdstad
van Noord-Holland onder de rook
van Amsterdam. Maar ook haast allervriendelijkste junkies voor de ingang van de Brinkmann Passage,
vijf uit de toon vallende regenboogpilaren op de Grote Markt ter ere
van Lieven de Key, hondepoep, vooral veel hondepoep en geen enkele
plaats om je auto in het centrum te
parkeren. Het parkeertarief is er
sinds kort namelijk drie gulden per
uur, zodat de woonstraten vlak buiten het centrum onleefbaar zijn geworden.
Maar Haarlem blijft een monumentale wereldstad, al telt het nog
geen 150.000 inwoners en ligt het
midden in de provincie. Bij de VVV
aan het stationsplein ligt een rondwandeling klaar die Haarlem binnen tachtig minuten vanaf het station binnenste buiten keert.
EVERHARD HEBLY

Haarlem: provinciale wereldstad

Jan met Hoge Schouders

Barometers

• Het rustig ogende Proveniershof
waar vroeger oude mannen

Informatie
Indien niet (meer) in de winkel Focus: ƒ 8,75 overmaken op Postte koop zijn de besproken bladen banknummer 4769393 t.n.v. Uitgeop de volgende manier te bestel- verij Focus, Amsterdam
len. Vergeet daarbij niet de ge- Luister: ƒ 6,50, schriftelijk bestelwenste uitgave en het nummer te len bij Wegener Tijl, Postbus 9943,
1006 AP Amsterdam. U krijgt dan
vermelden.
een acceptgiro toegezonden.
Audio & Video Totaal: ƒ 9,45 over- Personal Computer Magazine: Temaken op
Postbanknummer lefonisch via nummer 0204727319 t.n.v. Uitgeverij Dismaros, 5102878.
Den Bosch.
Ski'91: ƒ 7,50 overmaken op PostAutovisie ƒ 5,95 telefonisch bestel- banknummer 4880 t.n.v. ANWB
Den Haag.
len: 020-5674287
Consumentengidsen: ƒ7,50 of ƒ Stichting Vergelijkend Warenon11,10 (Consumenten-reisgids of - derzoek ƒ 4,- overmaken op
geldgids) overmaken op nummer Postbanknummer 1477321 t.n.v.
27874 t.n.v. de Consumentenbond, Stichting VWO, Den Haag.
Den Haag of bellen naar: 070- Waterkampioen ƒ 6,50, telefonisch bestellen: 070-3146349
3847847.

Mooi, boeiend en helder, al dat
glas. Maar, je wilt als bezoeker toch
eindelijk wel eens wat meer weten.
Zo hier en daar staat een kaartje met
een jaartal waaruit het ontwerp
moet stammen. Dat is zeer zinvolle
informatie, om soms een verband te
kunnen ontdekken. Verder is nergens iets te lezen of te leren of zelfs
te vragen aan medewerkers. Hoe
ging de glasindustrie vroeger in zijn
werk? Zijn de getoonde glazen precies hetzelfde als de tekeningen of
het prototype van de vormgever?
Waarom werden sommige ontwerpen niet in produktie genomen? Hoe
veranderden de ontwerpen door
nieuwe techieken en produktieprocessen? Het zijn allemaal vragen
waarvan je naar de antwoorden kunt
blijven fluiten. Misschien dat ze wel
beantwoord worden tijdens vooraf
te bespreken excursies. Het onderwerp glas en het getoonde glaswerk
in het museum zijn interessant genoeg om een breed publiek te kunnen boeien. Nu is het zo dat alleen de
student kunstgeschiedenis en de
verzamelaar er tevreden rond lopen.
Voorbeeld: de mooie flessen van Jac.
Jongert staan ergens in de vitrine.
De verzamelaar gaat er helemaal
van uit zijn bol. Voor de gewone bezoeker wordt die fles uit 1910 echter
pas interessant als er bij staat dat
dat de eerste fles is die door een
kunstenaar is ontworpen en die machinaal in vormen werd geblazen.
FERINAND RUSCH
liet Naliomiul Glasmuseum is 'gelegen bij
de glusfabriekeii In Leerdam, Lingedijk 28.
Telefoon: OM51 • 12714. Open: dinsdag lot en
met vrijdag tussen 10 en 13 uur en 14 en 17
uur. Entree voor bejaarden en kinderen
ƒ 1,50, anderen betalen ƒ 2,51). Het museum is
een kwartier lopen vanaf bel station Leerdam.

de uitgaanscentrum is de Kleine Houtstraat.
Andere kroegen,
ander publiek.
De Riviervisch
Markt heeft onmiskenbaar
meer uitstraling
en charme.
Het bier vloeit
er rijkelijk zoals
het
vroeger
vloeide. Ongeveer vijfhonderd
jaar geleden telde de stad nog
honderdtwintig
bierbrouwerijen.
Het was de tijd
dat elke straat
Foto Bram de Hollander
haar eigen bier
dronk. Aan de
Bakenessergracht, het oudste deel
van Haarlem, zijn daar nog een paar
herinneringen van aanwezig. Twee
bierbrouwerijen, De Oliphant en De
Passer & De Valk, lieten hun beeldmerken achter in de gevels.
Bier wordt niet meer in Haarlem
gebrouwen. Wel de beruchte Haarlemmer olie. Dat gebeurt nog altijd
in de Oprechte Haarlemmer Oliefabriek van Claes Tilly. Een onver-

Vogels
inde
tuin

H

Kwikstaart
Een groot grasveld trekt spreeuwen aan, die groepsgewijs wormen
zoeken. Ook de kwikstaart stapt
graag op het gras rond. In vrijwel
elke tuin behoort de merel zomer
en winter tot de regelmatige bezoekers. Deze vogel heeft een stevige
snavel die geschikt is voor het eten
van allerlei soorten voedsel. Graag
eten ze op de grond gevallen appels
en peren en trekken hun voedsel in
de vorm van regenwormen letterlijk
uit de grond.
Het roodborstje is vrijwel het gehele jaar door in de tuin te zien. Het
is een nieuwsgierig vogeltje met een
heel sterk territoriumgedrag, waar-

Dat de fiets technisch en ook qu:i
vormgeving volop in ontwikkeling
is, zie je aan de aandacht die- dr
zogenoemde hybride fietsen op
het ogenblik internationaal kni
gen. Bij hybride fietsen gant h cv
om een kruising van een ATB w.
een race- of sportfiets. De voorclulen van een bepaald soort t'iei>
worden dan bij andere fietsen tccgepast, zonder hier oorspronkelijk
voor te zijn bedoeld. Het gaat claur
bij vaak om andere framevormuï.
(met bijvoorbeeld vierkante bui
zen) en frameconstructies. Ook
met ingebouwde vering word:
steeds meer geëxperimenteerd en
bij het gebruikte materiaal lijk'
koolstof een grotere rol te iiaiir.
spelen. Nederland blijft op dit i;obied niet achter, zoals blijkt, uit de
nieuwe modellen die dit voorjaar
op de markt worden gebracht.

Duitse badkamer
De Duitse sanitairdesigner Dictor
Sieger ontwierp voor de firma Du
ravit een totaal taadkamerconcept
Als grondvorm voor het ontwerp
nam Sieger een gespannen boo»~.
Door de contouren hiervan consequent toe te passen ontstond een
inrichting die zich kenmerkt door
krachtige, doch softe belijninsj 01?
afwerking. De badkamer bellarci >
bestaat uit diverse elementen die:
naar willekeur gecombineerd en
uitgewisseld kunnen worden, omdat alles op elkaar afgestemd is.
Voor meer informatie: 0885!)54250.

Kamperen bij de boer
Een alternatieve vakantie bij de
boer. Nederland heeft ruim 1200
kampeerboerderijen en iedereen
die op zoek is naar rust, ruimte en
een betaalbare vakantie kan bij
één van deze boerderijen terecht.
Everhard Hebly sprak met veeboer Van den Berg van de Stichting Vrije Recreatie.

Design-handdoekhouder
Moet de handdoekhouder enkel of
dubbel, vast of draaibaar zijn?
Kiest men voor een handdoekrin»
of een -stang? Moet die stang eerder lang of kort zijn? Allemaal vragen die men moet stellen bij het
inrichten van een nieuwe badkamer. De firma Dornbracht brengt
een serie handdoekhouders waarvan elk ontwerp kan worden uitgcvoerd in acht verschillende uitvoeringen. Er zijn 17 verschillende
ontwerpen. Voor meer informatie:
tel. 010-4508451.

•
Groenlingen
zijn verzot op de
rozebottels van
de
hondsroos
(Rosa rugosa).
Met hun sterke
snavels hakken
zij de schil open
om de zaden te
bereiken en ze
op te eten. Na
een bezoek van
een
of
meer
groenlingen ligt
de grond bezaaid met stuk/^,
ken rozebottel- f \:J.
schil
-f

'OEWEL HET TOT nu toe nog
niet echt koud is geweest,
zijn er toch al meer vogels te
zien in de tuin dan in de zomer. De
meeste van deze vogels - op enkele
wintergasten na - zijn standvogels,
die gedurende het hele jaar ons land
bevolken. In de winter echter komen de vogels samen daar waar
voedsel is. Vaak zijn dat de met tuinen bezaaide dorpen, stadjes en buitenwijken van de grote steden. Voor
de tuinier betekent dit dat het drukke vogelverkeer de nu in bruine tinten uitgevoerde tuin door het vrolijke en kleurige gefladder opfleurt.
De komst van verschillende soorten vogels kan door de tuinier beïnvloed worden; niet alleen door het
strooien van voer of het hangen van
vetbolletjes met zaad, maar ook
door de keuze van de aanplant en de
vorm van de tuin. Zo worden lijsters, heggemussen, roodborstjes,
vinken en groenlingen aangetrokken tot de volwassen hagen en bosjes in de oudere tuinen. Vooral de
verschillende soorten berberis en
cotoneaster zijn door hun dichte begroeiing heel aantrekkelijk voor
deze vogels. Evenals een met klimop volgroeide muur. De kardinaalsmuts (Eonymus) en sleedoorn
(Prunus spinosa) zijn eveneens geliefde heesters voor de vogels: de
eerste om de bessen en de laatste
om z'n gemene stekels die een tussen de takken gebouwd nest heel
goed beschermen. De vlier is een
bessenleverancier bij uitstek en
wordt dan ook zeer druk bezocht
door de vogels.

Hybride fietsen

Opvallende keuken

door het zich gedraagt alsof de tuin
van hem of haar is en voor zover dat
de collega roodborstjes betreft, is
dat ook zo.
Tot de wintergasten behoren de
kramsvogel en de koperwiek. Alleen
bij echt koud weer als het voedsel in
de heggen en bosschages op het
platteland onder een dikke laag
sneeuw bedekt is, kan men deze vogels in de tuin verwachten.
A. WOLTHOORN

Afwijkend van de meeste bestaande keukenmodellen ontwikkelde
Allmilmö een keuken onder do
naam Scenario. De keuken bestaai
uit twee gelakte grondkleuren. te
weten bordeaux en zwart. Het geheel rust op verchroomde poten.
Het tafel-, werk- en draagblad zijn
gemaakt van een sterke graniet
produktie. In een aparte unit bevindt zich het spoelblok met
snack- en arbeidsvlak. Dit is een
driehoekig element met open zijkanten. Deze vorm komt ook weer
terug in het wandmeubel waar
zich het kookcentrum bevindt.
Voor meer informatie: 03200
41700.

(ADVERTENTIE)

NAAR EEN ANDERE SCHOOL,
MAAR WELKE?
In de week van 12 februari 1991 verschijnt in alle
edities van Weekmedia de jaarlijkse bijlage

„WEGWIJS IN ONDERWIJS"
Daarin zult u relevante informatie vinden van vervolgonderwijs na de basisschool.

Vraag voor meer informatie over adverteren onze
brochure aan
020-451515
02975-40041
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stichting Bodaan
Bentveld
Stichting Bodaan is een verzorgingshuis voor 110 bejaarden
en bestaat uit een afdeling voor intensieve verzorging
behoevende bejaarden en een afdeling zelfstandig functionerende bejaarden. Eind 1989 zijn 36 aanleunwoningen en
16 inleunwoningen gerealiseerd.
De stichting Bodaan ligt in het duingebied van de gemeente
Zandvoort.
Voor de groepsverzorging vragen wij een

ziekenverzorgende/
bejaardenverzorgende m/v
voor een full-time dienstverband.

JVIAAR WEL JV1ET 'N ACCENT,
DE NIEUWE PEUGEOT 2O5 ACCENT 19.995,Daar staat hij, zojuist gearriveerd uit Frankrijk. De

spoiler en de zwarte dakantennc, de halogcen

bijzonder pittig. Rijcapacitciten, wegligging en zit-

nieuwe Peugeot 205 Accent, een auto die al bij de

koplampen, de sportieve full cover wielplaten en

comfort zijn subliem en maken al in de proefrit dui-

eerste aanblik feilloos je taal spreekt: mooi, sterk,

de brede stootstrips.

delijk waarom dit nummer zo'n succesnummer is.

maar wel met eigenzinnige trekjes die hem anders

Stap in en merk aan den lijve hoc goed deze

Trouwens: met zijn 3-wcg katalysator met

Accent bij je past. De sportieve stoelen met in

Lambda-sonde voldoet ook de nieuwe Accent aan

Daar is bijvoorbeeld dat modieuze accent in

hoogte verstelbare hoofdsteunen en speciaal voor

de strengste Europese milieu-eisen.

de vorm van een fraai-rode bies rondom. Een detail

de Accent ontworpen bekleding zitten perfect.

dat in het interieur subtiel terugkeert in de smaak-

Ook bij lange ritten.

maken dan de anderen.

volle, nieuwe stoffering. Karakteristiek is ook de

Tsja, rest ons verder alleen nog maar je uit te
nodigen voor een proefrit. Wedden dat de nieuwe

Krachtig karakter.

Peugeot 205 Accent ook jouw taal spreekt?

kleurrijke type-aanduiding op zijn flanken.

De kracht van de 1.1 liter monopoint benzine-

Sympathieke eigenschappen.

injectiemotor met 44,1 CEE kW (60 DIN pk) is

Maar de schoonheid van de nieuwe Accent gaat

werkelijk voelbaar. Gekoppeld aan een soepel

natuurlijk veel verder. Let maar eens op de dak-

schakelende 5-bak is deze nieuwe 205 Accent

'n Sterk nummer.

Functie-informatie:
- U geeft mede leiding aan de medewerkers van de
verplegings- en verzorgingsdienst.
- U helpt actief mee in de uitvoering van de verzorging en de
begeleiding van de bewoners gericht op een goed woonen leefklimaat.
- U werkt in samenwerking met andere disciplines.
- De werktijden zijn in principe overdag.
Functie-eisen:
- U heeft een (zieken)verzorgende opleiding zv, MDGO-vz of
bejaardenverzorgende opleiding.
- U heeft belangstelling voor en/of ervaring met de zorg voor
de oudere mens.
Herintreders kunnen ook reflecteren.
Tevens zoeken wij voor diverse afdelingen
OPROEPKRACHTEN M/V, die in geval van afwezigheid van
het vaste personeel opgeroepen kunnen worden..
Salaris en overige arbeidsvoorwaarden overeenkomstig
CAO-Bejaardentehuizen.
Voor nadere inlichtingen kunt u, tijdens kantooruren, contact
opnemen met mevrouw T. Miedema.Hoofd Verzorging,
Bramenlaan 2. Telefoon 023-248181.

PRIJS INQ usirr BTW. r.xcLusif F AH rvi RINCSKOSTHN TN MFTAAL i AK
WIJ/ICING1NVOOKIIL1IOUDEN

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
stichting Bodaan

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten
aan de afdeling Personeelszaken,
Postbus 448, 1200 AK Hilversum, onder
vermelding van vacaturenummer 107.

PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

Sportcenter „Wim Buchel"

uw drukker voor:
geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk
drukkerij van petegem b.v.
kerkpad 6 - tel. 02507-12793
postbus 54-2040 ab zandvoort

A. J. v.d. Moolenstraat 47
tel. 15829-13965

DAMESWEERBAARHEIDSCURSUS

Inspirerende winkels
vol drankjes

Onder het motto handen v/h lijf geven wij een
nuttige cursus praktische zelfverdediging.
Duur cursus 8 lessen

Jaargangen, chateaux en
domaines van wijnen wijzigen wel eens. Om plaats
te maken voor de nieuwe
wijnen, heeft Impodra haar
kelder opgeruimd.
Eindelijk zien de kelderrestanten het daglicht. Een
licht van aanbiedingen die
voor u uitermate interessant zijn. Maak dus nu van
de gelegenheid gebruik uw
wijnvoorraad aan te vullen. Op is op!

AANVANG DINSDAG 22 JANUARI
Tijd 19.00 uur
Kosten ƒ100,Min. leeftijd 14 jaar
Opgave deelname gaarne telefonisch

We bakken ze nog steeds, de
eerste Zandvoortse Bom met
spijs, kaneel en appel.

Fa. Gansner & Co.

Dit weekend 3,75

BAKKERIJ PAAP
Potgieterstraat 24, Zandvoort,
tel. 128665
Zandvoortselaan 355, Bentveld,
tel. 023-241967
Dinsdagmiddag na 13.00 uur
gesloten.

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

Tweede fles halve prijs!
Dom.
de la Renjarde
_ QQ
Côtes du Rhône A.C .

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

Sangiovese
di Romagna
Vina Concha
y Toro

/,"ö

/r n c
O, 37 D
8,95

Overige aanbiedingen:

AART VEER

Olifant
Jongc.Jenever
1,0 liter

Groente en Fruit

Vieux
1,0 liter

Grote Krocht 25, tel. 14404

18,45

Findlaters
Whisky
0,70 liter

WINTERKOST

22,95

Coebergh
Bessenjenever
1,0 liter

Kant en klaar maaltijden
Een uitkomst voor iedereen die wel 'ns een dagje makkelijk wil eten.
Allemaal uit eigen keuken.

HUTSPOT
BOERENKOOLSTAMPPOT
ZUURKOOLSTAMPPOT
ANDIJVIESTAMPPOT
CJTdtlS

18,95

Olifant

één kuiltje jus (kuipje)
Ook kant en klaar

14,95

Dom. de Bosquets
1987
Gigondas A.C.
Costières
de Niines A.C.

9,95

Monte Ducay
Carinena A.C.
1986
Cockburn 's Port

6,95

Ruby/Tawny/While
0,70 liter_

-i n nr13,75

Oranjeboom

^ , no

Krat a 24 x 30 cl.

lu,!7O

WITLOF MET HAM EN KAAS EN AARDAPPELPUREE
AARDAPPELTERRINE
Verse krielties, kruiden, prei, crème fraiche kaas (aardappeltaartje)
KRIELTJES BONNE FEMME
(krieltjes, groente en spekjes) en voorgekookte krieltjes
WARM AANBEVOLEN!

Geldig vnn 17 janunri l/m 31 januari Wl

Zandvoort: Kerkstraat 1 2a Telefoon: 02507-12532 's zondags geopend
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We maken ons absoluut nog niet druk'

DEZE WEEK

Zandvoorts onderwijs ligt
niet wakker van Wallage
ZANDVOORT - Binnen de Zandvoortse onderwijswereld ligt
nog niemand wakker van het nieuwe voorstel van staatssecretaris Wallage. Zijn plan houdt voor Zandvoort in, dat elke basisschool in deze gemeente minimaal 168 leerlingen moet hebben.
Op het ogenblik voldoet alleen de Oranje Nassauschool aan deze
eis. De wethouder van onderwijs, Ingwersen, maakt zich wel
enigszins zorgen.
"Voorlopig maken we ons er absoluut nog niet druk om", zegt Gerda
Weidema, voorzitter van het directeurenoverleg van de Zandvoortse
basisscholen. Zij reageert laconiek
op het voorstel van Wallage.

Afwachten
"Het is binnen een jaar tijd al het
tweede voorstel dat naar voren is
gebracht. Het vorige, waarin stond
dat de scholen minimaal 250 leerlingen moeten hebben, heeft Wallage
• De tachtig inzendingen op de prijsvraag 'Wie geeft Zandvoort z'n souvenir' werden maandagavond beoordeeld totaal naast zich neergelegd. En op
door de juryleden, waaronder ook mevrouw Van der Heijden (r.).
Foto Beriott het nieuwe voorstel zijn vanuit de
Tweede Kamer nu al zoveel negatieve reacties gekomen, dat het te betwijfelen valt of dit doorgaat. Daar-

Zandvoort heeft z'n souvenir
ZANDVOORT - Zandvoort heeft z'n souvenir, alleen wordt het
pas op 27 april bekend gemaakt, welk dat is. Maandag maakte
een uit vier personen bestaande jury een keuze uit de tachtig
inzendingen die Circus Zandvoort afgelopen maanden mocht
ontvangen. Het waren reacties op de prijsvraag 'Wie geeft Zandvoort z'n souvenir'.
Naast enkele uit Zandvoort zijn de
inzendingen uit het hele land afkomstig, van Zeeland tot en met Gronin•gen, maar ook uit het buitenland. Zo
is ook Duitsland vertegenwoordigd.
De deelnemers zijn verdeeld in 'professionals' en 'amateurs', dat beide
categoriën hebben deelgenomen is
ook duidelijk te zien aan het verschil
in kwaliteit van de inzendingen. Er
zijn allerlei materialen gebruikt, terwijl ook de afbeeldingen sterk verschillen.

Zandlopers
Om er een paar te noemen: een
strandstoel en diverse andere beeldjes • waaronder ook een zonnebaadster - van klei, een zeilwagen, een
zeehond op een surfplank, peper en
zoutstel, ronde muziektent, bomschuit, diverse zandlopers, tal van
abstracte moeilijk-thuis-te-brengen
voorwerpen, en - uiteraard - een geglazuurd Circus Zandvoort, compleet met circuit en andere Zandvoortse kenmerken.
De prijsuitreiking vindt op 27 april
plaats in het Circus Zandvoort, dat
een maand eerder, op 21 maart, zijn
deuren opent. Daarna worden de
voorwerpen enige tijd in het Cultureel Centrum Zandvoort tentoongesteld. In elk van de twee categorieën
is een winnaar gekozen. Eén van de
twee winnende voorwerpen wordt in
productie genomen als souvenir.

totaal vier uur bezig geweest, om tot
een eensluidend oordeel te komen.
De juryleden waren: acteur Thom
Hoffman, striptekenaar Hein de
Kort, de architect van het Circus
Sjoerd Soeters, én mevrouw Van der
Heijden. Haar viel het wat tegen dat
er in verhouding maar weinig inzendingen waren van mensen met een
kunstacademie, dat waren er zo'n

Kortste weg

vijftien. "Toch zijn er veel mensen
ZANDVOORT - De politie heeft zaheel creatief beziggeweest", zegt de
terdagnacht twee mannen aangeburgemeestersvrouw achteraf.
houden die met hun auto over het
strand reden. De heren, afkomstig
Aardige dingen
uit Driehuis en Santpoort, hadden
"Er waren beslist heel aardige din- na een avondje stappen in Noordgen bij. Het was 'euk om daar met wijk de kortste weg naar huis gekoelkaar over te praien en te beargu- zen. Niet de goedkoopste.
menteren waarom je het een mooier
vind dan het ander. Al blijft 'mooi'
ZANDVOORT - Een inwoner van
natuurlijk een kwestie van smaak. Zandvoort mocht afgelopen week
Maar in dit geval moest je je goed zijn gestolen auto in ontvangst nerealiseren, wie zo'n souvenir zou men. De wagen was op 22 januari in
willen kopen. En dat zullen niet op Zandvoort ontvreemd, vier dagen lade eerste plaats de Zandvoorters zelf ter werd het voertuig aan de Leidsezijn".
vaart teruggevonden.

De Zandvoortse Operette
*j
Vereniging balanceert op de
O
rand van de afgrond mogelijk klinkt
er vanavond al het laatste treurlied

meen teraad betwijfeld, zo bleek enige maanden geleden m de commist>ie voor financiën en onderwijs. Als
er dan gewerkt wordt met 'dependances', houdt men de hoge kosten
van onderhoud en verwarming van
de diverse gebouwen. Nieuwbouw
lijkt immers te duur.

Leerlingen van de NicolaasO
school lopen gevaar bij het
O
oversteken van de drukke Linnae
usstraat

Ouderen
Op het perceel Bennoheim
*>
zou - behalve seniorenwonin
O
gen - ook een groot diensteneen
trum gebouwd kunnen worden
zegt de ANBO

om wachten wij de ontwikkelingen
gewoon af", aldus Gerda Weidema.
De schooldirecteuren hebben daar- Zorgen
om afgesproken, op de huidige
De wethouder van onderwijs, Pestand van zaken nog geen commen- ter Ingwersen, is met blij met de
taar te geven.
tendens, dat er grotere scholen moeten komen. Ook de laatste ontwikkelingen wijzen duidelijk in die nch'Kaalslag'
tmg. "In die zin baart het mij zorWel geeft de voorzitter toe dat het gen", zegt Ingwersen. Het vorige
in Zandvoort - evenals in de rest van voorstel voor een minimum van 250
Nederland - een 'kaalslag' zou bete- leerlingen vond hij al 'rucksichtlos',
kenen, als het voorstel van Wallage ook over de norm van 168 leerlingen
zou worden aangenomen. In Zand- per school in Zandvoort heeft hij
voort voldoet allee" de Oranje Nas- zijn bedenkingen. "Al is het nog lang
sauschool aan de norm. Voor de ove- met zeker dat dit getal gehanteerd
rige zou waarschijnlijk niets anders gaat worden .
overblijven dan fuseren. Het nut van
Vervolg op pagina 3
fusies wordt echter binnen de ge-

DerbyDe Zandvoortse derby tusjsen de strandburen Trefpunt
O
en Mantime leverde een nipte overwinnmg op voor Trefpunt

Tips
Deze week weer tal van tips
~v
voor een dagje of een avond
/
je uit, een koffieconcert en andere
vormen van ontspanning

'Villa' Bramenlaan bijna helft lager

Burgemeester Van der Heijden in jaarrede:

Provincie moet opschieten met
procedures voor nieuw circuit
ZANDVOORT - Diverse procedures rond de vernieuwing van
het circuit verlopen veel te traag, en voor een belangrijk deel is
dat te wijten aan de provincie. Die moet er nu maar eens vaart
achter zetten. Zo luidt populair vertaald de mening van burgemeester Van der Heijden, die hij dinsdag naar voren bracht in
zijn jaarrede. "1991 moet het jaar zijn waarin de klus geklaard
dient te zijn", aldus Van der Heijden.

worden, maar stelt daartegenover
dat dat niet te ver mag gaan. "Aanvullende voorwaarden stellen en die
toevoegen aan de reeks van negen
trilateraal overeengekomen voorwaarden (de 9 voorwaarden van
voormalig staatssecretaris Dees om
in aanmerking te komen voor de A-status, red.), is een zaak die nauwe"Wij dienen langzamerhand tot te lang. En ik kan me niet aan de lijks aanvaardbaar is".
een afronding van de procedure te indruk onttrekken dat er instanties
Hij laat er weinig twijfel over bekomen", zei burgemeester Van der zijn die vertragingshandelingen niet
staan dat hij het op dat moment over
Heijden, die dinsdagavond traditie- schuwen".
het provinciebestuur heeft: "In de
getrouw in de eerste raadsvergaderichting van de provincie Noordring van het jaar een rede hield. "Het
Te
ver
-Holland zeg ik: indertijd hebt u uw
Afgelopen maandag is de jury in geheel van voorbereidingsproceduVan der Heijden geeft toe dat er taak als coördinerend orgaan in de
res, bestuurlijk, technisch alsook
qua personele inzet duurt in feite al wel zorgvuldigheid betracht moet procedure 'circuit' aanvaard. Doe
uw plicht en kom snel tot een afronding. Elke verdere vorm van eigen
(ADVERTENTIE)
initiatiefin dit stadium werk contraproductief en welït ergernis bij uw
partners in de hand".
ZANDVOORT - 'Bijtende reMr. R. J. Kaas - Mr. M. J. Meijer
gen' is afgelopen zomer aanleiadvocatenkantoor aerdenhout bv
De gemeenteraad stelt zich vierding geweest tot meer dan 50
kant op achter Van der Heijden, zo
klachten aan de provinciale mibleek uit een reactie van raadsoudlieuklachtentelefoon
ste Jaap Methorst. "De voltallige
(023-310200). Het verschijnsel
Zandvoortselaan 57, 21O6 C J Heemstede
raad deelt uw bezorgdheid", aldus
deed zich voor op 22 augustus,
tel. 023-292763
Methorst, mede namens de overige
een oorzaak is nooit ontdekt.
leden. Volgens hem zal de provincie
bel voor een gratis oriëntatie-gesprek.
Dit meldt een kort verslagje
nu voor 'tweehonderd procent' meover de klachten van afgelopen
dewerking moeten verlenen.
jaar, in de periode van mei tot
en met augustus. In totaal werd
er 2107 keer gebeld, tegenover
2278 m dezelfde maanden in
1989. Met name het aantal
klachten over stank, stof en roet
is gedaald.
In verhouding met deze cijfers bleef het vanuit Zandvoort
ZANDVOORT - De lekkage in de garages onder het Van seizoen, onzorgvuldig en te langtamelijk rustig. Naast eventuele
Fenemaplein is het gevolg van de laag zand en de nieuwe tegels zaam. Ons ingenieursbureau keurde
telefoontjes over de bijtende reuitgevoerde werkzaamheden
gen, werden er uit de kustplaats
op het dak, die daar vorig jaar in opdracht van de gemeente zijn de
tweemaal af", zo stelt Bruins25 klachten geteld. Die gingen
aangebracht. Dat zegt de Vereniging van Eigenaren Parkeerga- reeds
ma.
allemaal over het racen op het
rage Van Fenemaplein. Vóór die tijd was er niets aan de hand, zo
circuit.
stelt haar administrateur F.A. Bruinsma. Sectorhoofd Smits
Veel hinder
stelt hem deels in het gelijk.
De milieuklachtentelefoon is
dag en nacht bereikbaar voor
"De eigenaren van de garages heb"Onze garage heeft in de afgelopen last veroorzaakt door het ondeskunklachten over stank, stof, roet,
jaren, behoudens een enkele inci- dig aanbrengen door de gemeente ben door deze werkwijze veel hingeluidsoverlast, vervuiling van
dentele lekkage - mede veroorzaakt van een nieuwe tegelbestrating. Men der, overlast en schade ondervonwater en bodem, smog enz. Ook
door het surf-evenement van 1988 - adviseerde langs de randen alsnog den. Zij kunnen slechts hopen dat
meldingen van bedrij f sstor ingeen last gehad van wateroverlast". een waterafvoer aan te brengen. Na nu eindelijk de toestand van vóór
gen, brandweeroefeningen en
Dat zegt Administrateur F.A. veel overleg is de gemeente inder- deze gemeentelijke verfraaiing weer
calamiteiten kunnen worden bij
Bruinsma namens het bestuur van daad in oktober 1990 in actie geko- zal worden hersteld. Het zal u duidede Milieuklachtentelefoon worde V.v.E. Parkeergarage Van Fene- men. Te laat, gezien het gevorderde lijk zijn dat onze vereniging niet geden gedaan.
maplein. "Dit werd anders nadat de
gemeente, zonder overleg of voorafgaand bericht, ons dak van een laag
van 30 cm zand en tegels voorzag.
Deze nieuwe dakbedekking had
geen enkele waterafvoer en doordat
het zand al spoedig doordrenkt was
Datum
HW LW HW LW met water, begon de lekkage-ellen31 jan
03.52 01.26 16.05 11.35 de".

Bijtende regen

Advocaten & Procureurs

Het appartementencomplex Bramenlaan valt volgens het nieuwe ontwerp een stuk lager uit.

ZANDVOORT - Volgens het
nieuwste ontwerp valt het geplande appartementengebouw
aan de Bramenlaan aanzienlijk lager uit dan volgens de
oude tekeningen: bijna twee
keer zo laag.
'De ruim uitgevallen villa is flink
wat kleiner van maat', meldde deze
krant enige weken geleden al over
het appartementencomplex. Dat
wordt nu bevestigd door de tekeningen die sinds kort voorhanden zijn
en nog ruim een week ter inzage
liggen op de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling.

teruggebracht. Met drie woonlagen
reikt het gebouw nu tot 8,402meter,
het oppervlak komt op 788 m . Daarvoor is ook het aantal appartementen teruggebracht van 12 naar 10.
Eveneens zijn er veranderingen aangebracht in de parkeerfaciliteiten:
In het nieuwe ontwerp (tekening binnen 20 (was 24), buiten 10 (was
boven) zijn de afmetingen rigoreus 9).
en had het een bebouwingsoppervlak van 875 m2. Afmetingen waarop
door een aantal omwonenden felle
kritiek werd geuit, met in het minst
door de directie van de ernaast gelegen Bodaanstichting.

Verschillen
De verschillen zijn enorm. Volgens het oude ontwerp (onderste tekening) zou het complex maximaal
15 meter hoog worden, telde het vier
woonlagen plus een slaapverdiepmg

Vereniging van Eigenaren Parkeergarage:

• Volgens het oude ontwerp was de nokhoogte nog vijftien meter.

'Lekkage Van Fenemaplein door fout gemeente'

Waterstanden

1 feb
04.36
2 feb
05.17
3 feb
05.59
4 feb
06.39
5 feb
07.19
6 feb
08.05
7 feb
08.56
8 feb
09.55
Vaanstanden:

02.13
02.53
03.26
02.35
03.14
04.00
04.30
05.10

16.49
17.31
18.16
18.56
19.45
20.24
21.24
22.50

12.26
13.16
14.05
15.06
15.46
16.05
16.44
17.34

Woensdag 6 feb. 08.05 uur
°oodtij 7 feb. 21.24 u. NAP+67cm

Ondeskundig
Bruinsma reageert hiermee op
een artikel dat twee weken geleden
in het Zandvoorts Nieuwsblad
stond. Het bericht was voor het taestuur aanleiding om 'de werkelijke
gang van zaken' uit de doeken te
doen.
"Ons bestuur heeft in 1989 reeds
een ingenieursbureau ingeschakeld
dat tot deze conclusie kwam: over-

lukkig is met de gang van zaken.
Goed tijdig overleg en een vakkundige werkwijze had de problemen kunnen voorkomen".
Sectorhoofd
Eigendommenbeheer van de gemeente Zandvoort,
ing. F. Smits, geeft zonder meer toe
dat er een fout is gemaakt bij de
verfraaiing van het plein, al vermoedt hij dat er al eerder enige sprake was van lekkage. "Door de verhoging bij het aanleggen van de sierbestrating is het dek boven de loodslabben uitgekomen", zegt hij, "daardoor kan er inderdaad lekkage
ontstaan".

Omstandigheden

Het regenwater kan nu bij een flinke wind onder de loodslabben door
omhoog geblazen worden, waarna
het door kan dringen naar de eronder gelegen ruimten. Momenteel
wordt er aan gewerkt het euvel zo
snel mogelijk te verhelpen. Dat de
hele procedure toch tamelijk lang
duurt, wijt Srnits aan het feit 'dat de
omstandigheden slechter zijn dan
zij waren ingeschat'. Daarnaast wijst
hij erop dat er ook nog overleg gepleegd moest worden met het rijk,
als subsidiegever voor de renovatie
van de boulevard en het plein. Dat
de gemeente 'onzorgvuldig en te
langzaam' in actie komt, is volgens
• De lekkage is ontstaan door de vorig jaar opgebrachte sierbestrating, hem een wat ongenuanceerde uitzegt de Vereniging van eigenaren Parkeergarage Van Fenemaplein. (Archief) spraak.

Natuurlijk,

die krant moet ik hel'hen
Omdat ik graag u i ' u eten w a t /ich m mijn
omgeving afspeelt Ter kennismaking ont\ang ik liet Zamhoorts Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN
Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, geven wij bedroefd kennis dat toch nog
onverwacht is overleden mijn dierbare man,
onze vader en opa

Noord-iDo//anc/

Simon Cornelis Molenaar

BEKENDMAKING

VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN NOORD-HOLLAND.

echtgenoot van J. Kotkowski
4-10-1912

1991

Fietsenkijkdagen
De gemeentepolitie houdt woensdag 6 februari 1991 tussen 9.00 en
16.00 uur en op donderdag 7 februari 1991 tussen 15.00 en 22.00 uur
twee kijkdagen voor gestolen en/of gevonden fietsen.

6-1-1991

De crematie heeft op 10 januari jl. plaatsgevonden in crematorium Westerveld te Velsen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op
de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het Provinciehuis
te Haarlem (dienst Milieu en Water, Houtplein 33), gedurende
de periode van 4 februari tot en met 5 maart 1991, voor een
ieder ter inzage ligt het verzoek van de Zandvoortse Harddraveri|verenigmg om ontheffing van het verbod, vervat in artikel
3, eerste lid sub g van de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden Noord-Holland ten behoeve van het hebben van
een paarden-entramement aan het Duinpieperspad te Zandvoort.

Met droefheid geven wij kennis dat plotseling is
overleden onze lieve oom

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke
bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij
gedeputeerde staten voornoemd (Postbus 123, 2000 MD
Haarlem).

Zandvoort:
J. Molenaar-Kotkowski
Cor en Hennie
Ed en Bntt
en Kleinkinderen
Lorentzstraat 174
2041 SJ Zandvoort

Arie Paap
30-11-1908

Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede
degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, worden,
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde
staten gehoord.

24-1-1991

Zandvoort:
M. Paap
N. M. Paap-Koning
J. C. Paap
S. T. Paap-Hamelink

Haarlem, januari 1991.

C. Wijburg
T. H. Wijburg-Beerman

PROVINCIE

Hoord-^olland

Doel van de wijziging is om een voorschrift aan de vergunning te
verbinden waarin alsnog een termi|n wordt opgenomen waarbinnen de tanks T628, T629 en T633 moeten zijn voltooid en in
werking gebracht.

Bedroefd, maar dankbaar om hetgeen zij voor
ons betekend heeft, is na een moedig gedragen
ziekte overleden mijn allerliefste zorgzame moeder, mijn allerliefste dochter, mijn onvergetelijke
oma en schoonmoeder

De beschikking en alle daarop betrekking hebbende stukken
liggen op werkdagen, gedurende een maand, gerekend vanaf
vrijdag, l februari 1991, ter inzage tijdens de kantooruren:
- bij de Dienst Milieu en Water van de provincie NoordHolland,
Houtplein 33 te Haarlem;
- bij de Bestuursdienst van de gemeente Uithoorn,
Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn,
op maandag t/m woensdag van 09.00 uur tot 12.00 uur
en van 14.00 uur tot 16.00 uur;
op donderdag van 09.00 uur tot 12.00 uur
en van 14.00 uur tot 18.00 uur;
op vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.
>,

Anna Maria Halberstadt
weduwe van H. S. Meijer
op de leeftijd van 63 jaar.
Ingrid Kiburg-Meijer
Rob Kiburg
Michael Kiburg
P. P. Halberstadt-Engberts
Zandvoort, 26 januari 1991
Correspondentieadres: R. Kiburg,
Oosterparkstraat 39a, 2042 AP Zandvoort

Tevens liggen de stukken, ook buiten de kantooruren, bij de
eerdergenoemde bestuursdienst ter inzage na telefonische
afspraak: 02975-43223.
De terinzagelegging geschiedt dan in de avonduren. Desgewenst
kan na telefonische afspraak mét de Dienst
Milieu en Water van de provincie Noord-Holland (telefoon:
023-143803) mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen.
Voor de mogelijkheid van het instellen van beroep wordt
verwezen naar de ter inzage liggende stukken.

De crematie heeft op woensdag 30 januari
plaatsgevonden in het crematorium Westerveld
te Velsen

Op 24 januari is van ons
schoonmoeder en onze oma

heengegaan

mijn

Guurtje Wiebes
weduwe van Hendrik Cornelis de Vries
op de leeftijd van 94 jaar.
Heel nadrukkelijk willen wij de Directrice en het
personeel van „Het Huis in het Kostverloren" bedanken voor de goede zorgverlening.
E. de Vries-van Leersum
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Zandvoort, 28 januari 1991
Correspondentieadres:
Willem Bontekoestraat 17
2014 AA Haarlem.

BEKENDMAKING

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken, gelet op
artikel 40 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, bekend, dat zij conform artikel 26 der Hinderwet
besloten hebben om de door hun college bij besluit van 8
december 1987, nummer 122, aa.n Cindu B.V. te Uithoorn
verleende vergunning ingevolge de Hinderwet te wijzigen.

Je wilde nog zoveel, maar had niet meer de
kracht.
Je ziekte had je volkomen in d'r macht.
Vol humor en vrolijkheid ging je door het
leven.
En had voor iedereen heel veel te geven.
Rust nu maar uit. je bent nu uit je lijden.
Maar o, wat is het z\vaar van jou te moeten
scheiden.

Steengrill Restaurant

„De Vuurboet"
STEENGRILLEN
VLEESFONDUE

2950
34?°

De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

JAPANS FONDUE
(vlees)
32,^0
ADVERTENTIES
Jaap, Han, Marcel en Michel van

La Bast file
feliciteren Harro met zijn

VOLWASSENHEID
Felicitaties zijn op 1 februari

JAPANS FONDUE
(vis)
37,50
ALLES ONBEPERKT

Zeestraat 36
Tel. 12092
* * *

Te huur in
Zandvoort

110 m?
kantoorruimte.
Voor inl.
tel. 02508-3544.

Na 18.00 uur
02507-16184

NAAIMACHINE
REPARATIE
P. E. M. Stokman
Prinsenhofstraat 7
vrijdags
en zaterdags
Tel: 02507-20072
van 09.00

tot 17.00 uur
overige dagen
Tel: 02507-14786

Maandag en dinsdag gesloten

na 20.30 welkom via telefoonnr.

15111

HOERA!

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

KROON MODE

DAG en NACHT bereikbaar

VOSSEN
Badjassen

Tel. 02507-13278

wordt 21 jaar
Hen en Ans

Begrafenissen
90 crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

HARRO
morgen 21 jaar
Dat wordt een feest...
Reken maar
Met deze mijplaal willen wij je eren,
en jou met z'n allen feliciteren.
Harrie, Toos en Erwin

L

K. G. J
zaterdag
30
wie belt

19404

Aangevraagde kapvergunningen
Aanvragen zijn ontvangen voor het kappen van gemeentelijke bomen op de volgende locaties:
- in Keesomstraat
- 3 bomen
- voor Duindoornlaan 35
- 1 boom
- voor Zandvoortselaan 379
- 1 boom
- voor Haarlemmerstraat 5a
- 1 boom
- voorLeeuwerikkenstraat9
- 1 boom
Na het kappen van deze bomen zullen in het voorjaar weer nieuwe bomen worden
teruggeplant.
•

Geboren
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoo/beeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in Zanclvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ30,-(excl. 6% BTW).

en verdere familie
M. Paap
Burg. Engelbertstraat 36
2042 KN Zandvoort
De teraardebestelling heeft op zaterdag 26 januari op de Alg. Begraafplaats Tollensstraat te
Zandvoort plaatsgevonden.

De kijkdagen worden gehouden in het politiebureau aan de Hogeweg 37 in
Zandvoort. Er worden geen fietsen verkocht. Kijkers moeten een aangiftebevestiging of een eigendomsbewijs meenemen.

v Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
•* inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartbvereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk hun bezwaren indienen
bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Verleende bouwvergunning
156B-90 Brederodestraat154

- wijzigen voorgevel

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen te
zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders,
postbus 2,2040 AA Zandvoort.
31 januari 1991

AART VEER
groente en fruit
zoekt

opslagruimte, garage of
magazijn.
Voor opslag verpakkingen. Wie helpt mij?

Tel. 14404 na 19.00 12888

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

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus bok op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.

Dit weekend

slagroomschnitt 7,95
Nu ook een luxe assortiment
Mozart Kugel

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

,

-

na 13.00 uur
gesloten.

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom (waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180, Heemstede
023-33 19 75.

30% SUBSIDIE
op isolerend glas, wij verzorgen
geheel uw subsidieaanvraag voor een
vrijblijvende prijsopgave of informatie

KEUR G L A S

WAAR ZITTEN ZE
VERSTOPT?

bel gratis 06-022.20.20.

Gepensioneerden Scholieren - Vutters,

zolang de voorraad strekt

die de abonnees van Haarlems
Dagblad in Zandvoort hun
dagelijkse krant willen bezorgen.
Een goede verdienste voor wijken

SPECIALE AANBIEDING
Bij aankoop van behang t.v/.v. l 50,00
houten plaktafel kado t.w.v. 30,00
Bij aankoop van behang t.w.v. 75,00
behangborstelset kado t.v/.v. T 2,50

± 100 kranten plus de voordelen
van de Runner Gard.

KEUR en ZOON

OPROEPKRACHT WORDEN

Speciaalzaak voor verf, glas, behang,
zonwering e.d.
Paradijsweg 2 t/o Politiebureau
Zandvoort tel. 02507-1 5602

DAT KAN OOK!
Tegen een maandelijkse vergoeding
uiteraard. Laten we met z'n allen er
voor zorgen dat de mensen hun
krant kunnen lezen.

Haltestraat 55

ƒ 99,-in nieuwe dessins
en kleuren

Bent u of jij serieus en heeft u of jij
hart voor je werk dan ben je van
harte welkom.

INL. OP TEL
02507-15873 of
023-150107

WONINGRUH
5 kam.
maisonette
DE SCHELP
voor 3 a 4 kam.won.
Géén flat.

Tel. na 18.00 uur
18251

Eetcafé
vraagt

P. J J d'HONT

Voor meer-v nformatie bel Weekmedia Uithoorn,
tel. 02975-40041.

Deze aanvragen liggen gedurende één week na het verschijnen van dit blad ter inzage bij de afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20. Deze afdeling is van
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur geopend.

meisje
v.d. bediening.
Enige kennis Eng.
taal vereist.
Tel. cont. 30108,
tussen
19.00-21.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad
heeft voor de bezorging op
donderdag plaats voor

bezorg(st)ers
in uw woonomgeving
Mijn naam
Adres
Postcode
Plaats
Leeftijd
M/V
Telefoon
:...
Bellen: 02507-17166
Kantoor Zandvoort

BENT U ER OOK ZO ÉÉN
DIE 'T VERKEER
MET ÉÉN VINGER REGELT

EERST DENKEN, DAN

DOEN.
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Nicolaassckool pleit voor veiliger oversteekplaats

'Niet blijven wachten tot er
'n ernstig ongeluk gebeurt'

ZANDVOORT - De Nicolaasschool in Zandvoort-noord verwacht op korte termijn maatregelen van de gemeente, om
de oversteekplaats over de Lmnaeusstraat beter te beveiligen Maanden geleden al heeft
het schoolbestuur hierom gevraagd Op de oversteekplaats
ter hoogte van de Zeemanstraat, waar dagelijks tal van
leerlingen gebruik van maken,
gebeurden twee weken geleden
nog drie 'kleine' ongelukjes, aldus Maarten Bothe, directeur
van de Nicolaasschool.

kwam een ambtenaar op school
langs om de problemen aan te ho
ren 's Avonds bevestigde wethouder
Van Caspel in de gemeenteraad dat
er aan een ambtelijk advies wordt
gewerkt
De ambtenaar voorspelde wel dat
verkeerslichten waarschijnlijk veel
te duur zullen zijn "Maar ik wil mijn
kinderen veilig hier hebben, daar ga
ik voor staan", zegt de schooldirec
teur "Kinderen tot en met 8 jaar
hebben nog niet het inschattingsver
mogen om te kunnen beslissen of zij
wel of met kunnen oversteken" Ten
overvloede wijst hij er op dat de Lm
naeusstraat als enige verbmdmgs
weg van Nieuw noord bijzonder
druk is

"Ik wil niet wachten tot er echt
een ernstig ongeluk gebeurt", zegt
Maarten Bothe Vorig jaar heeft hij
bij de gemeente aangeklopt om ver Van Lennepweg
keersmaatregelen, 't liefst het plaat
Daarnaast is het aantal leerlingen
sen van verkeerslichten, die des dat deze straat oversteekt, afgelopen
noods alleen aan begin en eind van jaren alleen maar toegenomen, door
de schooluren werken "In Heemste de woningbouw langs Sophiaweg en
de en Hillegom bijvoorbeeld blijkt Van Lennepweg Daar kwamen ook
dat heel goed te werken", aldus de gezinnen uit Nieuw noord wonen,
schooldirecteur
De
waarschu
wmgsborden bij de 'kanahsatiestre
pen' voldoen volgens hem absoluut
met en worden door menig verkeers
gebruiker met opgemerkt

'Te duur'
In september 1990 werd het ver
zoek nog eens schriftelijk herhaald
door Dick Bos, voorzitter van het
schoolbestuur Afgelopen dinsdag

POLITIE Alarmnummer 06 11 In
andere gevallen tel 13043
BRANDWEER
Alarmnummer
06 11 Indien geen spoed 023 159500
of voor info overdag (02507)61584
AMBULANCE Alarmnummer 06 11
Anders tel 023 319191 (ongevall
len), Centrale Post Ambulancever
voer (CPA) Kennemerland
DIERENAMBULANCE (Dierenbe
scherming) 023 246899
HUISARTSEN: De volgende huisart
sen hebben een gezamenlijke waar
nemingsregeling, inlichtingen daar
over via het telefoonnummer van de
eigen huisarts J Anderson, 12058,
B van Bergen, 19507, C Jagtenberg,
13355, G Mol, 15600, P Paardekoo
per, 15091, H Scipio Blume, 19507,
F Weenink, 12499 Inlichtingen om
trent de diensten van dokter Flierm
ga worden verstrekt via nummer
12181
Tandarts Hiervoor de eigen tand
arts bellen
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J W,
Neutel, tel 13073 Openingstijden
(alleen voor recepten) zaterdag
10 00 13 00 en 17 00 18 00 uur, zondag
11 30 12 30 en 17 00 18 00 uur Buiten
de openingstijden na telefonische af
spraak
Wijkverpleging Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid Kennemer
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter
sinformatiedienst tel 023 313233
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de BoerBurgh, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel 02507 14437, b g g
023 341734
Dierenarts. Mevrouw Dekker, Thor
beckestraat 17 te Zandvoort, tel
15847
Dieren (overige diensten) Verem
ging v h welzijn der dieren (02507)

ZANDVOORT
DG6 afdeling
Zandvoort houdt maandag 4 februa
ri m het Gemeenschapshuls een
openbare ledenvergadering ook
niet leden zijn dus welkom Alb
voornaamste punten op het pro
gramma staan de drie discussieno
ta's hoofdwegenstructuur parkeren
en verkeersstructuur 'Deze nota s
zijn bepalend voor het verkeers en
parkeerbeleid m Zandvoort een on
derwerp dat voor iedere Zandvoor
ter van het grootste belang is aldus
secretaris Robbers Van Oosten

waarvan de kinderen op dezelfde
school bleven Met de nieuwbouw
op de Zandvoortmeeuwen velden
wordt het aantal nog groter, ver
wacht Bothe "In verband met de
woningbouw op de voormalige voet
balvelden, moet trouwens ook de
oversteek over de Van Lennepweg
beveiligd worden" Dat laatste geldt
ook voor de oversteek in de Celsius
straat

Voor de sokken
In het verre verleden, toen de
school nog huisde in 't Zeepaardje
aan de andere kant van de Linnaeus
straat, deed zich hetzelfde probleem
voor Zesde klassertjes die toen als
'klaar over' optraden werden door
sommige weggebruikers gewoon ge
negeerd "Toen wij het overnamen,
werden wij zelf bijna voor de sokken
gereden", aldus Bothe Uit het huidi
ge weggedrag op deze straat, trekt
hij de conclusie dat de mentaliteit
van een aantal weggebruikers be
paald met is verbeterd

Ruth Zwijgers presenteert
'Daar word ik stil van...'

ZANDVOORT - De Zand- nop' is door de KRO uitgeno
voortse schrijfster en voorzit- digd aanstaande maandag 4 fester van Stichting 'De Rozek- bruari een radioprogramma te
presenteren

• Indien het voorstel van Wallage zou worden aangenomen, kan alleen de Oranje Nassauschool in de huidige vorm
blijven bestaan.
Foto Berioit

'Spreiding onderwijs zou verdwijnen'
Vervolg van pagina l
"Persoonlijk sta ik met achter
deze norm", zegt wethouder Ingwer
sen over de minimumgrens van 168
leerlingen "Daardoor zou in Zand
voort de spreiding van het onderwijs
verdwijnen Nu hebben we nog m
elke woonbuurt op redelijke afstand
een basisschool Maar wat dat be
treft zijn we natuurlijk wel ver
wend"
Het college nam eerder deze week
nog geen officieel standpunt in, om
dat de desbetreffende stukken nog
met op het raadhuis waren aangeko
men "Officieel weten we nog van
mets", aldus Ingwersen afgelopen
maandag "Eerst moet de discussie
binnen de landelijke politiek nog ge

voerd worden voegde hij daar dms de Tweede Kamer verwachten de
dag m de gemeenteraad aan toe Het Zandvoortse onderwijzers dat een
college moest een en ander verne uiteindelijk standpunt plus daad
men uit een circulaire van de Vere werkelijke veranderingen nog lang
niging van Nederlandse Gemeenten op zich kunnen laten wachten Het
In buurgemeente Haarlem is m huidige voorstel wordt inhoudelijk
middels wel heftig gereageerd op wel wat beter gevonden dan het vori
Wallages voorstel De wethouder ge, omdat in dunbevolkte gebieden
van onderwijs Mooij schrijft een wel kleine scholen mogelijk zijn,
protestbrief en tussen een aantal maar het plan van Wallage is er weer
scholen zijn gesprekken over fusies een op de stapel Daardoor durft het
op gang gekomen De Zandvoortse directeurenoverleg zich zelfs te per
schooldirecteur Gerda Weidema mitteren om er gekscherend over te
lacht daar min of meer om ' Op dit doen
moment is elk gesprek zinloos ', zegt
Zo heeft de Oranje Nassauschool,
zij
de enige die (ruim) boven de norm
van 168 uitkomt de overige scholen
Gekscherend
in Zandvoort alvast een plekje bin
Gezien de meningsverschillen in nen haar poorten aangeboden

Het gaat om het programma 'Daar
word ik stil van ', dat op maandag
ochtend van 09 30 tot 10 00 uur op de
'klassieke zender' Hilversum 4
wordt uitgezonden Elke week
wordt het door een andere gast ge
presenteerd "Ik had de KRO wat
gedichten gestuurd, met het verzoek
deze door te geven aan Heleen Ver
ZANDVOORT - De Zand- meente Zandvoort wacht nog op geslaagd, maar kostte aan de andere
kleij Zij had eind november het pro voortse Operette Vereniging is ƒ1500,
kant wel een klein vermogen, onder
gramma gepresenteerd, en daarvan in ernstige financiële moemjkandere door het optreden van Marco
was ik erg onder de indruk geraakt heden gekomen De donateurs
Bakker en Anita Meijer
Jubileumfeest
Later werd ik gebeld door Martin hebben inmiddels bericht geDe vereniging heeft vorig jaar al
van Buuren, die zei Volgens mij
De rest van het bedrag heeft te bij wethouder Termes aangeklopt
kregen
dat
de
uitvoering
in
heeft u ook wat te vertellen" Even
maken met het 40 jarig jubileum om een financiële reddingsactie, in
later had zij van de programmama maart, in de schouwburg te feest van twee jaar geleden Daar de vorm van een extra subsidie en
ker een uitnodiging in de bus liggen Velsen, niet kan doorgaan De mee heeft ZOV financieel gezien een een lening of garantstelling, maar
Als een van de haar favoriete wer situatie is dermate ernstig, dat flinke klap opgelopen, met name deze heeft dat van de hand gewezen
ken wordt psalm 139 gedraaid, aldus ZOV in haar voortbestaan doordat justitie nu aan de bel heeft "Het was een hopeloze zaak", ver
getrokken De opbrengst van de lote klaarde Termes dinsdagavond m de
Ruth Zwijgers, die haar grote mspi wordt bedreigd
rij, zo'n ƒ30 000,, is besteed aan an raadsvergadering
rator heeft gevonden in dominee
Vanavond vindt er een ledenverga dere zaken dan aan uitvoeringen, en
Visser van 'Onder de hoogtezon' Hij
dering plaats, waarin het doek voor dat blijkt in strijd met de wet Het 'Miscalculaties'
gaf uitleg over tal van psalmen
het laatst kan vallen over de Zand groots opgezette feest was bijzonder
Hu betreurde het_dat een 'hardlCL
voortse Operette Vereniging "Maar
Vriendschap
ik ben ervan overtuigd dat de leden
Ruth Zwijgers heeft onlangs een toch zullen beslissen om door te
nieuw boekje uitgegeven, 'Vriend gaan", zegt voorzitter Jan van der
schap', dat samen met 'Ik wil als Werff Je mag een vereniging van 43
vriend een boek' te verkrijgen is in jaar oud met zomaar opdoeken,
het Cultureel Centrum en souve vindt hij ZOV telt zo'n 36 actieve
nirshop Jacquelme 'Vriendschap', leden en 500 donateurs
onlangs aanleiding voor een uitge
Waarschijnlijk zal Van der Werff
breid interview in een landelijk dag
ZANDVOORT - Naast senio- hulp kunnen vinden, die zij nodig
blad, bevat aforismen, zoals 'Eén zelf vanavond wel een ingrijpende
vriendschap maakt twee mensen beslissing nemen het neerleggen renwomngen kan het perceel hebben Dat bevordert de duidelijk
rijk', of 'Wie zijn vrienden m zijn van de voorzittershamer "Ik red dat 'Bennoheim' ook gebruikt heid onder de bevolking en verge
niet meer", zegt hij na een aantal
hart bewaakt, is nooit eenzaam'
worden voor een uitgebreid makkelijkt de hulpverlening
emotioneel slopende dagen "Maar dienstencentrum Dat is de "Vraag op de markt de eerste de bes
ik wil wel doorgaan als gewoon lid,
eens het verschil tussen het Dien
mening van de Algemene Bond te
stencentrum, nu Welzijn Ouderen
want ik wil graag blijven zingen"
voor Ouderen afdeling Zand- Zandvoort, het Centrum voor Vrij
willige Hulpverlening en het Ge
De vereniging moet een bedrag voort
ZANDVOORT Bij een inbraak m
Volgens ANBO bestuurslid Car zondheidscentrum Negen van de
een woning aan de Quarles van Uf van rond de vijfenveertigduizend
fordlaan is vorige week een videore gulden ophoesten, maar is daartoe baat, die bij de afdeling Zandvoort tien ouderen zullen het waarschijn
corder gestolen Tevens bleek er een absoluut met in staat Zo krijgt de de belangenbehartiging voor haar lijk niet weten", aldus mevrouw Car
geldbedrag van zo'n ƒ1500, te zijn stadsschouwburg Haarlem nog 4000 rekening neemt, is het hard nodig baat
Volgens haar moet een groot een
verdwenen Het keukenraam was gulden van ZOV, een decorbouwer dat er een uitgebreid diensteneen
vernield om toegang tot de woning te ƒ8000,, de bond voor opera en ope trum komt Op die plek moeten de traal dienstencentrum al dit soort
rettegezelschappen ƒ2500,, en de ge Zandvoortse ouderen alle mogelijke instanties kunnen huisvesten De
verschaffen
genoemde organisaties hebben zelf
ook al bij de gemeente aangedron
gen op een dergelijk centrum Vol
gens de ANBO bieden nieuwe bouw
activiteiten op de plek van Benno
heim, het pand op de hoek van de
Kostverlorenstraat en de Koningin
neweg een goede mogelijkheid om
dit te realiseren

14561,
Vermissingsdienst
023 383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507 13888, Asiel Haarlem
023 244443
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening Voor informatie, advies en
hulp tel 17373, op alle werkdagen
van 10 30 12 30 uur Schriftelijk
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: Koninginneweg l, tel (02507)
19393 Spreekuur op dinsdag en don
derdag van 13 30 tot 15 00 uur, ander
tijdstip mogelijk na telefonische af
spraak
Belbus Om van de belbus (voor be
woners van 55 jaar en ouder) ge
bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis m de Duinen, tel 13141, tus
sen 11 00 en 17 00 uur De kosten per
persoon bedragen ƒ l, voor een en
kele rit, ƒ1,50 retour
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel 13459 bgg
023 320899 of 320464 Spreekuur op
werkdagen van 9 00 10 00 uur, maan
dagavond van 19 00 20 00 uur Ver
der volgens afspraak Deze hulpver
lening, beschikbaar voor iedere in
woner van Zandvoort, is gratis
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld tel
023 329393 op werkdagen 12 00 14 00
uur en ma avond 19 00-21 00 uur
Wetswinkel Gemeenschapshuis L
Davidsstraat Eerste woensdag van
de maand van 17 30 tot 18 30 uur
Zandvoortse Vereniging van Huurders Gratis advies voor leden
Spreekuur eerste en derde dinsdag
v d maand, 20 00 21 00 uur, of vier
de dinsdag v d maand 13 30 14 30
uur 't Stekkie, Flemingstraat 9
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Storingsdienst Gasbedrijf tel 61500
Woningbouwvereniging
EMM'
Klachtentelefoonnummer
techni
sche dienst
17577 Bestuurlijk
spreekuur iedere eerste dinsdag
van de maand van 19 30 tot 20 00 uur
Taxi: tel 12600

Video weg

Zakelijk bekeken

Groepswonen

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB
Zondag 10 30 uur dhr H de Jong uit

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op don
derdag Uitgave Weekmedia BV Hoofd com
mercie J F Sas Hoofdredacteur J M Pekel
haring
Kantoor Gasthutsplem 12 Zandvoort tel
02507-17166 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort
Kantoor geopend maandag 13 16 u dms
dag 1013 14 16 u woensdag 9-11 u don
derdag 10 12 en 13 17 u vrijdag 9 12 u
Advertentieverkoop Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn Tel 02975 40041 Postadres Postbus 223 1420 AE Uithoorn
Faxnummer adv verkoop 02975-61095
Verkoopmanager B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020 5626271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie Gasthuisplein 12 Zandvoort tel
02507 12066 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort BIJ geen gehoor 020451515
tijdens kantooruren
Dick Piet (red chef) Mananne Timmer (adj
chef) Joan Kurpershoek Willemien Kriebel
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bouw op dit perceel De bond heeft
verheugd gereageerd op het prmci
pebesluit van burgemeester en wet
houders, om de plek voor senioren
woningen te reserveren Wethouder
Termes had dat besluit medege
deeld in de commissie voor maat
schappelijk welzijn Het historische
bouwwerk op de hoek van de Kost
verlorenstraat en de Koninginneweg
bevindt zich m vervallen staat en zal
een van de komende jaren gesloopt
worden
De ANBO heeft er middels een
brief bij het gemeentebestuur met
klem op aangedrongen, dit plan
daadwerkelijk uit te voeren 'Even
tueel in combinatie met een uitge
breid dienstencentrum' Daarnaast
zou er gedacht kunnen worden aan
een andere woonvorm voor oude
ren, bijvoorbeeld groepswonen, zo
staat m de brief, die ook bij de frac
tievoorzitters is bezorgd Vooruitlo
pend op een dergelijke discussie wil
de ANBO inventariseren aan wat
voor soort woonvormen er behoefte
bestaat Belangstellenden kunnen
bellen 12602 of 18780

Zandvoort
Dinsdag 20 00 uur Kaderbespreking

2/3 februari 1991

Gereformeerde Kerk:
Zondag 10 00 uur ds Kr Smit uit
Heemstede (Werelddiakonaatszon
dag)

pend bestuur' als dat van ZOV
moest struikelen over 'wat miscal
culaties in het verleden' De gemeen
te is volgens hem ook met op het
verzoek ingegaan, omdat de cijfers
waaruit de situatie duidelijk moest
worden, met op tafel kwamen Vol
gens het ZOV bestuur is er wel een
brief met de desbetreffende cijfers
verstuurd, maar het vermoedt dat
deze zoek is geraakt op het raadhuis
Als de brief alsnog arriveert, is Ter
mes wel bereid opnieuw met het be
stuur van de operettevereniging te9
praten Maar of daar licht in zit
Daar heb ik ernstige twijfels over'

ANBO pleit voor een uitgebreid
ouderencentrum op Bennoheim

Naast de voorgenomen woning

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10 00 uur ds J J Beumer uit
Haarlem, Collecte Werelddiakonaat
Kindernevendienst i h Jeugdhuis

ZANDVOORT Iedereen die lid is
van de Kruisvereniging Zuid Kenne
merland kan gratis deelnemen aan
een
cursus
Ziekenverzorging
Thuis' De cursus beslaat vier mid
dagen en is bestemd voor ieder die te
maken heeft of kan krijgen met zie
ken m zijn of haar omgeving, thuis
of bij familie De cursus wordt ge
houden op donderdagmiddag van 14
16 uur m het Gezondheidscentrum
Beatrixplantsoen l te Zandvoort en
wel op 7, 14 21 en 28 maait De in
schrijving sluit op 15 februari Voor
opgave of meer inlichtingen kan
men op werkdagen van 13 tot 14 uur
bellen tel 16364
Gezien het programma is het wen
selijk om aan alle vier de bijeenkom
sten deel te nemen De deelnemers
leren de grondbeginselen die nodig
zijn om thuis een zieke te verzorgen
Daarbij komen onder andere aan de
orde het gebruik van hulpmiddelen
bij de verzorging, loophulpmidde
len tiltechmeken

Operettevereniging op rand van afgrond

Beach In blijft in vertrouwde handen

j Kerkdiensten
Weekend:

Gratis cursus

Voortbestaan bedreigd door financieel debacle

j Weekenddiensten
Weekend: 2/3 feb. 1991

D66 praat over
discussienota's

Kinder-carnavalsfeest in
Van Pagéehal gaat door

Roomskathohcke Kerk:
Zaterdag dienst om 19 00 uur (verder geen opgave)
Zondag dienst om 10 30 uur (verder
geen opgave)

ZANDVOORT - Al is de carnavalsoptocht voor dit jaar afgelast, m verband met de Golfoorlog, het kinderfeest in de
Van Pageehal gaat wel door
Dat wordt gehouden op zon
dagmiddag 10 februari, laten
Jongerenwerkei Fred van der
Pols en carnavalsvereniging
De Schuunkoppen weten

Kerk v d. Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 10 30 uur Morgendienst, ds
A Snijders
Zondag 19 00 uur Avonddienst H A ,
ds A Snijders
Jehova's Getuigen Gem Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem
Zat 17 00 - 19 00 uur en maandag
19 00 - 21 00 uur
Inlichtingen
Meeszstraat
023 244553

R van Rongen, L
14, Haarlem, tel

_

Burgerlijke stand p
22 - 28 januari 1991
Geboren:
Domimque, dochter van Van den
Bos, Ruud en Corsten, Marijke Mar
garetha

De nieuwe eigenaresse van Beach In, Paula Alders-Bakker (hier met haar man Gerard), is voor de vaste klanten
van de zaak geen onbekende.
Foto Berioit

ZANDVOORT - Beach In, ze nog iemand nodig hadden", ver
aan de Passage boven aan de telt zij "Ik werd direct aangeno
Zeestraat, is in andere handen men""Ik heb bij mevrouw Kaales een
over gegaan, zij het niet m goede leerschool gehad, m de prak
'vreemde' handen De zaak, die tijk ben ik wegwijs gemaakt m het
al 19 jaar bestaat, is overgeno- beurzen lopen en inkopen doen'
men door de 33-jarige Paula Al- Met pleziei werkte zij door toen de
ders-Bakker die er sinds 1974 dochter van mevrouw Kaales, Ans,
werkt
en schoonzoon Frans van Kuyeren

Overleden:
Van Dijk geb Klok, Egbertje, oud 83
Paula kan nu deze week haar ei het bedrijfje overnamen "Maar nu
jaar
Van der Meij geb Janzweert, Trrjn gen zaak openen, op een steenworp heb ik na 17 jaar de kans om op eigen
afstand van het voormalige bedrijf benen te staan", zegt Paula, die af en
tje, oud 85 jaar
van haar grootouders, Jannetje Vos toe wat hulp krijgt van haar man
Paap, Arie, oud 82 jaar
Koper geb Van der Werff, Aagtje, en Egbert Gerrits Zij hadden vroe Gerard Zij moet wel verzekerd zijn
ger een kapsalon m de Zeestraat, van een goede start "Veel vaste
oud 98 jaar
De Vries geb Wiebes, Guurtje, oud vlakbij de voormalige drogisterij klanten weten ons al jaren te vinden
van Luttik Het moet duidelijk zijn Zij komen van heinde en ver"
94 jaar
Meijer geb Halberstadt, Anna Ma dat Paula hier dan ook geboren en
getogen is "Toen ik zestien was, ben
ria, oud 63 jaar
Terol geb Gelaudie, Johanna Maria ik hier samen met mijn moeder zo Collecties
Beach In verkoopt zo'n veertig
binnengelopen en heb ik gevraagd of
Ehsabeth, oud 67 jaar

badmode merken, waaronder Got
tex, Manelle Bolier, Beach Life en
Sunny Girl Daarnaast ook jogging
en andere vrijetijdspakken en stran
daccessoires ' We hebben de mo
dernste collecties", aldus de nieuwe
eigenaresse Volgens haar is een bij
zonderheid dat er m de badmode
ook C D DD cups te verkujgen zijn,
de nieuwe collectie is al binnen

Officieel

Het carnavalsfeest, voor kinderen
tot 13 jaar, wordt gehouden op een
zondag, omdat dan de meeste kmde
ren kunnen, aldus Van der Pols De
datum is zondag 10 februari, de zaal
gaat dan om half drie open, waarna
het feest kan beginnen Daar treedt
onder andere een bandparodist op,
Fritsie Duikelaar evenals Bram
Biesterveld, ook wel bekend van TV
als Pommetje Horlepiep

Jolige Geiten
Tussen de programma onderde
len door is de boerenkapel De Jolige
Geiten in de weer Het feest duurt
tot rond half zes De ouders kunnen
als zij dat willen in de ontmoetings
ruimte blijven wachten vooral als
de kinderen heel jong zijn, is het erg
handig als zij in de buurt zijn

Rond kwart over vijf vindt de
'Voor alle duidelijkheid wil ik prijsuitreiking plaats, aan de tien
toch nog even dit zeggen" voegt kinderen die zich het leukst hebben
Paula eraan toe, "voor de klant ver verkleed Wie daaraan mee wil doen
andert er helemaal niets Alles gaat krijgt bij de ingang van de Van Pa
gewoon door, zoals voorheen" Zij geehal een nummer Maar', vertelt
houdt haar Beach In ('naast de Tiro jongerenwerker Fred van der Pols
Ier Stube'), dat zij morgen officieel "ieder kind krijgt een veirassing'
opnieuw opent, het hele jaar door Daar zorgt carnavalsvereniging De
Schuimkoppen vooi
open, ook op de zondagen

Het feest is ondanks de wat be
perkte financiële middelen toch
'met enig kunst en vliegwerk' geor
gamseerd kunnen woiden Van der
Pols heeft de artiesten kunnen over
halen voor een gereduceerd tarief op
te treden Aan de aankleding van de
zaal is er echter weinig kunnen
doen 'Daarom hoop ik dat er nog
wat mensen zijn, die een bijdrage
kunnen leveren aan de versiering
op wat voor manier dan ook , aldus
Van der Pols Decoratiemateriaal is
erg welkom De verwachting is nu
al dat het erg druk wordt op het
feest dat gratis toegankelijk is Door
alle ellende rond de Golf blijken ou
ders er juist meer waarde aan te
hechten dat hun kinderen zich eens
leuk ontspannen

Optocht
Voor de oudere Zandvoorters zelf
is er dit keer geen cai naval m Zand
voort In overleg met burgemeestei
Van der Heijden hebben de Schuim
koppen afgezien van de optocht al
leek het gemeentebestuur ook niet
van plan daarvoor een vergunning af
te geven Ook de officiële ontvangst
op het Raadhuis is afgelast Daar
naast heeft de carnavalsvereniging
ook afgezien van de traditionele
kroegentocht, en zelfs het eigen
feest voor volwassenen inGianDo
lado gaat niet door Financieel ge
zien was het risico te groot
' Het is jammei dat het de mist m
gaat , zegt secietans Petei Smits
'Maar in ieder geval hebben we nu
voor volgend jaar een goed draai
boek klaai En Gran Dorado heeft
alvast toegezegd dat we er volgend
jaai weer terecht kunnen
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Vrouwen weer aan de slag
U zou wel (weer) betaald willen werken of
een opleiding volgen maar weet niet precies
wat uw mogelijkheden zijn De Vrouw en
Werkwinkel is er om advies en informatie te
geven. Elke dinsdagochtend tussen 9.0012.00 uur houdt zij (gratis)
SPREEKUUR
in 't Stekkie te Zandvoort,
Celsiusstraat 190

ALS SCHOOLVERLATER MAVO,
i-E OF H TS-E
BEETJ E SPANNING!
ZOEK

O P EN D A G E N O P 1 0 F 2 F E B R U A R I .

geld o

Binnenkort haal je je diploma MTS-E, LTS-E
of MAVO (met exact vakkenpakket) Wordt het
werken, verder leien of kies je voor de combinatie
met je diploma op zak aan de slag, direct werkervarmg opdoen en praktijkgericht verder leren
Als die keuze je aanspreekt maak dan eens
kennis met Croon Elektrotechniek BV Een bedrijf
waar je kunt rekenen op prima begeleiding,
interessant werk een goede werksfeer en prima
collega s Een bedrijf dat je niet alleen nu maar ook
m de toekomst iets te bieden heeft
Wil je meer weten? Bezoek dan de open
dagen in Amsterdam (Spaklerweg 14)

Vrijdag 1 februari van 1430 tot 1630 uur of
zaterdag 2 februari van 10 00 tot 16 00 uur kun je
daar terecht voor alle informatie, een rondgang,
een bedrijfsfilm e d
Kun je niet komen, vraag dan informatiemateriaal en een sollicitatieformulier aan bij
CrQon Elektrotechniek BV, de heer W Warnaar,
Antwoordnummer 20138, 3020 VB Rotterdam
Telefbon 010 - 4761144, '.oestel 594

Ü: CROON
elektrotechniek

WONING STOFFERING
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
Vraag vrijblijvend

offerte.

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

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

Vrijblijvend

Marisstraat 13a. Tel. 15186

Grote Krocht 12-14
2042 LW Zandvoort

DE MANEGE
organiseert a s zat een grandioze dans-,
muziek- en kontaktavond,
aanvang 20 30 uur.
Met medewerking van een

BIG BAND (24 man)
Bovenzaal D J /Entertainer met
moderne muziek
Entree 15 gulden. Gratis koffie en hapjes.
Vanaf 25 jr., corr gekleed a.u.b.
Reservering tel 02507-16023.

Vriendelijk, vers en toch voordelig!

SPAR-NOORD
Voor bestellingen is ons faxnr. 19694
Literpak halfvolle

Witlof

Héél grof volkoren

500 gram

vanille
yoghurt

1,25

1,59

1,89

Iglo
boerenkool

Magere
varkensrollade

Stegeman
boerenmetwonst

deelblokjes 450 gram

kilo

100 gram

1,39

9,95

1,39

Jaffa
sweetie

Jaffa
sinaasappelen

Casselerib

4 stuks

20 stuks

2,49

3,98

tarwebrood

100 gram

1,89

Citroenen
5 stuks

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINCSBEDRIJF AUG. V.d. MIJE
Met de geldautomaat op ons kantoor kunt u
24 uur per dag en 7 dagen per week geld opnemen. De
Bankpas of Europas samen met uw (geheime) PINcode zijn de toegang tot de geldautomaten. Binnen een
minuut heeft u geld. Bovendien kunt u zien hoeveel
het saldo op uw rekening is.
Wanneer u, om wat voor reden ook, uw PINcode wilt wijzigen kunt u deze zélf veranderen. Ookmet
een pas van een andere bank kunt u geld opnemen bij
de ABN Geldautomaten. Vraag
op ons kantoor alle informatie.

Sociëteit voor ongebonden mensen

1,98

Altijd volop parkeergelegenheid

Celsiusstraat 192

AUTO

Inspirerende winkels
vol drankjes
Op z 'n tijd kan iedereen
wel eens zo 'n drankje gebruiken. Na een zware
storm, of in koude winters.
Deze traditionele dranken
zijn getrokken van natuurlijke kruiden op basis van
geheime recepten.
Bovendien zijn bij Impodra
deze traditierijke produkten
nu extra voordelig.
Nu profiteren, om straks
warm te worden.

de krant helpt

u op weg

Keizerbitter

t o r\r

1,0 hter

18, 93

Sonnema
Beerenburg

,. _ . _

1,0 hter

17,45

Jagermeister

-11701-

0,70 hter

L/,? D

Henkes
1,0 hter
Dujardin
Vieux
1,0 hter
Long John

1C
18,
I Q QC
18,9i?

Whisky
0,70 hter
met gratis, glas

Martini
Vermouth bianco/rosso ,- _ _
0,70 hter
0,75
Sherry Calderon
Medium/Drv/Manzanilla _ ., _
0,70 hter
3,4:3

DE RENAULT Cuo GEEFT

Menetou Salon
^ rt „ _
1989 La Goulière
12,95
Chat. Beausejour
» »_
1986 Fronsac A.C.
9,95
Bernabe Lodge
Californian Wine
,- . _
Red/White
0,45

IEDEREEN Z'N RUIMTE.

2e FLES HALVE PRIJS
Domaine
de La Renjarde
Sangiovese
di Romagna
Vina Concha
y Toro

RENAULT
i KI su 1 1 t / d

U 1 O \ \ S ||| l | \ \ H

G E E F T
JE L E V E N
K L E U R

7,98
ö,95
o oc
8,95

Gulpener Pilsener

DE RENAULT Cuo. EEN ZEER LEVENSLUSTIG TYPE.

Krat a 24 \30cl

Renault Clio. Al umal l. 19.995.- (nul B l \ \ , c\ü t ifli:\eitngsko;<ten). l'ii|ii\vi|zigingcn \ooibchouden

Autobedrijven Rinko

Goldij; \mi Tl i.iiuinn t/m 13februari1991

C u i i c s i i a a t 8-10 2041 C D Z a n c K o o i l I L ! 02507-1 "H(iO (sho\\ i 1

Zandvoort: Kerkstraat 1 2a Telefoon: 02507-12532 's zondags geopend.
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Spartak Praag volgende week

Casino-ZVM lijdt eerste nederlaag

ZANDVOORT - Een miserabel slechte start is het herenteam van Casino-ZVM noodlottig geworden. Het nog ongeslagen zaalhandbalteam was
kennelijk te gespannen waardoor concurrent HVH een 3-10
voorsprong kon nemen. In het
verdere verloop van de wedstrijd herstelden de Zandvoorters zich maar konden toch
niet verhinderen dat HVH met
15-16 won.

De Casino-ZVM dames speelden
een voortreffelijke wedstrijd en pakten flink uit tegen de dames van
HVH, 25-7.
Bij winst op HVH had CasinoZVM een gat van vijf punten geslagen en was het kampioenschap
slechts een kwestie van tijd. Nu is de
stand op de ranglijst wat minder
rooskleurig maar met nog één punt
voorsprong moet de titel nog haalbaar zijn. Zoals reeds vermeld was
het begin fataal voor Casino-ZVM.
Over en weer werden er aanvallen
opgezet, doch met het verschil dat
HVH er elke bal ingooide terwijl Casino-ZVM de juiste richting niet kon
vinden. Na zeven minuten keek Casino-ZVM al tegen een 0-4 achterstand aan en wat Casino-ZVM ook
probeerde de HVH doelman redde
vaak knap. Na tien minuten handbal
en bij de stand 0-5 wist Jan van Duijn
eindelijk een knap opgezette aanval
af te ronden, 1-5. Dat had een begin
van een ommekeer kunnen betekenen maar de Zandvoorters zaten volkomen vast. Een goed spelend HVH
profiteerde en liep verder uit naar
een 1-8 voorsprong en even later
stond er zelfs de stand van 3-10 op
het scorebord. Vlak voor de rust
kreeg Casino-ZVM van de goed leidende scheidsrechters tweemaal
een strafworp te nemen waardoor de
stand een beter aanzien kreeg, 5-10.
De tweede helft zou een geweldig
spannend geheel worden. De Zandvoorters geloofden er nog steeds in
en met een geweldige krachtsinspanning werd de achtervolging ingezet. Richard Vos lobde de bal fraai
m het doel en Peter Pennings maakte er 7-10 van. De spanning keerde
geheel terug toen Guido Weidema
van de strafworpstip raak kogelde,
8-10. HVH wenste niet zomaar de
voorsprong uit handen te geven en
maakte er 8-11 van. HVH strafte elk
foutje af en liep weer weg naar 9-12.
De Zandvoorters hielden het tempo hoog waardoor HVH met de rug

STANDEN
Voetbalclubs

Vierde klasse KNVB zaterOSDO
Zandv. '75
Aalsmeer
Swift
Beursb.

15-27
15-24
15-23
15-21
15-17

RCH

15-12 Bloemend. 152

SMS
15-11
SCW 15-11
NFC 15-11
H'dorp 15-11
SIZO 15-10

Eerste klasse HVB zaterdag
DSC '74
Velsen
Zandv.m.
Overbos
HBC
J. Hercules

16-26 Halfweg 16-15
15-23 Stormv. 17-15
16-23 Energie 15-13
17-18 Renova 15-11
17-18 Geel Wit 17- 9
17-17 DCO
16- 6

Eerste klasse HVB zondag
Velsenoord 18-32
Halfweg 19-28
Spaarnest. 19-29
Concordia 17-24
EHS
Hillegom
Guido Weidema (7) doet een vergeefse poging om de achterstand te verkleinen.

tegen de muur kwam te staan. Door
een verrassend laag schot van Menno Trouw en onder andere door een
fraaie lob van Kees Hoek, kwam Casino op gelijke hoogte. De spanning
was te snijden in de slotfase en een
iets koelbloedige Casino-ZVM had
toen de winst voor het grijpen en
nam vlak voor het einde een 15-14
voorsprong. HVH hield het hoofd er
echter bij en slaagde erin om alsnog
tweemaal verrassend te scoren, 1516. Een gelijkspel zat er nog in doch
een toegekende strafworp werd door
de HVH-doelman gestopt. De Zandvoorters bleven knokken voor de gelijkmaker maar de tijd was te kort.
„De spanning was te groot, denk
ik," aldus coach Joost Berkhout. Ik
vond het nog heel knap dat we na
zo'n achterstand terug kwamen,
maar het had te veel kracht gekost.
In de tweede helft was HVH de kluts
kwijt, maar het blijkt toch een goede
ploeg te zijn door alsnog de winst te
pakken. In principe is er nog niets
verloren en hebben we alles nog in
eigen hand. We mogen echter geen
misstap meer maken. Iedereen weet
waar hij aan toe is en bovendien heb
ik er alle vertrouwen in."
Doelpunten Casino-ZVM: Kees

Hoek 5, Jan van Duijn 2, Peter Pennings 2, Guido Weidema 2, Richard
Vos 2, Menno Trouw 2.

Dames
Casino-ZVM speelde een voortreffelijke partij handbal. In de openingsfase kon HVH nog aardig tegenspel bieden, maar een tempoverhoging betekende het einde van de
aspiraties van HVH. Casino-ZVM
walste met snel spel over HVH heen
en had bij de rust de strijd al beslist,
12-3. Ook in de tweede helft een oppermachtig Casino-ZVM dat vooral
via de break tot knappe doelpunten
kwam. HVH heeft wel geprobeerd
het ritme uit het Zandvoortse spel te
halen, maar dat lukte totaal niet.
Met leuk opgezette aanvallen liep
Casino-ZVM uit naar een zeer fraaie
25-7 overwinning.
„Het ging ontzettend lekker,"
meende coach Geert Dijkstra. „Over
deze ploeg moet je heen wandelen,
maar dan mag je niet verslappen en
dat hebben we dan ook niet gedaan.
We hebben duidelijk de puntjes op
de i gezet."
Doelpunten Casino-ZVM: Sylvia
Blom 6, Mireille Martina 6, Elly von

Foto Bram Stijnen

Terrasv. 18-17
DIOS 18-14
Zandv.m. 18-14
Heemstede 1810
18-20 VVH
18- 6
18-17 DSC '74 18- 4

Tweede klasse HVB zondag

Stein 6, Daniëlle Blom 4, Angelique Vogelenz. 14-26 THB
14- 8
van der Werf f l, Diana Pennings l, DSK
17-26 NIJVV 13- 7
Margreet Sterrenburg 1.
Alliance
14-23 Spaarnev. 14- 7
Schalkwijk 14-20 TZB
15- 5
SVIJ
15-20 Overbos 14- 4
Tsjechen
BSM
15-14
Op zaterdag 9 februari aanstaande
speelt Casino-ZVM een vriendschappelijke partij zaalhandbal tegen het sterke Spartak Praag uit
Tsjechoslowakije. De Tsjechen hebben in die week een handbaluitwisseling met het Haarlemse De Blinkert en Casino-ZVM heeft die gelegenheid aangegrepen ook een wed- ZANDVOORT - De Zeevisverestrijd te organiseren tegen de Praag- niging Zandvoort heeft afgelose Ie divisieclub. Aangezien Spartak pen zondag de eerste bootwedPraag veel te sterk is voor Casino- strijd vanuit IJmuiden op de
ZVM heeft het Zandvoortse team Noordzee gehouden. De weerversterking gekregen van een twee- goden waren de 24 sportvissers
tal spelers van De Bunkert. Marcel goed gezind want het was
Burghout en de Zandvoorter in droog en vrijwel windstil.
Haarlemse dienst Cor van de Koekelt versterken Casino-ZVM. Door
Het eerste uur werd er niet veel
de sponsoring van Casino, Febo en gevangen, maar toen de vloedde Pellikaan-kantine hoopt de Zand- stroom opkwam ging de vis behoorvoortse handbalvereniging de Tsje- lijk bijten. De vissers vingen flink
chische gasten een leuke dag aan te wat wijting, bot en schar. Johan van
bieden. De wedstrijd wordt dus ge- Gasteren werd eerste met 3550
houden volgende week zaterdag om gram, op de hielen gezeten door
10.00 uur in de Pellikaanhal en de Hans Mortier, die tweede werd, getoegang is gratis.
volgd door Fred Ploegman als derde.

J. van Gasteren
wint wedstrijd

Spannende derby tegen Maritime Zandvoort 75 werkt in
slotfase achterstand weg
valt voordelig uit voor Trefpunt
ZANDVOORT - De Zandvoortsë zaalvoetbalteams waren de afgelopen week volop in
beweging. In de bekercompetitie ontmoette Nihot/Jaap
Bloem Sport het sterke Scagha
en won verrassend maar verdiend met 4-3. De Zandvoortse
derby tussen de strandburen
Trefpunt en Maritime leverde
een nipte 5-4 overwinning op
voor Trefpunt.
De bekerwedstrijd tussen Scagha
en Nihot/Jaap Bloem Sport werd
een zeer aantrekkelijke partij zaalvoetbal met volop spanning. Het in
de eerste divisie uitkomende Scagha
drong direct sterk aan maar doelman Jaap Bloem kon vooralsnog
een paar keer redden. Toch was de
Zandvoortse doelman even later
kansloos op een keiharde inzet, 0-1.
De Zandvoorters bleven echter geconcentreerd en goed combineren.
Diverse kansen ontstonden er maar
de Scagha doelman was eveneens
een prima sluitstuk. Via counters
probeerde Scagha de stand op te
voeren maar de Zandvoortse defensie greep goed in. Het werd 1-1 door

Velsenoord te
sterk voor ZVM
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen ontving afgelopen
zondag koploper Velsenoord
en ondanks goede bedoelingen
bleken de Zandvoorters niet in
staat de toekomstige kampioen te weerstaan, 0-2.
Duidelijk bleek dat Velsenoord de
betere ploeg was, ook al was het niet
altijd tot sterk voetbal in staat. Velsenoord beschikt echter over een
zeer geroutineerd team dat weinig of
geen punten verspeeld in deze competitie. Zandvoortmeeuwen heeft
het wel geprobeerd maar echt gevaarlijk zijn de badgasten niet geweest. In de eerste helft nam Velsenoord een 0-1 voorsprong door midöel van een vrije trap.
Ook in de tweede helft was Velse|}oord meer aan de bal en kwam
Zandvoortmeeuwen nauwelijks tot
een gevaarlijke actie. Met nog twintig minuten te gaan voerde Velsenoord de stand op naar 0-2. Na een
aanval over links en de daarop volgende voorzet, stond de Velsenoord
^pits geheel vrij voor het doel van
Dobias Bloem, die kansloos werd gePasseerd.
Nadat Mark van der Berg in het
Zandvoortse team was ingezet
kwam er iets meer druk op het Vel*•enoord doel, echter het lukte niet
°m de eer te redden. Deze wedstrijd
telde mee voor de tweede periode
Waardoor
de Meeuwen nog een klein
e kans blijven behouden op de der«e
periode. Dan moeten wel de laats
te vier wedstrijden in winst worden
°mgezet.

een doelpunt van René Paap na een
fraaie combinatie met Edwin Ariesen. De vreugde was echter van korte duur aangezien Scagha één minuut later opnieuw een voorsprong
nam, 1-2. In de tweede helft een
sterk begin van Nihot/Jaap Bloem
Sport en het offensief leverde na
drie minuten al succes op. Na een
vloeiend uitgevoerde aanval scoorde
Wim de Jong de gelijkmaker, 2-2. De
Zandvoorters bleven een overwicht
houden maar schoten van Dennis
Keuning, Rob van der Bergh op Bas
Heino gingen net naast of werden
gestopt door de paal. Na zestien minuten spelen had Edwin Ariesen
meer geluk toen een prachtig schot
via de onderkant van de lat in het
doel verdween, 3-2. De zaalvoetballers uit Schagen gaven zich echter
nog niet gewonnen en slaagden er
met nog drie minuten te spelen in
om de gelijkmaker te scoren, 3-3. Er
werd al rekening mee gehouden dat
strafschoppen een beslissing moesten brengen. Zo ver kwam het niet.
Edwin Ariesen onderschepte de bal
en zette de opkomende Wim de Jong
aan het werk en die faalde niet, 4-3.
„We zijn weer een ronde verder,"
stelde coach Guus Marcelle, „Scagha moet ik toch een compliment geven voor het prima zaalvoetbal. Als
wij echter zo blijven voetballen, in
de rest van de competitie, zijn we
niet te verslaan. Er werd zeer gemotiveerd en geconcentreerd gevoetbald en dat is ook een compliment
waard."
Na een matte eerste helft tussen
Trefpunt en Maritime vergoedde de
tweede helft alles, die bood alles wat
zaalvoetbal zo aantrekkelijk maakt.
Een hoog tempo, vlotte combinaties, wisselend scorebeeld en bijzonder veel spanning waren de ingrediënten van die spectaculaire tweede helft. Over de eerste helft viel

weinig te vermelden. De Zandvoortse derby speelde zich af in een tempoloze snelheid en doelpunten vielen er dan ook niet.
In de tweede helft gebeurde er van
alles. Vooral Willem Keur maakte
het koploper Trefpunt bijzonder
moeilijk. In een tijdsbestek van tien
minuten werd er maar liefst achtmaal gescoord, eerlijk verdeeld tussen de beide teams. Thomas Schulte
opende de score en het hek was van
de dam. Willem Keur maakte in de
volgende minuut gelijk en Harry
Baars zorgde even later weer voor
een voorsprong van Trefpunt, 2-1.
Willem Keur was deze avond ongrijpbaar en schoot Maritime naar 22.
Beide partijen gingen in het offensief waardoor veel spectaculaire momenten voor de doelen. Michel de
Roode gaf Trefpunt een 2-3 voorsprong maar zoals vermeld Willem
Keur had het op z'n heupen en
scoorde tweemaal achtereen, waardoor zijn totaal op vier kwam, 4-3
voor Maritime. Onder aanvoering
van Thomas Schulte en René Steggerda trok Trefpunt verwoed ten
aanval om de eerste achterstand in
deze competitie weg te werken.
Daar slaagden de mannen van
coach Toine Toonen uitstekend is.
Michel de Roode zorgde voor de gelijkmaker en Harry Baars knalde in
de 19e minuut Trefpunt naar een 5-4
voorsprong. In de slotfase speelde
Trefpunt de bal prima rond waardoor Maritime niet meer gevaarlijk
kon worden. „Het was een schitterende tweede helft," meende coach
Toine Toonen. „Het was een felle
maar zeer faire wedstrijd met veel
spectaculaire momenten. Dit is voor
ons een waarschuwing met de komende wedstrijden voor de boeg. We
zijn er nog niet, maar het moet lukken."

ZANDVOORT - Na de winterstop kwam Zandvoort '75
voor het eerst in het veld tegen
SMS en behaalde daar een
moeizame 4-2 zege. Een overwinning die gezien het spelbeeld zeker verdiend was.
Doordat Swift won van Beursbengels eindigde Zandvoort '75
in deze tweede periode op de
tweede plaats achter Swift.

De zegereeks begon voor Chess
Society reeds in het eerste weekend.
Met een fraaie score van 1.5 uit drie
legde Piet Duin in groep drie van de
weekendvierkampen beslag op de
tweede prijs. Dat Chess Society nog
meer troeven achter de hand had
bleek in het dagvierkampentoernooi. Olaf Cliteur en Ton van Kempen, beiden uitkomend in groep
drie, stonden na twee ronden beiden
met 1,5 punt aan kop in hun poule.

Op de derde dag kon Van Kempen
de promotie naar groep twee snel
binnen halen door remise overeen te
komen met zijn tegenstander. Olaf
Cliteur had het heel wat moeilijker.
Door een snelle overwinning van
zijn concurrent moest Olaf Cliteur
zijn laatste partij winnen om de promotie naar groep twee veilig te stellen. Na vijf uur zwoegen bereikte hij
zijn doel. Beide Zandvoorters zullen
door dit schitterende resultaat volgend jaar in groep twee uitkomen en
mogen zich hiermee zo langzamerhand tot de echte toppers rekenen.

Trots
Ook in de tienkampen zijn de drie
deelnemers van Zandvoorts jongste
vereniging uitstekend van start gegaan en lijkt sponsor Ed Strijder op
het juiste paard gewed te hebben.
Nico Handgraaf, die voor het eerst
aan de tienkampen deelnam, werd
een groep hoger geplaatst dan verwacht. Zijn clubgenoten zijn dan
ook zeer trots op de score van Handgraaf in deze achtste groep. Hij
scoorde in vier ronden twee punten

VOETBAL
Zaterdag: Zandvoort '75 - SIZO
14.30 uur terrein binnencircuit.
Stormvogels - Zandvoortmeeuwen 14 30 uur m IJmuiden.
Zondag: VVH 8 Zandvoortmeeuwen 14.30 uur in Haarlem.
TZB 8 Alliance 14.30 uur terrein
aan de Kennemerweg.
ZAALHANDBAL
Zondag: 13.30 uur Casmo-ZVM dames - BSM, Pelhkaanhal
14.40 uur Casino-ZVM heren BSM, Pelhkaanhal.
BASKETBAL
Zaterdag: 18.30 uur HCO 2 Lions
dames, Kennemersporthal Haarlem.
VOLLEYBAL
Zaterdag: 20.30 uur Sporting OSS
dames - Br. Martinus 5, Pellikaanhal.
18.30 uur Sporting OSS heren - Die
Raeckse, Pellikaanhal.
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond m de Pellikaanhal:
18.00 uur Zandvoort '75 - Zandvoortmeeuwen C-jun., 18.30 uur Zandvoortmeeuwen - DIO D-jun., 19.00
uur HB Alarm 2 - TZB 2, 19.45 uur
TZB - Zandvoortmeeuwen, 20.40 uur
TZB 3 - Concordia 3, 21.25 uur Trefpunt - Halfweg, 22.20 uur Zandvoort
Noord - TZB vet.
Maandagavond in de Pellikaanhal: 20.45 uur Zandvoortmeeuwen 4 BSM 2, 21.25 uur HB Alarm 2 - Sekura 2, 22.10 uur Zandvoort Noord 2 •
Carr. Snoeks 2.

TZB/Teunissen
rukt verder op
ZANDVOORT - Het zaalvoetbaltcam van TZB/Teunissen is door
een 2-1 overwinning op Sekura opgerukt naar de derde plaats.
Beide teams speelden veel op de
aanval waardoor er een bijzonder
goede partij zaalvoetbal te zien was.
TZB/Teunissen was in de eerste
helft doeltreffend bezig en kwam
door doelpunten van Denny Lensen
en Steef Blanken op een 2-0 voorsprong. Sekura heeft wel geprobeerd tegen te scoren maar m het
Zandvoortse doel groeide Huub Halewijn uit naar grote hoogte.
Ook m de tweede helft hield de
Zandvoortse doelman de meeste mzetten uit zijn doel. Slechts eenmaal
slaagde Sekura erin tot scoren te
komen, 2-1. Sekura bleef aandringen
maar toch waren er ook mogelijkheden voor de Zandvoorters. Via snelle
counters kwamen de voorwaartsen
van TZB/Teumssen in kansrijke posities, doch de afwerking lukte niet
meer. Het bleef daardoor 2-1 in
Zandvoorts voordeel.

Lessen bij de Zandvoortse
Schaakclub zijn succes
ZANDVOORT - Vorige week
donderdagavond begon de
Zandvoortse Schaakclub met
schaaklessen in het Gemeenschapshuis en die blijken bijzonder goed aan te slaan. Onder deskundige leiding van
Dennis van der Meijden is de
eerste sessie gehouden en die
is erg succesvol verlopen.
Voor deze gratis lessen zijn echter
nog enige plaatsen vrij. De lessen
worden in mei beëindigd. Zowel de
jeugd als andere schaakliefhebbers
kunnen iedere donderdagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur terecht in
het Gemeenschapshuis aan de L.
Davidstraat. Meerdere informatie
over deze avonden kan verkregen
worden bij voorzitter H. Lindeman
telefoon 13224 of John Ayress telefoon 14120. Laatstgenoemde zorgt
bij de Zandvoortse schaakclub voor
het jeugdbeleid.

voor de aansluiting, 2-1. Nu brak er
paniek uit in de SMS verdediging en Externe competitie
Zandvoort '75 maakte daar dankBijna alle resultaten van de vijfde
baar gebruik van. Eerst maakte top- competitieronde zijn nu bekend en
scorer Paul Longayroux gelijk en daardoor kan de balans worden opkort daarop was Robin Castien ter gemaakt voor het eerste team van de
plekke om een aanval doeltreffend Zandvoortse Schaakclub. En de
af te maken, 3-2. SMS probeerde aan Zandvoorters mogen zeker niet onde druk te ontkomen maar Zand- tevreden zijn met een gedeelde dervoort '75 had de gastheren in een de plaats. Na vijf van de zeven te
vaste greep. Paul Longayroux maak- spelen ronden kan teamleider Edte aan alle onzekerheid een einde ward Geerts met een gerust hart de
door zijn ploeg naar een 4-2 overwin- laatste twee ronden ingaan. In
Elk jaar is SMS een zeer lastige ning te schieten. Komende zaterdag winstpunten heeft Zandvoort het
tegenstander voor Zandvoort '75. komt SIZO op bezoek, momenteel niet kunnen maken, maar gezien de
Ook nu was dat het geval. De Zand- getraind door oud Zandvoort '75- bordpunten zit er weinig verschil
voorters waren technisch een klasse trainer Ad Branderhorst. Aanvang tussen de eerste drie plaatsen. Aan
bordpunten heeft koploper HWP-3
beter maar de inzet van SMS com- 14.30 uur, terrein binnencircuit.
penseerde dat geheel. Op het goed
bespeelbare veld gaven beide teams,
in de eerste helft weinig doelrijpe
kansen weg. De betere waren voor
Zandvoort '75 dat echter niet tot een
juiste afwerking kon komen. Een.
paar goed genomen vrije trappen op
de rand van het strafschopgebied leverden eveneens geen resultaat op.
Ruststand 0-0.
Ook in de tweede helft een groot
overwicht van Zandvoort '75 maar
ZANDVOORT
Het Velsen uit het eerste offensief. Aler ontstonden slechts een paar klei- zaterdagelftal van Zandvoort- lengs kwamen de Zandvoorters onne kansen die niet werden benut. meeuwen heeft ondanks het der de druk vandaan en probeerden
Diverse spelers speelden beneden gelijke spel tegen Velsen nog de bakens te verzetten. Toen Wim
hun normale vorm en misten altijd kans op de tweede perio- Buchel in de dertigste minuut werd
neergelegd kreeg Zandvoortmeeuscherpte bij de afwerking. Na een
kwartier spelen kwam SMS verras- de titel. Door het 2-2 gelijke wen de kans om van elf meter tegen
send op voorsprong toen een verde- spel en de overwinning van te scoren. Topscorer Ferry van Rhee
digingsfout werd afgestraft. Na dit DSC '74 en J. Hercules zijn er greep die kans met beide handen en
doelpunt brak er paniek uit in de nu drie teams gelijk geëindigd bracht de Meeuwen weer in de
Zandvoortse gelederen en SMS pro- en zullen er beslissingswed- strijd, 1-2.
In de tweede helft een overheerfiteerde daar knap van door snel na strijden moeten komen om de
de openingstreffer opnieuw te sco- periode kampioen aan te wij- send Zandvoortmeeuwen dat op
ren, 2-0. De strijd leek gestreden, en zen.
jacht ging naar de gelijkmaker. De
goede Velsen doelman stond lange
vrijwel niemand gaf nog iets voor de
tijd de gelijkmaker in de weg maar
kansen van Zandvoort '75.
Trainer Gerard Nijkamp bracht
Op de ranglijst heeft Zandvoort- moest toch zwichten voor de Zandenige omzettingen aan in zijn team meeuwen nu drie punten achter- voortse overmacht. William Rubeen het begon te lopen. Jan Willen stand op koploper DSC '74 en is dus ling schoot tegen de lat en de attente
Luiten zorgde twintig minuten voor voor het algehele kampioenschap Ferry van Rhee was ter plekke om
het einde, door fraai in te koppen, ook nog niet uitgeschakeld. De de zaak af te maken, 2-2. De ZandZandvoorters ontmoeten DSC '74 voorters moesten winnen om deze
nog in een thuiswedstrijd.
periode in de wacht te slepen en bleOndanks een goede en rustige ven aandringen. Daarbij kreeg Velvoorbereiding kwam Zandvoort- sen wat ruimte via snelle counters
meeuwen moeilijk uit de startblok- maar doelman Michel de Winter
ken en na 25 minuten voetballen was paraat.
In de laatste minuut forceerde
en neemt verrassend de vierde leek de strijd in het voordeel van
plaats in. Ook in groep zes zijn er Velsen beslist. Tweemaal scoorde Zandvoortmeeuwen een hoekschop
enkele spelers uit de regio op hardhandige wijze met de Chess Society
geconfronteerd, want met een score
van 2.5 uit vier staat Ton van Kempen in deze groep op een zeer kansrijke gedeelde derde en vierde
plaats. In groep vijf staan de zaken
er voor Chess Society misschien nog
wel het best voor. In deze groep gaat
Olaf Cliteur namelijk samen met
Bron uit Heemskerk aan de leiding.
Beide spelers haalden uit de eerste
vier ronden drie punten. Het onderlinge duel tussen de koplopers, dat
in een remise eindigde, was een bijzonder aantrekkelijke partij.
Vol goede moed is Chess Society
begonnen aan de tweede week van
dit toernooi. Niet alleen worden de
laatste vijf ronden van de tienkampen afgewerkt, maar bovendien
wordt er ook nog een snelschaaktoernooi gehouden. Voor Chess Society zullen Olaf Cliteur, Kees Koper en Hans van Brakel hier aan
deelnemen. Hoe het de Zandvoorters vergaat leest u in de volgende
editie.
ZVM-topscorer Ferry van Rhee sticht onrust in de defensie van Velsen.

Chess Society slaat ongenadig toe

ZANDVOORT - Op het 53e
Hoogovenschaaktpernooi, dat
momenteel in Wijk aan Zee
verspeeld wordt, zijn de vier
deelnemers van Chess Society
Zandvoort formidabel van
start gegaan. Bij de vierkampen vielen Piet Duin, Olaf Cliteur en Ton van Kempen alle
drie in de prijzen en in de tienkampen gaat Olaf Cliteur na
vier ronden aan de leiding. Ton
van Kempen en Handgraaf
hebben een plaats veroverd in
de sub-top.

SPORTAGENDA

Zandvoorts
Nieu\A/sblad

een totaal van 25 voor en 15 tegen,
Kijk Uit heeft 24 voor en 16 tegen en
Zandvoort scoorde 23 voor en 17 tegen.
Kampioen kan Zandvoort niet
meer worden maar dat verwachtte
de vereniging ook niet. De doelstelling was handhaving in de derde
klasse en daaraan is duidelijk voldaan. De voorlaatste wedstrijd zal
het eerste team spelen in het Gemeenschapshms op donderdagavond 14 februari aanstaande. Tegenstander is dan het op de vijfde
plaats vertoevende Castncum-4.
Vorige week donderdagavond
vonden slechts acht partijen plaats
in de interne competitie omdat
meerdere leden van de Zandvoortse
Schaakclub aan het Hoogoverschaaktoernooi in Wijk aan Zee
meededen. Volgende week is er
meer nieuws over hoe het de Zandvoorters tijdens dit toernooi is vergaan.
De uitslagen van de vorige week
waren: Klijn-Gorter 0-1, Ronald Roele-Pepijn van der Mije 1-0, De BruinSchiltmeijer 1-0, Franck-Wiggemansen 1-0, Van Eik-Berkhout 1-0, Marqueme-Erik Jorning remise, Dennis
van der Meijden-Molenaar 1-0, Van
Eijk-Lmdeman afgebroken.

Gokkast leeg
ZANDVOORT - In een snackbar
aan de Kosterstraat zijn zondag tijdens de sluitingsuren twee gokkasten opengebroken. De ongenode gasten hadden zich toegang verschaft
door een deur te forceren. Hoeveel
geld er is verdwenen uit de kasten, is
niet precies bekend. Dat blijft een
gok.

Zandvoortmeeuwen en Velsen
houden elkaar in evenwicht
waaruit nog gescoord werd ook.
Martin Visser deponeerde de bal in
het doel maar volgens de scheidsrechter maakte hij daarbij gevaarlijk spel en annuleerde het doelpunt.
Dit tot groot ongenoegen van Zandvoortmeeuwen en trainer Alex Heesemans. „Iedereen zag dat Martin
Visser zijn been wel hoog optrok,
maar er was geen tegenstander m de
buurt," aldus Alex Heesemans.
„Over de gehele wedstrijd genomen was het gelijkspel wel de verhouding, maar als je door onduidelijke redenen van de winnende treffer wordt gehouden dan ben je wel
teleurgesteld. Wat de wedstrijd verder betreft, was het niet mooi maar
er werd geknokt. We hadden de tactiek goed doorgenomen, maar de
spanning was in het begin erg groot
en daardoor ging het mis. We hebben ons goed hersteld en ik heb er
nog alle vertrouwen in.
Als we de krachten bundelen dan
moeten we die tweede periode titel
pakken Ik zie het nog steeds erg
hoopvol in, ik heb veel vertrouwen
in deze ploeg."

Foto Bram Sti|nen
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UITVERKOOP

Ten behoeve van ons kantoor m Uithoorn zoeken wij op korte termijn een

in het
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Aanbiedingen naar:
Postbus 288
te Zandvoort
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* DAMESTRUIEN
* HERENTRUIEN
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* SWEATSHIRTS 59.
* BADJASSEN
* SPENCERS
* T-SHIRTS
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De nieuwste zomertruien zijn reeds binnen

Voldoende financiële
middelen aanwezig.

25
25
29
39
35
15

BALK
BAKT
BETER
BROOD
Dit weekend:

8,25
Er is weer een ruime sortering dozen

BONBONS

telefonisch
advertentieverkoper (v/m)

Amsterdams
Stadsblad
Buitenveldertse
Courant
Diemer
Courant

(±18 uur per week)
Het takenpakket omvat telefonische acquisitie
ten behoeve van de Weekmediabladen Uithoornse Courant, Aalsmeerder Courant, de
Ronde Vener, Nieuwsblad Haarlemmermeer en
het Zandvoorts Nieuwsblad met als speciaal
aandachtsveld de Personeelsmarkt
Van de juiste kandidaten verwachten wij een
opleiding op HAVO/HEAO-niveau HIJ/ZIJ beschikt tevens over goede kontaktuele eigenschappen en een uitstekende uitdrukkingsvaardigheid

de Nieuwe
Bijlmer
Nieuwsblad
Gaasperdam
4

Nieuwsblad
de Purmer
de Zaanse
Gezinsbode
de Nieuwe
Weesper

Een goede telefoonstem is een vereiste

Amstelveens
Weekblad

Ervaring m een soortgelijke funktie strekt tot
aanbeveling, doch is geen vereiste

Uithoornse
Courant

Nadere informatie omtrent deze functie kunt u
vanaf 5 februari aanstaande inwinnen bij de verkoopmanager, de heer B Lodewegen te bereiken onder telefoonnummer 02975-40041

de Ronde
Vener

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u voor 10 februan 1991 richten aan de afdeling personeelszaken van Perscombinatie N V , t a v de heer
A Schermer, personeelsfunctionaris, Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam

Nieuwsblad
Haarlemmermeer

Aalsmeerder
Courant

Zandvoorts
Nieuwsblad

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28 Tel 12989

vanaf

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

U kunt ons vinden aan de Zandvoortselaan 355a
te Bentveld (naast bakkerij Paap) 023-247745
Wij zijn elke dag geopend van 1 1.00 - 18.00 uur.

Weekmedia is de lokale weekbladengroep van
Perscombinatie N.V., Weekmedia geeft wekelijks
een groot aantal nieuws- en huis-aan-huisbladen
uit m een totale oplage van meer dan 650.000.

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-5622485

Dinsdag gesloten

Wassen - Watergolf
of Föhnen 20,M. P. COIFFURES
Hogeweg 27
Zandvoort, tel. 16969
U BENT VAN HARTE WELKOM
MET OF ZONDER AFSPRAAK

Autorijschool Phil Waaning
Kostverlorenstraat 70 - Zandvoort
Tel 02507-12071

Zandvoorts Nieuwsblad
rxvywr-<"iLyni-»j*Ji-ii
Bakkenj Paap
Fa P Kleijn

Gasthuisplem 12 Zandvoort

Weekmedia

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair
Inlichtingen en renovatie bad en douche
Tegelwerk Vernieuwingen zinken goten

IRISCOPIE
MAGNETISEREN

Sig mag Lissenberg
Fa. Veldwijk

spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

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

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord

Haltestraat 9 Zandvoort
Haltestraat 22 Zandvoort
Kerkplein 1 1 Zandvoort

AKO

enz

Zandvoortselaan 355 Bentveld
Kerkstraat 12 Zandvoort
Celsiusstraat 192 Zandvoort

De Spar

Fa. Gansner & Co.

Uw wintersport foto's
het beste afgedrukt bij...

Had ik daar maar eerder aan gedacht

Sig mag De Krocht

Grote Krocht 18 Zandvoort

T Goossens

Pasteurstraat 2 Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60 Zandvoort

Fa De Vonk

Vondellaan 1 Zandvoort

PREEKTJE TAAL,

Foto Boomgaard
GROTE KROCHT 26

^HERWIJS
NAAR EEN ANDERE SCHOOL,
MAAR WELKE?

In de week van 12 februari 1991 verschijnt in alle
edities van Weekmedia de jaarlijkse bijlage
til

„WEGWIJS IN ONDERWIJS'

Daarin zult u relevante informatie vinden van vervolgonderwijs na de basisschool

L MET 'N ACCENT,
DE NIEUWE PEUGEOT 2O5 ACCENT 19.995,Daar staat hij /ojuist ncarmLud uit I rinknjk IX

spoilei en cli /uarti clakantcnnc, de afsluitbare

bijzonder pittig Rijcapacitciten, \\egliggmg en ^it

mcu\\c Peugeot 205 Accent een auto dn al bij de

tankclop de sportie\c lull co\er \\iclplatcn en de

comfort zijn subliem en maken al m de proefrit dui

eerste aanblik Icilloos )e taal spreekt mooi stuk

bncli stootstrips

delijk naarom dit nummer /o'n succesnummer is

maar \\el met eigin/mnige trekjes die hem andeis

Stap in en merk aan den lijve hoc goed de/c

Trouwens met 7ijn 3 ^eg katalysator met

\eeent bij je past De sportieve stoelen met in

Lambda sonde voldoet ook de mcu\\c Accent aan

Daar is bij\oorbeeld dat niodn u/e a e c e n t in

hoogte \erstelbare hoofdsteunen en speciaal voor

de strengste Luropcsc milieu eisen

de \orrn van ein haai rode. bies luiulom l en detail

de Aecent ontwoipen bekleding ?ittcn perfect

dat m het interieur subtiel t e i u g k e e r t m de smaak

Ook bij lange ritten

maken dan de anderen

\olle, meu\ve stolleimy karakteustiek is ook de

Vraag voor meer informatie over adverteren onze
brochure aan
020-562.3069
02990-29119
02975-40041

Kraehtig karakter

kleurrijke type aanduiding op /ijn llanken

De kracht \ a n de 11 liter monopomt ben/me

Sjmpathieke eigenschappen

injeetiemotor met 441 Cl I kW (60 DIN pk) is

Maar de schoonheid \ i n de meime A c i i n l naai

\ \ e i k e l i j k \oelbaar Gekoppeld aan een soepei

natuurlijk \eel verder l e t imar eens op cli dak

sehakelende 5 bak is de/e nieuwe 205 Accent

Tsja, rest ons \ crdcr alleen nog maar je uit te
nodigen vooreen proefrit Wedden dat de nieuwe
Peugeot 205 Accent ook jou\\ taal spreekt'

'n Sterk nummer.
iwjs iNemsiil u l u l \ e i u s u i \ n m n i M S K O S I I N is MI l \ \ I I \ K
VMJ/K IM l \\OOH11I IIDUDI .
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'Circus'-architect
houdt lezing
over sensuele
architectuur
De Amsterdamse architect
Sjoerd Soeters, die o.a. voor
Play In het Circus Zandvoort
heeft ontworpen, houdt zondag 3 februari een lezing over
'sensuele architectuur'.
Dat gebeurt in het Architectuur
Bouwhistorisch Centrum Haarlem,
Groot Heiligland 47 (evt. reserveren
tel. 023-340584). Aanvang 14.00 uur,
entree ƒ2,50.
Soeters, die ook twee bekende
stadsvernieuwingsprojecten in de
Kinkerbuurt te Amsterdam en een
modern woonhuis aan de Crayenesterlaan te Haarlem op zijn naam
heeft staan, gaat in eerste instantie
in op het 'dogmatische karakter van
het modernisme'.
Het bouwen door middel van elementaire vormen, waarbij het ornament in feite geen rol speelt, heeft
volgens hem zijn geest verloren.

kust O
keur OC
tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Theatergrootheid
blijft nog even
ZANDVOORT - De tentoonstelling over Fien de la Mar in het
Theatermuseum in Amsterdam roep enthousiaste reacties op.
„Fien mag gelukkig zijn met de tentoonstelling" aldus een van
de reacties in het gastenboek. Gezien die respons heeft het
museum besloten de tentoonstelling te verlengen tot en met 10
februari.

De tentoonstelling geeft een beeld van de talenten van de revue- en
filmster. Er zijn filmfragmenten te zien en geluidsfragmenten te horen.
Elke dag draait in het museum een andere film van Fien op video.
Soeters wil bereiken dat zijn ge- Afgewisseld worden onder andere 'Op Stap' en 'De Jantjes'. Open op
bouwen een 'sensuele uitstraling' dinsdag tot en met zondag van 11 tot 17 uur.
hebben, dat tracht hij te bereiken
door het gebruik van glimmende,
gladde of ruwe materialen, en door
opvallende kleurstellingen. Zijn ontwerpen moeten direct tot het hart
spreken:
zij moeten als het ware 'aardige,
glimlachende' bouwwerken zijn.
Om die glimlach te bereiken, worden alle 'ontwerpregisters' opengetrokken. Na de lezing is er gelegenheid tot discussie.

Open Podium
in 't Stekkie
ZANDVOORT - Jongeren van 12
tot 16 jaar kunnen morgenavond,
vrijdag l februari, in 't Stekkie een
open podium aantreffen en zelfs
hieraan meedoen.
Zoals de naam al zegt, staat het
podium voor iedereen open die iets
wil doen of zeggen. Ieder die een
leuke act kent, of wellicht verschillende scènes van een kabaret of revuevoorstelling, grappige anekdotes
of liedjes, die kan morgenavond z'n
kans grijpen en zich helemaal uitleven.
Aanvang 20.00 uur, toegang ƒ1,50
mét of ƒ2,50 zonder lidmaatschapkaart, 't Stekkie is te vinden aan de
Celsiusstraat 190 (tel. 17113).

• Fien de la Mar

Korte tips
• Leerlingen van het Muziekcen. trum Zuid-Kennemerland geven
vanavond een uitvoering in het
Oude Slot, Ir. Lelylaan 6 te Heemstede. Aanvang 20.15 uur, entree ƒ2,50.
• Biologe Marijke Drees vertelt vanavond bij de Volksuniversiteit
JHVU (tel. 023-329453) over 'het konijn in de duinen'. Parklaan 108, aanvang 20.00 uur, entree ƒ8,-.
• De Manege, de sociëteit aan de
Zandvoortselaan voor ongebonden
mensen, houdt zaterdagavond een
speciale 'Glenn Miller-avond' met life-muziek. Degenen die tussendoor
iets anders willen horen, kunnen in
de bovenzaal terecht, waar dan een
discjockey zijn best zal doen.
• Cultureel Centrum Zandvoort
(Gasthuisplein 9b): expositie met
werken van leden van de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders. De
expositie duurt tot en met zondag 3
maart en is van woensdag t/m zondag geopend van half twee tot vier
uur.
• Stichting Beeckestijn Pop organiseert voor 9 februari een concert in
het Witte Theater in IJmuiden. Het
programma wordt verzorgd door
Claw Boys Claw. Kaarten kosten fl.
12,50 en zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Aad Molenaar, Begijnenstraat 25 in Beverwijk en bij
Twin Records, Velserduinweg 2la in
IJmuiden.
• Teylers Museum heeft tot en met
24 februari een tentoonstelling over
Horace Benedict de Saussure, die in
1787 de top van de Mont Blanc bereikte.
De expositie geeft een indruk over
de prestatie de De Saussure leverde,
maar ook wordt getoond hoe de Alpen in de loop van de tijd veranderd
zijn.
Teylers Museum bevindt zich op
Spaarne 16 in Haarlem. Het museum is open van dinsdag tot en met
zaterdag van tien tot vijf uur en op
zondag van één tot vijf uur.
• Op een andere tentoonstelling in
Teylers Museum zijn tekeningen en
grafiek te zien. Deze expositie is gewijd aan het genre van het nachtstuk. Er wordt een indruk gegeven
van de oplossing die verschillende
kunstenaars in de loop van een aantal eeuwen bedacht hebben om een
tafereel in het donker weer te geven.
Deze tentoonstelling is te taezichtigen tot 24 februari.
• Concertmeester en violist Jaap van
Zweden is 7, 8 en 9 februari te gast
bij het Noordhollands Philharmonisch Orkest, voor het Vioolconcert
in e kl.t. van Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Op het programma staan nog drie
andere werken. 7/2 Vredevorstkerk,
Beverwijk; 8/2 Concertgebouw,
Haarlem; 9/2 Gemeentehuis Aalsmeer. Aanvang 20.15 uur. Info:
023-319248.

Van Heuven Goedhartschool

naar twaalf pagina's moesten. U kunt
me moeilijk ongelijk geven, dit vult
lekker op.

Joker

Ik ben woest. Vorige week berichtte ik u over de hondepoep. Een onsmakelijk onderwerp, ik weet het,
de omstandigheden noopten mij er Operette
Maar goed, het leven gaat verder.
echter toe. De reden van mijn boosheid ligt niet zozeer in het feit dat ik Echter niet voor de Zandvoortse opehierover deze week tot in den treure rettevereniging. Vanavond valt mogeben aangesproken, maar meer in het lijk het doek over deze 42-jarige zanggegeven dat de klad is gekomen in club. Een intrieste zaak als u het mij
mijn bijbaantje. Als all-round faeces- vraagt. Voor het culturele leven in
-speurder viel er aardig wat bij te deze badplaats is dit geen goede zaak.
verdienen, doordat sommige Zand- Als lid van de Zandvoortse toneelverevoorters ook hun stuivers en dub- niging, begrijp ik best, dat het steeds
beltjes hier en daar laten slingeren. moeilijker wordt om de eindjes finanSinds vorige week wordt mij de mo- cieel aan elkaar te knopen. Alles wordt
gelijkheid tot het vinden van enig duurder en de subsidies worden steeds Kerkstraat
minder. Toch ontkom ik niet aan de
kleingeld ontnomen.
Neem nou de Kerkstraat. Moeten
Wellicht fronst u nu de wenktarau- indruk dat, de liquidatie van deze verewen. Laat ik mij daarom nader ver- niging wellicht voorkomen had kun- we die nou afsluiten voor het verklaren. Na het bericht valt het mij nen worden. Operette en musical lig- keer of niet. De ondernemers in deze
op, dat veel van mijn dorpsgenoten gen niet zover uit elkaar voor iemand straat zijn het hierover met elkaar
nog lang niet
sinds deze week
eens. Dat is al ja'gebukt' door het
ren zo en zo zal
leven gaan. Niet
het, wel altijd blijomdat zij niet anven ook. Voorzien
ders
kunnen,
maar gewoon uit
van een sierbestraling en ontwinstbejag. Een
daan van stoepen
van mijn kenniszal deze straat als
sen vertelde mij
wandelprominavanmorgen gede lang geen gek
meen grijnzend,
figuur slaan. Dat
dat hij deze week
is tenminste mijn
maar liefst één
mening. Veel ongulden vijfenderDe rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
dernemers zullen
tig heeft opgeZandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
raapt. Van een an- andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12 het wel niet met
mij eens zijn. Zij
der vernam ik dat
vrezen dat een
er deze week inMen kan ook bellen: 12066 of 17166.
hoop
klanten
middels tachtig
(leesautomobiliscent vanaf de
ten) deze straat
stoep in zijn zak
die zingen wil. Operette is 'uit', musi- zullen mijden. De discussie hierover
was verdwenen.
is in het verleden meermalen geOm mijn toekomstige financiële cal is 'in'.
Je aanpassen aan de omsUmdighe- voerd. Ik herinner mij nog maar al te
mogelijkheden maak ik mij dan ook
ernstig zorgen. Ik heb de pest aan den is in het bedrij f sle ven een zaak van goed de uitslag van een enquête van
beunhazerij. Ik moet u dan ook drin- levensbelang. Voor een vereniging telt enkele jaren geleden. Van de dertig
gend verzoeken al het kleingeld in dat evenzeer. Ook bij 'Hildering' is in ondernemers wilden er vijftien de
het vervolg te laten waar het ligt, het verleden vaak gesproken over het straat dicht hebben en vijftien van
zodat ik niet voor joker door dit te voeren repertoir. Haar keuze was hen wilden juist dat de straat open
simpel. 'Geef dat waar het publiek om bleef.
dorp loop.
vraagt' en zet de tering naar de nering.
Deze formule is bij het publiek en de
Frappant
leden duidelijk aangeslagen. Het resul- Haltestraat
Dit zelfde euvel kom je tegen nu er
Zandvoorters zijn een merkwaar- taat: een volle 'Krocht' en een groot
dig volkje. Ik herinner mij nog maar ledenbestand. Denk nu niet dat ik mij gesproken wordt over het omdraaial te goed de turbulente hoorzitting verkneuter om de dood van de Zand- en van de rijrichting in de Haltein veband met de bouw van het cir- voortse operettevereniging. Ook ik straat. Zoals bekend maken veel
cus(theater) op het Gasthuisplein, heb in het verleden genoten van de Zandvoortse inwoners en toeristen
nu alweer zo'n twee jaar geleden. uitvoeringen. Mijn medeleven gaat van deze straat gebruik om een anVeel Zandvoorters waren er fel op dan ook uit naar de al wat oudere dere lokatie, bijvoorbeeld Noord te
tegen dat juist op deze lokatie dit Zandvoortse donateurs en de leden, bereiken. Voor een horeca-onderneopvallende bouwwerk neergezet zou die in de toekomst hun gezellig avond- mer is het natuurlijk wel 'lekker' als
worden. Het gemeentebestuur be- je 'uit' moeten missen. Aan de inventi- er zoveel mensen langs je deur kosliste echter anders. Ondanks alle viteit en de werklust van het bestuur men. Er blijft er wellicht wel eens
kritieken verleende het zijn goed- heeft het niet gelegen. Naar mijn idee eentje hangen nietwaar? Veel menwaren zij echter van enig zakelijk in- sen ervaren al dat verkeer echter als
keuring.
Over smaak valt nu eenmaal niet zicht gespeend. Conclusie: Het had als een overlast. Zo ook het gemeentebestuur.
te twisten. Zeker niet in dit dorp. Ik nooit zover hoeven komen.
vind het frappant,'dat nu - ondanks
Als alle inspraakreacties zijn verde aversie van veel dorpsgenoten werkt, zullen de burgemeester en
blijkt, dat zich voor de 35 baantjes Inspraak
De beide bodes van het raadhuis, wethouders hun standpunt over de
die te vergeven zijn, maar liefst zo'n
dikke 250 Zandvoorters gemeld heb- Theo en Mario, heten u vanavond van drie discussienota's bepalen. Daarben, die best in dit gebouw willen harte welkom in de raadzaal. Dan na- na worden de nota's in de raadscomwerken.
melijk wordt er informatie gegeven missies behandeld, waarna de geover de discussienota parkeren. Nog meenteraad zich naar verwachting
Blijkbaar is hun mening nu wat bij- immer een heet hangijzer in deze bad- in maart over de plannen zal uitspregesteld. Dit doet mij denken aan het plaats. Gisteren werd er uitleg gegeven ken. Ik wens de vroede vaderen dan
spreekwoord: 'Wiens brood men eet, over de nota's hoofdwegenstructuur ook veel wijsheid bij het nemen van
wiens woord men spreekt'. Sommi- en verkeersstuctuur Zandvoort-cen- een definitieve beslissing.
ge lezers van deze rubriek vinden trum. Ik heb u al voorspeld dat de Dit was het weer voor deze week,
enkele passages wellicht onzin. Be- toekomst voor Zandvoort er heel an- blijf gezond, tot de volgende week.
Bram Stijnen
denk i echter wel, dat we deze week ders uit gaat zien. Wellicht zult u het

de badplaats door

ZANDVOORT - De basketbalteams van The Lions slaagden er afgelopen zaterdag niet
in de punten in Zandvoort te
houden. De Zandvoortse dames speelden een te matige
eerste helft waardoor de achterstand niet meer weggewerkt
kon worden, eindstand 44-50 in
het voordeel van HOC 2. Ook
de Lions heren speelden een
slechte eerste helft. De reserves van Lisse lieten daardoor
weinig heel van Lions en wonnen met maar liefst 48-82.
De Zandvoortse mannen zijn totaal uit vorm. Na een paar goede
wedstrijden in de eerste helft van de
competitie lukt het Lions niet meer
tot doelgericht basketbal te komen.
Vooral het schot laat de Zandvoorters in de steek. Een totaal zonder
vorm spelend Lions team was dan
ook geen partij voor een koelbloedig
en sterk Lisse. Lisse wist maar liefst
zesmaal een driepunter te scoren en
mede door het lengte overwicht was
Lions vooral in de eerste helft kansloos. Na twaalf minuten keek Lions
al tegen een 8-28 achterstand aan en
bij de rust was die opgelopen naar
14-41.

ZANDVOORT - Deze week een wat jongere foto in deze rubriek. Het plaatje
stamt uit 1970 en is beschikbaar gesteld door René van Densen.
Afgebeeld is het schoolvoetbalteam uit dat jaar van de Van Heuven Goedhartschool. Daarop poseren: bovenste rij (v.l.n.r.): Robby Delies, onb., Rolf v.d.

ZANDVOORT - In het kader
van haar opleiding tot creatief
therapeut werkt Marleen van
den Bergh uit Bloemendaal al
anderhalf jaar als stagiaire in in haar beeldend werk. „Ik voelde
Nieuw Unicum.
dat ik tekort schoot", aldus Mar-

Moolen, Dirk Speets en Anjo Storm. Onderste rij: Jantje Koper, Harry de Jong,
René van Densen, Gerard Pennings en Ronny Zwemmer. Wat de heren, die
hier als echte 'profs' poseren, hebben gepresteerd, is niet bekend.

niet helemaal met mij eens zijn, als
ik u vertel dat de plannen van het
gemeentebestuur er schitterend uitzien. Het verkeersluw maken van
ons dorpscentrum spreekt mij wel
aan. Ook het parkeerbeleid moest
nodig eens op de helling.
Welnu, vanavond komt deze materie aan de orde. Inspraak hebt u dan
nog niet. Dat kan later pas, schriftelijk wel te verstaan. Ja, de gemeente
zal daar gek wezen. Gooi een kluitje
Zandvoorters op elkaar, stel de een
of andere zaak aan de orde en de
hele meute rollebolt binnen de kortste keren vechtend over straat.

Matige eerste helft fataal
voor terms van The Lions
Het komt er op dit moment niet uit".
Topscores Lions: Arno Weidema
12, Jeroen van Galen 10, Robert
Drayer 8.

inhaalrace in. De Zandvoortse defensie was feller en ook de breaks
liepen beter. Na een kwartier spelen
had Lions opgehaald tot 42-48 maar
de kracht ontbrak of de tijd was et
kort om de opgelopen schade geheel
te herstellen. HOC bleef daardoor
Dames
met 44-50 aan de goede kant van de
Ook de dames van The Lions lukte score.
het niet om in de eerste helft indruk
„In de tweede helft hebben we heel
te maken. Vooral aanvallend kwam
Lions niet aan de bak waardoor goed gespeeld", stelde coach Olaf
HOC, in een hoog tempo, vlot wég- Vermeulen. „We haalden goed op en
liep naar een 14-23 voorsprong na er leek meer in te zitten. We hadden
dertien minuten. Een feller HOC echter behoorlijk veel kracht verwas telkens een stapje eerder bij de speeld waarddoor we net niet kónbal en bepaalde de ruststand op 14- den doordrukken".
30.
Topscores Lions: Simone van derf
In de tweede helft een geheel andere wedstrijd. Lions wierp de Berg 10, Elles Bruinsma 8, José
schroom van zich af en zette een Beerepoot 8.

In de tweede helft herstelde Lions
zich redelijk, maar de opgelopen
achterstand bleek veel te groot en
Lisse speelde de wedstrijd knap uit.
In deze tweede helft heeft Robert
Drayer met een paar gave scores tevergeefs geprobeerd de strijd een ander aanzien te geven. Lisse was een
klasse beter en won zoals het wilde
met 48-82.
„Lisse was een maatje te groot",
vond coach Johan Beerepoot. „Maar
met zo'n groot verschil verliezen
was echt niet nodig. De vorm is er
niet meer en als je dan geforceerd
gaat schieten, gaat het helemaal mis.

/

'Het gaat om de beleving tijdens 't werken'

Nu zij eind deze maand een punt
zet achter haar werkzaamheden, althans bij deze instelling, wil zij best
het een en ander vertellen over haar
roeping. Want je kunt toch wel van
een roeping spreken wanneer je als
beeldend kunstenaar zó geëmotioneerd raakt bij het werken met klei,
dat je anderen daarvan deelgenoot
wilt maken.
Marleen van den Bergh, keramiste, moeder van drie kinderen (23,19
en 11 jaar), heeft het kennelijk van
fature meegekregen want onmiddellijk na haar middelbare school°Pleiding ging ze aquarelleren. Ze
werkte hard, exposeerde in o.a. het
''aadhuis van Bloemendaal, maar op
-nn gegeven moment veroorzaakte
het plaatgericht werken een breuk

leen, en ze meldde zich voor de tweejarige training bij het Centrum voor
Expressieve en Kreatieve Therapie
in Amsterdam.

Therapeutisch
In het eerste jaar van de training
ligt de nadruk vooral op het ondergaan van het eigen kreatief therapeutisch proces en op het stimuleren van een wisselwerking tussen
actueel ervaren en leren. Verschillende vormen van expressie komen
zowel afzonderlijk als gecombineerd aan de orde. Het tweede jaar
bestaat uit het methodisch leren
hanteren van kreatief therapeutische uitgangspunten ten dienste van
therapie, hulpverlening en onder-

„Het was heel speciaal om mee te
maken hoe mensen in een groep
werken. Werken in een groep is een
sociaal gebeuren en het kwam voor
dat deelnemers aan de cursus onderling verf ruilden en dat de éne cursist iets voor de ander ging maken."
Bewoners met een heel beperkte
handfunctie wisten toch iets te creëren en Marleen, die uit ervaring wist
dat intuïtief werken heel essentieel
is, werd daardoor weer eens in haar
mening gesterkt. Ze heeft in Nieuw
Nieuw Unicum
Unicum een fantastische tijd gehad
Haar stageperiode bij Nieuw Uni- en de verwachtingen, die ze ten aancum was een unieke gelegenheid om zien van de verrichtingen van de bedaar achter te komen: haar vermoe- woners had, zijn ver overtroffen.
dens werden bewaarheid. Zij vormde twee groepen van resp. vijf en Soort wereldreis
acht bewoners en al gauw bleek, dat
Met gerechtvaardigde trots toont
zowel bij hen persoonlijk als in hun
groep iets teweeg werd gebracht. ze een paar krijttekeningen en schilwijs.

Marleen is procesgericht gaan
werken en geeft les in schilderen en
boetseren. „Ik boetseer zonder
draaischijf. Klei is een oerprodukt
en wanneer je daarmee werkt gebeurt er iets met je. Het raakt je van
binnen. Je raakt er emotioneel bij
betrokken en ik wilde weten wat dat
was en of ook anderen die ervaring
hadden".

derijen van de bewoners, die in het
Brinkhuis hangen. „Maar het gaat
om de beleving tijdens het werken",
legt ze uit. Bij haar persoonlijk is dat
een soort wereldreis door haarzelf
heen. Ze vindt het steeds weer verrassend om te zien wat er via haar
handen met behulp van materiaal te
voorschijn komt. Momenteel werkt
ze graag met kosteloos materiaal en
op haar eerstvolgende expositie zullen dan ook objecten, samengesteld
uit rubber, steen en metaal, te zien
zijn.
In haar atelier in het koepeltje aan
de Donkere Laan in Bloemendaal
geeft Marleen cursussen, maar ook
wijdt ze zich daar graag in alle rust
aan haar creatieve arbeid waaronder
schrijven. In één van haar publikaties lezen we „Om zich te kunnen
ontwikkelen hebben mensen van

A

» "Voor mij is het een soort wereldreis", zegt Marleen van den Bergh, die
deze maand afscheid neemt van Nieuw Unicum.
Foto Borlot'

meet af aan en doorlopend beteke- in Nieuw Unicum behoort ongetwijnisvolle ontmoetingen nodig. Rela- feld tot zo'n waardevolle ontmoeties ontstaan door deze waardevolle ting.
C.E. KRAAN-MEETH
ontmoetingen". Haar stageperiode

onze abonnee
Waarom ik geabonneerd ben op het Zandvoorts Nieuwsblad?
Wat een vraag... Omdat ik hier woon natuurlijk en ik graag
wil weten wat er in onze gemeente aan de hand is. Dat
zal je in een dagblad niet zo gauw lezen. Tenzij er
iets heel belangrijks gebeurt. Maar dan lees ik
in het Zandvoorts Nieuwsblad er later
toch weer het fijne van.
Ik vind het een heerlijke krant en ik
neem er altijd de tijd voor.
Gemeentepolitiek, sport, interviews met
mensen die hier wonen, achtergrondverhalen en andere zaken die hier spelen,
krijgen in het Zandvoorts Nieuwsblad
alle aandacht, 't Is een échte krant, geen
onbenullig blaadje.
Ik zit op een sportvereniging en dan is het heel leuk om
zo nu en dan over je eigen club te lezen en een foto te
zien van mensen die je kent. Laatst stond ik zelf in de
krant en dat heb ik nog weken moeten horen. Kun je.nagaan hoe goed het Zandvoorts Nieuwsblad wordt gelezen.
Ik spel ook de advertenties, want dat zijn de aanbiedingen
van winkels uit de buurt en ik ben nu eenmaal gek op
voordeeltjes. Wie niet? Ik noem het altijd mijn krant waar
ik elke week met belangstelling naar uitkijk. Maar m'n
vriend ook hoor, die leest 'm net zo hard als ik.
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u
een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant
die schrijft over de plaats waar u woont.

bon

IV's tl l H 1*1-ijlt *J'1-' krant moet 'k hebben. Omdat ik graag wil weten
'
' wat zich in mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking
ontvang ik het Amstelveens \veekblacl 13 weken voor maar f 11,-.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Naam: (m/ v)_________
Adres: ._.......______
Postcode Plaats:
Telefoon:. _ _____
Giro Banknr.:

( i. v. m. controle bezorging)
BI

Daarna word ik abonnee en betaal per
Q maand f 4,75* Q kwartaal f 15,Q halfjaar f 27,Q jaar f49,* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
l' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven: 020-66N. 13-00
Stuur de/e bon in een open envelop naar Weekmedia. Antwoordnummer
10051. 1000 PA Amsterdam, l' hoeft geen post/.egel te plakken.

Wie 'n abonnement heeft
weet meer!

WEEK 5

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan Activiteiten binnen- en buitenshuis, Toeren en andere aspecten van Vrije tijd. Redactieadres ATV:
Weekmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, tel.: 020 - 562.2840 (alleen 's morgens). Coördinatie: Trudy Steenkamp.

CONSUMENTENTEST

eiligheid en milieu
zijn twee thema's
die de Auto Kal
van 7 tot 17 februari voor een groot deel bepalen. De auto-industrie
spendeert er jaarlijks
enorme bedragen aan om
aan de steeds strengere eisen te voldoen. Vorig jaar
zelfs vijftig miljard. De
voorzitter van het uitvoerend comité, ir. F. Sevenstern daagt tegenstanders
van de auto uit zich te komen overtuigen van de
goede bedoelingen van de
fabrikanten.

Geen enkele
huishoudtrap
blijkt 'goed'

O

NZE MEDEWERKER Gerrit
Jan Bel heeft een aantal tijdschriften doorgenomen en
meldt wat er aan consumentengoederen is onderzocht. Huishoudtrappen halen niet het predikaat 'goed'
en, om in huishoudelijke te blijven,
ook op veel koelkasten en niagnetrons valt het een en ander aan te
merken.

LADDERS EN HUISHOUDTRAP-

I'EN- De Stichting Vergelijkend Warenonderzoek . (brochurenummer
273) onderzocht huishoudtrappen
on ladders. Over het resultaat was
men niet zo erg te spreken. Het gros
van de huishoudtrappen (7 van de
;il) en 5 van de 14 ladders werden
'met 'matig' beoordeeld, omdat de
i sterkte of de duurzaamheid onvoldoende was. Geen enkele huishoudt•;rap kreeg het oordeel 'goed' of 'zeer
l goed'; wat dat betreft kwamen de
j ladders beter uit de verf. De Stichiting meent uit oogpunt van veiligiheid een matige beoordeling niet
mag voorkomen en vindt dat er
i scherper moet worden gecontro' leerd of ladders en trappen voldoen
aan de eisen van de Warenwet.
RADARREFLECTORENZeven
soorten veel verkochte radarreflectoren testte De Waterkampioen
(no.2). „Vier onbruikbaar, twee matig en slechts één goed", zo luidde
het harde eindoordeel. Alleen een
grote en lastige aluminium achthoek voldeed aan de eisen die de
Scheepvaartinspectie stelt.
AUTOKOSTEN- Jaarlijks publiceert
de Consumentengids een overzicht
van de autokosten. In het januarinummer komen nu ruim 100 gangbare autotypen aan bod. Op een rij
werden gezet de kosten over l
jaar/15.000 km, 2,5 jaar/40.000 km, 5
jaar/80.000 km en 6 jaar/95.000 km.
In een aparte tabel is het brandstofverbruik van de auto's opgenomen.
KOELKASTEN- Veel koelkasten raken van slag bij winterse of juist
zomerse temperaturen; sommige
pronken ten onrechte met twee of
drie sterren op het vriesvak en ontdooien is vaak een crime'. Tot dat
oordeel komt de Consumentenbond
nadag 40 tafelmodel koelkasten waren getest (Consumentengids no.l)
MAGNETRONS- Magnetrons vormen een huishoudelijk artikel dat
sterk in opmars is. In de Consumentengids (no.l) worden er elf getest.
Geen daarvan is echt goed te noemen. Vooral bij het opwarmen van
kant-en-klare, gekoeld bewaarde
maaltijden laten ze het afweten.
Slechts twee magnetrons kregen de
beoordeling 'redelijk/goed'.
AUTO'S- In Autovisie (no.l) een test
van de nieuwe Nissan Sunny en een
eerste duurtest van de Chrysler Sairatoga 3.0i („een uiterst comfortabejle Amerikaan"). In de Autokampiloen (no.l) drie tests: de BMW 3181
(„een hoogst moderne auto die uitstekend is afgewerkt"), de vierwielaangedreven Mercedes Benz 300
GE automaat en -evenals in Autovisie- de Nissan sunny 1.4LX. Autoweek (no.4) bekeek hoe vier 'ruimteauto's' (Nissan Prairi, Mitsubishi
Space Wagon, Honda Civic Shuttle
on Renault Espace) er na enkele jaren gebruik uitzagen en welke gebreken daarbij aan het licht zijn gekomen.
Daarnaast de ervaringen op de lange
afstand met 12 wagens die in de categorie 'stadsauto' vallen (Seat Marbella Green, Daihatsu Cuore TG, Subaru Mini Jumbo SDX, Fiat Panda
1000 CL i.e., Suzuki Alto CD, Lancia
Ypsilon 1.1. i.e., Citroen AX 1.1 TGE
inj., Rover 111 L, Peugeot 205 Junior,
Opel Corsa 1.21 Swing, Nissan Micra
1.2 SLX, Mada 121 Cabrio Top).
FIETSTASSEN- Voor fietsers die
ïange vakantietochten willen maken
jdeed Op Pad (no. 1) een gebruikertest met de fietstassen AGU, Conjnandale, Karrimor en Ortlieb. De
jideale fietstas bestaat niet, zo luidt
.de conclusie, alle tassen hebben hun
fpecifieke voor/nadelen die daarom
"Jn een overzicht apart zijn weergege-

COMPUTERS- HCC Nieuwsbrief
estte WingZ (een uitgebreide spreidsheet die onder Windows draait
net 3D/grafieken en een program"neertaal), Microsoft compiler 6.0,
'e
Atari TT en Amiga software van
3
BS de Saen. In Personal Computer
.Magazine tests van de IBM P75, de
/alitek PST160 (een bandeenheid
!'ie een backup van de harde schijf
jnaakt), 3 harde-schijfkaarten, Ex^anz
(een kaart die programma's
!:ornprimeert als de harde schijf volloopt) en drie grafische tableaus:
pummagraphics MM1201, WIZ en
Fintime KD-400. Wat de software
Petreft kwamen bij PCM aan bod:
/"indows Werkstation, 3 diagnoseProgramma's (AmiDiag 3.15, Checflt 3.0 en Service Diagnostics), Dyfacomm, het animatieprogramma
f H. DeluxePaint Animation en 5
Putliners (Thinktank, PC-Outline,
totus Manuscript, Grandvieuw en
''CTools).

De Porsche 911 Turbo

Vetgebruik in beeld

• De nieuwe Audi 100

Ir. Sevenstern van Auto Rai comité: 'Die karbonade is te goedkoop'

Auto's, ze kunnen haast niet schoner
De Auto Rai is pro-auto. Dat moge
duidelijk zijn en dat Sevenstern een
pleidooi voor het automobiel houdt,
is niet verwonderlijk. De discussie
spitst zich meer dan ooit toe op de
problematiek rond milieu en veiligheid. Sevenstern wees er onlangs
maar weer eens op dat in zijn visie
de auto telkens ten onrechte het predikaat van enige en grootste vervuiler krijgt opgeplakt.
„De auto is zichtbaar in de maatschappij aanwezig en je wordt er dagelijks meer geconfronteerd. Als je
er zelf geen gebruik van maakt, zoals van milieu-activisten verwacht
mag worden, levert dat hinder op.
Maar er is meer. Waarom komt die
kritiek op de auto juist in een land
als Nederland naar voren?" aldus
Sevenstern. Hij aarzelt niet te stellen dat de auto-industrie niet zo ver
ontwikkeld was zonder de milieubeweging. Maar het moet afgelopen
zijn met het wijzen met de vinger,
meent hij.
„Ik ben het niet met de activisten
eens als ze roepen dat het autogebruik gehalveerd moet worden. Wie
zeggen dat eigenlijk? Goedwillende
Nederlanders die uit principiële motieven handelen? Die zullen er ook
wel zijn, maar de spraakmakende
milieubeweging anno 1991 bestaat
voornamelijk uit enkele professio-

Auto Rai:
veiligheid
en

Om maar even op het minder vet
door te gaan: het Voorlichtingsbureau voor de Voeding heeft in samenwerking met Iris Info Video
een videofilm gemaakt onder de
titel 'Let op vet, eet gezond eet
minder vet'. Vanaf l februari kan
iedereen die meer wil weten over
gezond eten met minder vet, deze
video gratis lenen bij de apotheken
van Nederland. Daarnaast is de video verkrijgbaar bij de Filmotheek
van de Rijksvoorlichtingsdienst in
Den Haag en bij de ruim 220 openbare bibliotheken met een uitleenmogelijkheid voor video's. De video laat op speelse wijze zien hoe
de consument door het bewust
kiezen, kopen en bereiden van voodingsmiddelen het vetgebruik kan
verminderen. Een belangrijk 0:1derdeel van de video bestaat uit
handige tips en informatie ovur
nieuwe kooktechnieken.

'Light' margarine

Hij benadrukt dat de Rai beslist
geen asfaltlobby is. „We zijn ook
niet voor ongebreidelde groei, noch
van het autoverkeer, noch van het
wegenstelsel. We zijn wel de autolobby, maar dan een die meedenkt
en pleit voor verstandig autogebruik. De komende Auto Rai is vooral een antwoord op de eisen die de
maatschappij stelt aan veiligheid en
milieu. Tegen critici en milieu-activisten die ongewtijfeld weer buiten
zullen gaan demonstreren, zeg ik bij
voorbaat: komt u binnen, hier kunt
u het zien: Auto's worden steeds
knapper."

De schreeuw naar 'light-produkten' heeft er voor gezorgd dat er
vanaf 24 februari een nieuwe tafelmargarine op de markt wordt gebracht die maar 20'!b vet bevat. Tot
nu toe bestonden de margarines/halvarines uit minimaal 40% vet.
De naam van het nieuwe 'ultrulight' broodsmeersel is 'Twentyfour'. Het is een produkt samengesteld uit plantaardige oliën en vctten.

Communicatiecentrum
En dit heeft dan niet alleen betrekking op veiligheid en milieu. Denk
even aan communicatie in de auto.
Daar was het enkele jaren geleden
loopt de autosector voorop vergele- nog povertjes mee gesteld. Het
ken met andere sectoren."
kwam niet verder dan wat eenzijdige
communicatie tussen radiostations. • Ir. Sevenstern: Auto's worden
Hier is een definitief einde aan geko- steeds knapper
Foto RAI
Verzuring landbouw
men sinds de auto kan worden uitgeSchoner kunnen de auto's haast rust met high-tech communicatieniet worden, zo is uit het relaas van en navigatie-apparatuur. De jaren
Sevenstern op te maken. Het stoort negentig zullen nog tal van nieuwe
hem daarom des te meer dat het ontwikkelingen te zien geven, waarIndien gewenst kan de autoradio
prijsmechanisme in andere dan de door de auto een volwaardig com- stomgeschakeld worden: zodra er
autosector niet werkt. Op iedere 11- municatiecentrum wordt.
verkeersinfo is, schakelt de autorater brandstof zit een milieuheffing
dio op normaal weergave-niveau. Er
(6,7 cent bij super benzine). SevenEen voorbeeld hiervan is het Ra- behoeft geen verkeersbericht meer
stern: „Verzuring in de landbouw is dio Data System (RDS), dat vorig te worden gemist. Helaas zijn we bij
veel erger dan we aanvankelijk jaar ook in ons land zijn intrede deze vorm van nieuwsvoorziening
dachten. Hier speelt vooral het deed. Radio 2, met als centrale PM- nog aangewezen op onze omroepvermestprobleem dat ontstaat in de in- zender 92.6 MHZ-, vormt het ver- enigingen. En die doen niet allemaal
tensieve varkenshouderij. Het var- keerszendernet. De AF-functie (al- even enthousiast mee. Hier ligt de
kensvlees is te goedkoop als de nega- ternatieve frequenties) van RDS taak voor de overheid.
tieve effecten die bij de produktie zorgt voor automatisch overschakeWaarbij als uitstekend voorbeeld
optreden, niet in de prijs tot uitdruk- len van de autoradio naar het best te onze oosterbuur kan gelden: als er
king komen."
ontvangen FM-station van het zen- verkeersberichten zijn, wordt het
dernet. Het zoeken van een met RDS programma direct onderbroken.
„Het ontgaat mij ten enenmale uitgeruste zender in een onbekend Het zal duidelijk zijn dat elektroniwaarom de Nederlander als hij auto- gebied, gaat probleemloos na het in- sche hulpmiddelen vooral ook de
rijdt wel extra voor zijn benzine drukken van de 'TP'-toets (Traffic verkeersveiligheid ten goede kunmoet betalen in verband met bestrij- Program) op de autoradio. Door een nen komen. Bij de aanwezigheid van
ding van milieu-effecten, maar dat tweede toets -'TA' (Traffic Announ- fax, telefoon en videorecorder in een
hem niet meer geld voor het vlees cement)- te bedienen, geeft de RDS- auto kunnen wel een paar levengrozou mogen worden gevraagd. Die autoradio ook als een cassette wordt te vraagtekens geplaatst worden.
karbonade is te goedkoop, maar dat afgespeeld de verkeersberichten
door.
hoor je nooit iemand zeggen."
EVERHARD HEBLY

milieu

nele organisaties die grotendeels via
overheidssubsidies in stand worden
gehouden. Zoals wij ons brood verdienen door de auto, verdienen zij
het door tegen de auto te ageren. Ik
dacht dat het tijd werd het maar
eens duidelijk te zeggen. Dan wordt
ook duidelijk waarom zij zich tegen
de auto blijven verzetten. Dat is ge'woon hun werk. In feite moeten ze
tevreden zijn en zich op andere problemen richten, want er is enorm
veel bereikt. Nederland loopt voorop in de EG. Binnen Nederland

Disney's Wereldclub
Deze maand nog brengt De Geïllustreerde Pers een nieuwe serie
van 24 boeken van de Walt Disney
Company uit onder de naam Disney's Wereldclub. De boekenclub
is bestemd voor kinderen vanaf 7
jaar. In de boeken gaan de Disneyfiguren als Mickey, Donald en
Goofy op reis in een bepaald land
waar zij allerlei avonturen beleven. In elke uitgave zijn vier extra
pagina's opgenomen met wetenswaardigheden over het betreffende land. De boeken verschijnen
maandelijks en kosten ƒ 9,90 per
stuk, exclusief./'2,75 verpakkingsen verzendkosten. Voor meer informatie: tel. 023-319457.

Honda Accord Aerodeck 1991

Noviteiten op Auto Rai
Enkele opvallende novitei- waarschijnlijk een bordje 'Niet aanten even alfabetisch gerang- raken'. De nieuwe tweezits topsportwagen is uitgerust met een 400 pk
schikt.
twaalfcilinder motor en kost een

Audi presenteert voor het eerst de
nieuwe 100 op een internationale
tentoonstelling. Het absolute topmodel is de 2,8 liter V6 waarin een
compleet nieuwe motor wordt gebruikt.
Ook BMW heeft een tentoonstellingsdebuut met de nieuwe 3-serie,
die zelfs leverbaar is met een vijftraps automatische versnellingsbak.
Activa 2 van Citroen is een prototype
waarbij uitzonderlijk veel aandacht
is besteed aan de hydractieve vering
en de ergonomie rond de bestuurdersplaats. Een prachtige coupé die
misschien nog eens in de verre toekomst in produktie wordt genomen.
Ford heeft een Scorpio uitgevoerd
met een door Cosworth ontwikkelde
2,9 litermotor die goed is voor 195
pk.
Honda heeft een Europese primeur
met de Accord Aerodeck,. een vijfdeurs Wagon op basis van Accord.
Een wereldprimeur bij Hyundai met
de Lantra. Het gaat om een voorwielaangedreven middenklasser.
Bij de Lamborghini Diablo staat

paar ton. Niet aanraken dus maar.
Hetzelfde geldt zo ongeveer voor de
Maserati Shamal en de 430 van dit
merk. De laatste beleeft zijn wereldpremiere.
Bij dit laatste woord blijven we even
hangen als we een iets andere auto
aanhalen, de Mazda 121. Beschikt
over een frappante vormgeving en
zou weieens een trendsetter kunnen
worden.
Voor iets meer geld is de Peugeot 205
GTI 1.9 Griffe verkrijgbaar. Het is de
nieuwe topversie van de 205 met leder interieur. ABS en stuurbekrachtiging (beetje overbodige luxe op een
dergelijk klein mobiel, maar wel gemakkelijk).
Rover heeft tot vreugde van velen
een oud kassucces weer tot leven
gebracht: de Mini Cooper.
'
Constellation heet de toekomstvisie
van Suzuki.
De nieuwe Volkswagen Polo beleeft
op de Rai zijn Nederlandse tentoonstellingsdebuut.
Dit geldt eveneens voor de Volvo
900-serie'.
E.H.

Nieuwe Duostrimmer

Mazda's
nieuwe
kleintje

• Mazda 121 GLX Cabrio Top

Mazda introduceert de nieuwe 121 en het wagentje zou, gezien de bijzondere vormen, weieens een leuke trend in kunnen zetten. Vooral de GLX
Cabrio Top ziet er gewoon heel leuk uit en is een prima auto voor stad en
boulevard. De 121 beschikt zowaar over vier portieren en dat is op zich al
opmerkelijk voor een auto van deze afmeting. Want met een lengte van 3.8
meter, een breedte van 1.66 meter en een hoogte van 1.47 meter onderscheidt de nieuwe 121 zich zowel naar uiterlijk als naar gebruiksmogelijkheden.
De Mazda 121 paart de voordelen van de hatchback's (compact en handig) met die van de Sedans (afzonderlijkebagageruimte). De karaksteristieke ronde vormen zijn in de gehele carrosserie terug te vinden. De korte
neus, het markante achterdek en de ronde daklijn maken de auto tot een
bijzonder en unieke verschijning op de Nederlandse wegen. Door de ronde
vormgeving en uitgekiende indeling, heeft Mazda getracht optimale interieurruimte te creëren voor vier volwassen passagiers. De ruimte houdt
natuurlijk niet over, maar is toch verbazingwekkend. De Cabrio Top-is
voorzien van het eerste op drie manieren te openen elektrisch kunststof
dak ter wereld. De prijzen schommelen rond de 20.000 g-uiden.

Honda Accord Aerodeck

Informatie

Indien niet (meer) in de winkel
te koop zijn de besproken bladen
op de volgende manier te bestellen. Vergeet daarbij niet de gewenste uitgave en het nummer te
vermelden.

Autokampioen /'5,50 telefonisch te bestellen: 070-3146349.
Auto Week /'2,70 overmaken op Postbanknummér 670500 t.n.v. Medianet B.V.
te Haarlem.
Autovisie /' 5,95 telefonisch bestellen: 0205674287
Consumentengidsen: ƒ 7,50 of ƒ 11,10
(Consumenten-reisgids of -geldgids)

overmaken op nummer 27874 t.n.v. de
Consumentenbond. Den Haag of bellen
naar: 070-3847847.
HCC Nieuwsbrief: /' 13,50. telefonisch bestellen: 03403-78788
Koopkracht: ƒ 4,75 overmaken op Postbanknummer 363913 t.n.v. Konsumenten
Kontakt, Den Haag.
Op Pad: /' 6.95, telefonisch bestellen 0703146349
Personal Computer Magazine: Telefonisch via nummer 020-5102878.
Stichting Vergelijkend Warenonderzoek
/'4,- overmaken op Postbanknummer
'1477321 t.n.v. Stichting VWO, Den Haag.
Waterkampioen /' 6,50, telefonisch bestellen: 070-3146349 '

Black en Decker brengt een nieuwe variant op de elektrische strimmer. Het is de Duostrimmer G L
585, die met een pijlsnel ronddraaiende nylcn draad op de moeilijkste plaatsen het gazon kort houdt.
Deze nylon maaidraad werkt als
een mes dat moeiteloos het gras en
onkruid snijdt. Door de kop van de
Duostrimmer een halve slag te
draaien, is de machine te veranderen in een graskantensnijder. De
adviesprijs is ƒ 175,-.

Honda heeft met de Accord Aerodeck een Europese primeur. Het is een
compleet Amerikaans produkt met een multifunctioneel karakter. Het is
de eerste Amerikaanse Honda personenauto voor export naar Europa.
Voor de Nederlandse markt 'wordt de wagen gepositioneerd als een variant
op de bestaande Accord. Maar dan wel met een onderscheidend uiterlijk en
met aanzienlijk meer ruimte. De grote achterklep geeft toegang tot een
gigantische laadruimte. Gezien het specifieke karakter is de Accord Aerodeck in slechts één uitvoering leverbaar, die, zoals verwacht mag worden
van een Amerikaans produkt, zéér compleet is.

Lancia
lanceert Dedra's
Klasse, technisch raffiniment, sportiviteit en luxe. Dat zijn zo'n beetje de

pijlers waarop de Lancia Dedra 2000 Turbo en Dedra Integrale rusten. De
eerste is al in maart leverbaar, de tweede pas in september. Desondanks
beleven beide tijdens de Rai hun debuut. De auto's zijn niet alleen op hoge
prestaties ontworpen, maar ook op perfectie. Dit om het prestige van
Lancia als exclusief merk te onderstrepen. Het motorkarakter van de
genoemde Dedra's nodigt tot meer dan sprankelend rijden, maar dit is
alleen mogelijk als het omhulsel navenant is. Bij de Dedra valt weinig te
klagen wat dit aangaat. De auto is namelijk zeer geschikt om ontspannen en
comfortabel te reizen. Lancia denkt dit jaar 120 dergelijke Dedra's aan de
man/vrouw te brengen.

NAAR EEN ANDERE SCHOOL,
MAAR WELKE?
In de week van 12 februari 1991 verschijnt in alle
edities van Weekmedia de jaarlijkse bijlage

„WEGWIJS IN ONDERWIJS"
Daarin zult u relevante informatie vinden van vervolgonderwijs na de basisschool.

Vraag voor meer informatie over adverteren onze
brochure aan

020-562.3069
02990-29119

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Technisch commercieel
medewerker binnendienst

Bijna iedereen in
Zandvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

'SIègefsstraat 2b

Wij zoeken iemand van 25-30 jaar met
MTS (WTB) of gelijkwaardige opleiding,
woonachtig in Haarlem of omgeving.

Huishoudelijk
personeel

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot- In deze zeer afwisselende baan binnen
ten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis een klein team bieden wij de juiste perMicro's op de pagina „MICRO'S".
soon een prettige werkkring met .goed
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
salaris en goede sociale voorzieningen.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,40 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977Uw sollictatie aan:
28411 of afgeven/zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort.
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn.
» Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
Postbus 382 - 2040 AJ Zandvoort
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad. Uithoornse Courant, De Ronde
t.a.v. de heer W. Bak
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer. Nieuwsblad Gaasper- F. F. Hoffenaar register-accountant zoekt:
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuws- TYPISTE/ADMINISTRATIEVE KRACHT voor 20 uur per week.
blad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
Gaarne solllicitaties aan: F. F. Hoffenaar, Biesbosch 225,
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
Rembrandtgebouw, 1181 JC Amstelveen. Tel. 413736.
ƒ6,38 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
» Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieDivers personeel gevraagd
combinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
e Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ6,00 adm.kosten.
* Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers Nederlands snelstgroeiende haarwerkcentrum Topfusion
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten Nederland zoekt voor haar vestiging in Amsterdam een
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor enthousiaste, zelfstandige kapster (m/v). Leeftijd vanaf
20 jaar. Opleiding wordt intern verzorgd.
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- Reacties: telefoon 020-881417 (donderdag na 13.00 uur).
nisch opgeven: tel: 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
vraagt
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Metall Handelmii B.V.

Topfusion Nederland

Zandvoorts Nieuwsblad

reserve
bezorgers/sters

Horecapersoneel gevraagd

een wijkgericht verzorgingshuis met 122 bewoners
vraagt voor zo spoedig mogelijk een enthousiaste

instellingskok m/v
HOOFDTAKEN:
- het zelfstandig bereiden van maaltijden;
- het schoonhouden van keukenruimte en inventaris;
- in de weekends leiding geven aan assistenten;
- assistentie bij het verzorgen van ons winkeltje.

V yéiruit;aé;^roöfetex,
• keuze in Zandvoort.. ..'

Corn. Slegersstraat 2b

' ' '

'

* Beloning! Wie weet waar
mijn snor-bromfiets is. Gestolen vrijdagavond 4-1-'91 flat
Keesomstr. 3E, blauw-wit
MBQ490 frame 049-050315.
Tel. 02507-17511.

CER/ E makelaars o.g.

LIJ
NVM

Tel. 02507-12614

MAKELAAR

ICRO

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

'

Winkelpersoneel
gevraagd

* Te koop wasmachine (bovenlader) en aparte centrifuge. Samen ƒ 150. Tel. 0250715830.
* Te koop 1 kl. + 1 gr. gevelkachel, samen ƒ 100; 1 Fasto
geiser ƒ 25. Tel. 02507-18177.
* T.k. witte hang/legkast,
schuifdeuren, breed 1.95 m,
hoog 2.10 m, diep 60 cm. Prijs
ƒ300. Tel. 02507-13868.
* Te koop oliegevulde elektrische radiator, nieuw, ƒ 50.
Tel. 02507-15303.
* Te koop eettafel, rond blad
van glas, onderstel chroom,
excl. stoelen, ƒ 100. Tel.
02507-20021.
* Te koop wasdroger, 4'/2
kg, ƒ 100. Tel. 02507-13213.

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
T.k. gevr. LEDER CHESTERFIELD BANKSTEL of LOSSE
BANK. Tel. 075-704775.

Videotheek

DOMBO

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
T e
k 0 0 P
b r u i d s i a P 0 n
m a a t
3 8
m 0 d e r n e
e n
s a 1 0 n t a f e 1
r i e t e n
T e 1
0 2
s t 0 e 1
3 4 3 .

Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Zandvoorts Nieuwsblad
~

Com. Slegersstraat 2b

W
^Zandydprt -.".''' .
ilS Jel:;02507-12070 V

Radio/tv/video

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

r

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

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 3,82
ƒ 3,82
/ 3,82
/ 5,09
ƒ .6,36

„DE VAGEBOND"
tweedehands kinderkleding
Openingstijden:
di.: 10.00-12.00 uur
wo.: 13.00-16.00 uur
za.: 10.00-16.00 uur
Inbreng op afspraak
Poststraat 14
Tel. 18588/16983

ƒ 7,63
ƒ 8,90
ƒ10,18
ƒ11,45
ƒ12,72

Betamax
films te koop
Videotheek

Dombo

Altijd de nieuwste
prérnièref ilms tevens

Woninginrichting

GRATIS

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

'

Gevr. LICHT BESTELWERK
door geheel Nederland, i.b.v.
eigen auto. Tel. 02507-16590.

Woninglijst van Zandvoort

Uitsluitend schriftelijke soll. binnen 14 dagen richten aan:
STICHTING SCHINKELHAVEN
t.a.v. de heer S. T. van der Meulen
Schinkelkade 69 - 1075 VM Amsterdam

:

Personeel

GRATIS

SALARIËRING:
- conform de CAO-Bejaardentehuizen schaal 6 met een
minimum ƒ2322,00 tot maximaal ƒ3180,00.

;Corn. Slegersstraat 2b
^•^v" .-•. .<-.;^C-;.v-l ***•P-^-,^ ':•;!"•' • - .

aangeboden

Verloren en
gevonden

BENT U GEÏNTERESSEERD
IN COSMETICA en een leuke
BIJVERDIENSTE? Bel ons
dan voor informatie tijdens
kantooruren: 023-295091.

FUNCTIE-EISEN:
- leeftijd 25 tot 40 jaar;
- afgeronde opleiding SVH/BGP-instelling;
- affiniteit met automatisering.

Videotheek

Bakkerij v.d. Werff

Aanmelden via telefoon 17166
Gevr. FOLDERVERSPREIDERS (huis aan
huis) in Hoofddorp en Badhoevedorp. Aanmelden tel.
02990-39529.

Gevr. zelfst. HUISHOUD.
HULP, vrijdagochtend van
9.00-13.00 uur. Tel. 12162.
Gevr. HUISH. HULP, 1 ocht.
p.w. met kans op uitbreiding
naar 2 a 3 ocht., moet zelfst.
kunnen werken. Tel. 19735.
Gezocht: HUISH. HULP, 2'/= a
3 uur p.w. Voor info bel na
17.30 uur: 19728.
Gevr. HULP IN DE HUISHOUDING voor 3 uur per week in
3-kamerapp. in Zandvoort,
/ 15 per uur. Reacties do.- of
vrij.avond: 02507-17152.

Nw. Noord, zoekt 2 gezellige
part-time hulpen. Tel. 17027.

om in te vallen bij
ziekte en vakanties

Stichting „Schinkelhaven"

gevraagd

&Ö ïéÉ-02507-12070
S ï Geopend dagelijks

Bel mij eens
op mijn
sex-kasteel

Dombo
5 films

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren.
Naam:
Adres:

•

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

.

25.-

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Corn. Slegersstraat 2b

tel. 12070
Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

* Te koop heren racefiets,
'10 versnellingen, prima staat,
ƒ300, Tel. 02507-17794. .
Te koop gevraagd tandem. Tel. overdag: 17166,
's avonds: 02503-34331.

Diverse clubs

Groetjes van .. .Tanja . . .

340*340*00
* Pour-Toi *

voor 2 kwartjes p.m. via „06"

340*340*05
5 meisjes/dames ontv. tijdelijk/part-time in rom. privésfeer v.a. ƒ 100. 020-252497.
HOMO-jongeren CONTACTLIJN: 06-320.332.88 (50 cpm).
Gratis inspr.? 01828-30800.
SM-CONTACTLIJN homo-hetero: 06-320.330.39 (50 cpm).
Gratis inspr.? 01828-30599.
HETERO-jongeren-contactLIJN: 06-320.331.61 (50 cpm).
Gratis inspr.? 01828-11141.
LESBI-CONTACTLIJN
06-320.328.08
Gratis inspr.? 01828-15477.
'n Chique Dame, 38, geeft les
aan jongen (18 j.): PERVERS?
50 cpm xxx 06-320x320x38 xx
Harriet: schunnig en hard
xxx
ruige porno
xxx
xx 50 cpm 06-320x320x53 xx
Lekkere STRAATMEID, 'n jonge griet voor 50 cpm. 06320x320x77 xxxx 320x320x77,
AH..AH....TOPS&M....AH..AH
Meesteressegenot.... 50 cpm
AH
06-320x331x13
AH
!!!!!! Jong lesbisch meisje !!!!!!
!!! Tamara vindt meisjes lief!!!
... 50 cpm 06-320x320x65 ...
Griekse Porno
Taboe ... achterkant... Taboe
50 cpm
06-320.320.62
Meisjes-Porno
Petra (18 jaar)
50 cpm
06-320.320.52
Rijpe Greet doet 't echt met
jongens (18 j.). Life opgen.
...50 cpm 06-320x322x27 ...
Een rijpe hete donkere vrouw
van 39 voor jou (50 cpm 06-)
320x320x91 xxxx 320x320x91
'n Volle dikke rijpe donkere
vrouw wacht op je in d'r witte
ondergoed. DD-cup. Bel me:
320x323x46 (50 cpm).
!!!!!!!
LADY BIZAR
!!!!!!!
06-320.324.68... 50 cpm: hete
zondige SM-sex MEESTERES
Rijpe Claudia traint haar
xx buurmeisje xx 50 cpm 06xxxxxxx 320x320x37 xxxxxxx
Topsex! Topsex! Topsex!
Ik heb nou eenmaal hele
grote
!!! 06-320x325x25
Surinaams schoolmeisje (18
j.) leert van haar rijpe, hospita
50 cpm xxxxx 06-320x323x24
Bel nu voor je
HOROSCOOP

06-320.332.77
ƒ 0,50 p.m. P.b. 4100, Arnhem
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Bel me eens schat

Diversen

en beleef alles met me
voor 50 ct/pm via 06

320*320*05

X.Y.Z. B.V. verhuizingen, en
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag/nachtservice 020-424800

Zelfstandig werken - liefdevol heipen
STICHTING PARAPSYCHOLOGISCH ONDERWIJS
D.m.v. individuele begeleiding en verantwoorde parapschycologische technieken worden de latent aanwezige paranormale mogelijkheden ontwikkeld en toepasbaar gemaakt.
Wij starten in maart in Amsterdam met de opleidingen helderMaak nu 100% Live kennis
ziendheid, magnetiseren, hypnose, e.v.a.
met vieze straatmeiden,
Bel voor gratis brochure 010-4566249.
(Ex)gedetineerde vrouwtjes,
en ontembare nimfo's die
alles doen wat in je eigen
slaapkamer nooit gebeurd!

Harde
Liveporno!

Voorlichtingsdag
HBO-Chemie (HLO)
zaterdag 2 februari 10-16 uur
Plantage 2 te Beverwijk
Studierichtingen:
chemie/milieu/medisch
Informatie: 02510-29093
Sector Techniek HBO op niveau

CURSUS-TAROT KAARTtN
LEZEN • eenvoudige magie.
Inl.: tel. 02507-18100.
Wilt u leren
AQUARELLEREN? Er kunnen
nog enkele mensen geplaatst
worden. Tel. 13163.
AEROBICS
o.l.v. Anja v.d. Voort.
Bel v. info: 19701 of 12215.

Te koop
gevraagd
diversen

Te koop KARREWIEL, hardhout, middellijn 64 cm, ƒ 100;
Singer HANDNAAIMACHINE,
werkt goed, ƒ 100. Tel.
02990-30427, na 19 uur.
T.k. Brother CE-550 SCHRIJFMACHINE, compl. met 5 letterwieltjes, kan ook als printer
gebruikt worden d.m.v. bijgeleverde interface. Nieuwprijs:
ƒ 2300. Nu: ƒ 400 (en ruim V2 jr
garantie). Tel. 17816.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Live uit
Zandvoort
Ze zijn heel jong en wonen
pal aan de boulevard, waar
ze een eigen 06/lijn hebben
laten installeren! Ze doen
de meest vergaande sexspelletjes. 100% Live via:

telefoon 023-385478

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

340.340.50
06/50 cpm. Boven de 18 jaar!

Viezer
Kan niet!

340.340.11

06/50 cpm. Boven de 18 jaar!

Moeder
WOONRUIMTE & Dochter

Zelfst. gem.
gezocht voor moeder en kind
(2Vi jr). Alléén voor de maand
maart. Br. o. nr. 763-77273
bur. v.d. blad.
Te huur gevraagd:
2/3-KAMERWONING/ETAGE
voor 2 personen. Tel. 0250712032, b.g.g. 19709.

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

06/50 cpm. Boven de 18 jaar!

* Te koop gevraagd: nette
herenfiets. Prijs ƒ50 a ƒ60.
Aanb.: tel. 17032, Zandvoort Jenny & Angelique hebben in
* Gevr. eenvoudige naaima- hun Gooise-flat een eigen
06/privélijn! Grijp nu je
chine. Tel. 02507-19233.
Zie de colofon voor opga
kans om absoluut Live alles
*
Te
koop
gevraagd
jonve van uw rubieksadvertentie
gensfiets, leeftijd ± 8 jaar. op Sex/gebied te doen wat
thuis (helaas) onmogelijk is!
Tel. 02507-14656.

Te koop
aangeboden
diversen

CHRIS HARDENDOOD

340.340.40

Nu kan héél Nederland Live
aan de gang met Moeder en
Dochter! Nu kan Nederland
100% discreet alles doen
wat zelfs in de gedurfste
porno/films niet gebeurd!

340.340.10

06/50 cpm. Boven de 18 jaar!
OPGELET!! Zoek je 'n vriend
Huwelijk en
* Te koop: 2 markiezen,
of 'n leuke vriendin? Rirtbox:
kennismaking
rood,
ong.
1
m
p.st.,
ƒ
100
06-320.330.01 (50 cpm).
Mode-ontwerpster p.st. Tel. 02507-12449.
maakt kleding op maat,
Gesch. man, 55 jaar, 1.60 m, Zoek je een hete meid?
ook aparte bruidskleding.
brede kijk op het leven, heel Bel de Tippelbox:
VIDEOTHEEK
En adviseert u persoonlijk.
integer, wil samen dingen de- 06-320'322*11 (50 cpm).
Voor alle leeftijden.
len met vrouw, + 45-55 jaar. Direct Snel Sexcontactü
En alle soorten veranderwerk.
Br. (met foto onder erewoord Live Afspreeküjn.
Bel of kom vrijblijvend
de
nieuwste
films
retour) o. nr. 755-77272 bur. Bel: 06-320'322*88 (50 cpm).
langs voor advies.
xd. blad. Dit is een goudeerHOMO: Zoek je 'n lekkere
WINTER PEOPLE
lijke advertentie.
boy? Gay Date Contact:
***
| ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan 06-320*326*11 (50 cpm)
CHEETALS
] Parasol Reis- en ContactenZalenverhuur
***
| club: 023-356840 (infoband). HOMO: Het is wel even
slikken voor die Jongens.
MEDICAL SCHOOL . Reflectanten op adverten- 06-320*327*01
(50 cpm).
***
ties onder nummer gelieven
Jonge
Blonde
Natasja doet
VERENIGINGSGEBOUW
WEEKEND AT BERNIE'S ervoor te zorgen dat het num- het met 2 Buurjongens.
mer in de linker-bovenhoek
De Krocht
***
06-320*327*77 (50 cpm).
op de envelop staat vermeld
CRAZY PEOPLE
Grote Krocht 41, Zandvoort,
en dat de brief geadresseerd Nieuw: BI-SEX AFSPREEKtel. 02507-15705-18812, voor
wordt aan: Centrale Order- LIJN ' * Bel 06-320*330*07 * *
Corn. Slegersstraat 2b afd. Weekmedia, Postbus (50 cpm). Inspr.: 01720-451VI.
BRUILOFTEN - RECEPTIES
Tel.
02507-12070
KOFFIETAFELS
| 122. 1000 AC Amsterdam.

Tel. 17370

AUe prijzen incl. 6% BTW

hele week

Lessen en clubs

DOMBO

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.

De heetste
sex-straat
van
Nederland

Onroerend
goed te koop
aangeboden

Alle zonwering met korting

U ook?

Op ons kantoor te Zandvoort is bovenstaande functie vacant.

Buurvrouw Chantal en haar
hete buurjongens, live-sex.
Bel 06-320*328*01 (50 cpm).
Onvoorstelbaar, triosex samen m. Loesje en stoute Ani„DRENTENIEREN",
files, ta: 06-320*328*04 (50 cpm).
smog, nooit van gehoord. En toen kwam Wendy binnen,
Nu bestellen, evt. in voorjaar leveren.
Prachtig landhuis met grote Suzanne schrok, maar toen!!
Speciale lage prijzen voor markiezen.
vijver + paardestalling. Vr.pr. Bel: 06-320*329*01 (50 cpm).
/ 325.000. Tel. 05925-1234.
* * * H-E-T-E-R-O-Contact ***
Bel voor nadere inlichtingen 02990-39529.
Sexafspraken: 06-320.329.88
(50 cpm). Inspr.: 01720-39319.
Financiën en
Houten kozijnen
Wil jij direct APART met
handelszaken
Scherpe prijs, snelle levertijd, goede kwaliteit
'n strenge meester of met
Tel. 02202-2700.
een onderdanige slaaf???
Fax. 02202-2730.
Uw ADMINISTRATIE kan wof- Bel Gay S.M. voor Twee:
den verzorgd door ons, bel 06-320.329.99 (50 cpm).
Gevraagd BEHANG- en Wl l 18829. Wij doen alles geautoWERK, vakkundig gedaan teMuziekmatiseerd en het tarief blijft Zoek je een sexrelatie met
gen billijke prijs. Tel. 15575.
een lekkere meid??
normaal (ook particulier).
instrumenten
Bel: 06-320.330.21 (50 cpm).
Voor al uw loodg./dakwerk,
Autoverzekering
schild.- en stucwerk. Tel. 020Versier ook 'n afspraakje!!
854563/123985. Vrijbl. pr.opg. T.k. Korg wavestation (nieuw)
V.A. ƒ75 - DORSMAN
Bel de Afspreekbox:
ƒ3295.!!!! 01185-2005.
blijft
toch
goedkoper!
06-320.330.77 (50 cpm).
o ANNULERINGEN van uw
Bel
nu:
02507-14534.
advertentieopdrachten kunt u * Te koop oefendrumstel, 4Bel voor sex-afspraakjes,
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK delig, ƒ200. Tel. 18718.
Autoverzekering Jonge MEISJES-CONTACT:
richten aan Centrale Orderaf- Huren met recht van koop
06-320.330.16 (50 cpm).
nu nog goedkoper bij
deling Weekmedia, Postbus KEYBOA'RD v.a. ƒ25 p.m.
TEUBEN ASSURANTIËN
Na de wedstrijd gaan Petra
122, 1000 AC Amsterdam.
Dijkman b.v., Rozengracht
Tel. 02507-14643 en Kim samen onder de dou115, Amsterdam.
cheü 06-320*330*32 (50 cpm)
Tei n?n-265611.
Oproepen
Hypotheken
** HOMO DIRECT APART **
Mededelingen
computervergelijking
Bel nu snel voor het maken
Foto - Film
Bel nu 02507 - 14643
van een geslaagde afspraak,
Teuben Assurantiën of bel voor 'n lekker gesprek!!
Denkt u aan onze
Niemand kan meeluisteren!!
T.k. MINOLTA 7000 i + 35-80
Voorlichtingsdag
Druk op de nul als je iemand
lens en tas, z.g.a.n., ƒ 1250
anders wil spreken.
Chemie!
(nw.prijs ƒ 2000). Tel. 18718.
Gay Privé voor Zuid-Holland.
Zaterdag 2 februari 10-16 uur.
Foto
Boomgaard
Bel: 06-320.322.67 (50 cpm).
Hoger Laborator. Onderwijs
ook voor
(milieu, chemie, medisch) en
SUZANNE is 'n jong blond
portretfoto's,
Milieu-onderzoeksbureau.
meisje, en vol van boven!
pasfoto's,
Kom! Plantage 2, Beverwijk.
Bel: 06-320.330.96 (50 cpm).
receptiefoto's,
Informatie: tel. 02510-29093.
Bianca is een ondeugend
groepsfoto's aan huis.
* Harro. Hé jochie van harte
jong heet schoolmeisje! (18
Grote Krocht 26.
gefeliciteerd met je verjaarj.): 06-320.330.97 (50 cpm).
Tel. 13529.
dag en nog vele gezonde ja'* S.M. AFSPREEKLIJN * * *
ren. Tanja en Jeroen.
l Bel 06-320*322*20 (50 cpm).
Dieren en
* Bij een Hartstilstand moet
Gratis inspr.: 01720-30507.
Corn. Slegersstraat 2b
dierenbinnen 5 min. gereanimeerd
tel.
02507-12070
Zoek je een lekkere BOY? De
worden. Leer bij de Kruisver,
benodigdheden
HOMO-CONTACT-Computer
in 3 lessen óó reanimeren: Inl.:
Bel: 06:320.330.95 (50 cpm).
tel. 16085, hr. De Leeuw.
Maltese
Leeuwtjes,
Mini
Bi-Sex voor TWEE, direct
Vakantie
* Harro, 21 jaar 1 februari. Yorkshire's ƒ450, Locker
apart met een heet meisje of
buitenland
Proficiat. An en Rinus.
Spaniels ƒ325, ing.
een lekker jongen; ook trio!
Tel. 04167-72062.
* 1 februari Harro 21 jaar.
06-320.330.82 (50 cpm).
Van harte. Tante Riet.
. DENNIS PAPEGAAIEN
Stacaravans t.h. in de Belgi- Ondeugende Pascale doet 't
* Harro ziet Abraham (over een begrip in Nederland. Bel sche Ardennen v.a. ƒ 190 p.w. in de keuken (KEUKENSEX).
voor
gratis
infoboek:
020all-in. Inl.: tel. 04459-1598.
29 jaar). Van harte gefeliciBel: 06-320*330*98 (50 cpm).
teerd. Je slapie voor 8 nach- 665.7658. Inruil en fin. mog.
Zoek
je 'n leuke vriend of
ten. XXX.
Sportartikelen
VRIENDIN? AfspreekcompuOnroerende
* Harro 21 jaar 1 februari.
ter: 06-320.330.41 (50 cpm).
Gefeliciteerd. Marijke, Ria,
goederen te koop
* Te koop golfschoenen, Wil jij een lekkere meid?
Ed.
gevraagd
nieuw, maat 7'/2, ƒ95. Tel. Bel de Hete Vrouwenlijn:
* Harro, eindelijk volwassen!
02507-14107, donderdag na 06-320*326*36 (50 cpm).
Gefeliciteerd. Fred.
19 uur.
GARAGE
* Harro, vrijdag eindelijk volTE KOOP GEVRAAGD
wassen. Gefeliciteerd Daan,
Vaar/surfsport
Tel. 02507-14534
hu op naar de dertig!!!
* Help de Polen. Stuur eens
MARINA MONNICKENDAM
Videotheek
een voedselpakket! Geen
de gezell. jachthaven met alle
adres? Dat hebben wij voor u!
faciliteiten. Enkele ligplaatsen
Inl.: tel. 02907-5235.
en bepaal zelf in welke
beschikbaar. Tel. 02995-2595.
kamer je wilt komen
Voor trouwfoto's
via * 06 * 50 ct/pm

Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf

DOMBO

(full-time)
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WEEKMEDIA 22

PERSCOMBINATIE
is uitgeefster van Het Parool, Trouw, de
Volkskrant en de Weekmediabladen.
Ten behoeve van de afdeling
Papierontvangst zoeken wij een

PART-TIME MEDEWERKER
PAPIERONTVANGST (m/v)
De werkzaamheden worden verricht in
dagdicnst.
De werktijden zijn:
maandag
08.00-14.30 uur (tó uur pauze)
dinsdag
08.00-14.30 uur (^ uur pauze)
vrijdag
08.00-1430 uur ()i uur pauze)
Per weck totaal 18 uur.
De indeling is in functiegroep III van de
Grafische C.A.O. Het uurloon bedraagt
/16,73 bruto voor werknemers van 21 jaar en
ouder.
Zij die voor deze functie in aanmerking
wensen te komen, dienen te beschikken over
een afgeronde LTS-opleiding.
Hen heftruck-chauffeursdiploma en
ervaring op een elektrisch aangedreven
(klcm)heftruck zijn gewenst.
Nadere informatie kunt u inwinnen bij de
heer R. Pels, groepsleider Papieróntvangst,
telefoon 020-562 2502.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 11
februari aanstaande richten aan
Perscombinatie N.V., Wibautstraat 150,
1091 GR Amsterdam, ter attentie van de
heer A. Schermer, Personeelszaken.

29/30/31 JANUARI 1991

i WEEKM EDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 -22
Peugeot 305 '82, APK gekeurd, T k. gevr. Peugeots 504, 505
i.z.gst. Vrpr. ƒ1650. Tel. sloopschade etc Vlotte afhd,
KEIMPE CARS. 020-244255
06-52827115

Autorubriek SHOWROOM verschiet elke week m alle
edities van Weekmedia, l.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uil de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst m Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag lussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-0658686. Fax 020-0656321.
Schnfleh|k: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kon ook: Het Parool, Wibautstraat l 31 of Rokin
l 10, Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meeslers 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur m ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Hel Parool geplaatst en de volgende
week m alle Weekmediakranten.
Totale oplage 730.000 exemplaren.

COBUSSEN AMSTERDAM
Sinds 1930
Leeuwekeur gebruikte auto's
PEUGEOT 205
XE 1.1 Accent, bj. 20-5-'86
l.rood, 3 mnd gar
ƒ 9925
XE 1.1 Accent, bj. 01-6-'88, wit,
3 mnd. gar
ƒ 14300
XE 1.1 Accent, 18-3-'88, blauw,
3 mnd. gar
. . . . ƒ 14.425
XL 1 1 bj 03-4-'89, donkerrood,
3 mnd. gar
ƒ16250
XLD (diesel) bj 30 6-'87, wit,
3 mnd. gar
ƒ 14.300
PEUGEOT 309
1.3 GR, bj 18-10-'88, rood,
3 mnd gar
ƒ 15.475
1.3 XR, bj. 27-8-'88, l. blauw
met., 3 mnd. gar. . . ƒ 1 4 550
1.3 XL profil, bj. 28-7-'87, zilv.
grijs, 3 mnd. gar .. .ƒ 11.750
EN NOG VELE ANDERE .
b v. Rat, Citroen en Ford.
Inruil en financiering mogelijk
PEUGEOT-DEALER
Adres: Baarsjesweg 249-253,
A'dam, tel. 020-121824

ZUIDWIJK • Minervalaan 86,
bij het Olympisch stadion Ver
koop nw en gebr. Peugeots,
Ook inkoop Tel 020-6629517.

Opel
T k. Opel Kadett 1300, b j '81
APK 4/91. Vr.pr. ƒ20.000. Tel
02940-12179

Zeilemaker-Opel
INRUILWAGENS
Constant keuze uit 100 auto's
Burg. D Kooimanweg 7,
Purmerend 02990-22551.
OPEL REKORD combi 2 O S
1984, trekhaak, APK
AUTOBEDRIJF J. WALS
Dorpsstraat 32a, llpendam
Tel 02902-1697/1981.
Opel Kadett 1 3S, 5 drs, HB
1982
LPG, APK 3-91, blauw
ƒ3000. Tel. 020-925188.

Lada

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ 11 ,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

LADA-BONTEKOE
in onze showroom de nieuwe
SAMARA 1 5 Demo 5-drs
Occasions APK gekeurd
2104 Combi . . . .'86 ƒ 6250
2104 Combi . . . .'88 ƒ 7.750
2 x Lada 1200 S .'88 ƒ 5.750
per stuk
Lada Samara LPG'89 ƒ 11.000
Lada Niva
'86,
op spec. win + bndn ƒ 9.000
Samara, 3-drs. op gas .. ..'89
Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
TEL. 020-992865.

WESTDORP
Nieuw model Samara m onze
showroom
Nu met 2 jr. volledige garantie
en 30.000 km gratis onderhoud
Ruime voorraad nieuwe en
jonge LADA'S met BOVAG
garantie en APK, 100% financ,
v.a ƒ 250,- per maand.
OCCASION VAN DEZE WEEK
Lada 2105 15 juni '87 ƒ7.000
Adres verkoop.
Adm. de Ruijterweg 396-398
A'dam, tel. 020-825983

LUYKX B.V.
'off. Suzuki dealer

21-15
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht Ruilstarters en dynamo's Erkend
inbouwbednjf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveiligmgssystemen
Valkenburgerstr 134 Tel 020-240748

biedt aan
Swift 1 . 3 GTI, zwart met. 6'89
. . . .
ƒ23950
RADIATEURENSwift 1 3 G S blauw, 4-'89 . . . .
..
ƒ17950 BLOKSMA
Swift 1 O GL automaat, '87
ƒ 14 000 warmtewisselaars, KapoeasAlto GL, blauw, 4-'87
ƒ 9 500 weg 17, A'dam, 020-148385
Diverse Alto's v.a '86
Alle auto's afgeleverd met grote beurt en
Service en
3 maanden Bovag garantie
SWAMMERDAMSTRAAT 1, BADHOEVEDORP
reparatie
Tel. 02968-94330
AUTO BANDEN
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
Nieuwe en gebruikte banden
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad,
met garantie v a ƒ 30,00
Showroom Hemonylaan 25 A (verl A. Cuypmarkt) 020-799100
balanceren en uitlijnen
Showroom tevens werkpl.- magaz Minervalaan 85 020-713581
Ster Bandenservice BV
J Siegerstraat 1
AMSTERDAM
AUTOBEDRIJF AMSTELSTEIN
Tel 020 - 924915
SUZUKI
AKKU-SERVICE - natuurlijk
Wiegerbruinln. 73 • Uithoorn • 02975-62055
Ster Bandenservice B V
J Siegerstraat 1
AMSTERDAM
Volvo 66 bj '81 APK tot '92 Volvo 340 DL 1,4 L b.j. okt. '88
Tel 020 - 924915
5800 km. perfecte auto zeer mperf. staat, ƒ 15500 Tel. 020
mooi ƒ 2750 Tel. 020-433725. 6684177.
STARTPROBLEMEN
Goede en goedkope akku's
•Auto te koop7 Plaats een
met startgarantie
T.k Suzuki Alto automaat met. SHOWROOM advertentie. U
Ster Bandenservice B V
1985, 34,000 km. APK 6-'91, zult verbaasd staan over het
J Siegerstraat 1
ƒ6750 Tel. 020-416528
resultaat.
AMSTERDAM
Tel 020 - 924915

Toyota

Toyota de Graaf biedt aan:

5-STERREN AUTO EN MOTORRIJSCHOOL

Rijscholen
1e 10 autonjlessen a ƒ 25 Mi
chel les m div talen mogelijk
Ook motornjlessen
Spcedlessen'cursus
020-853683/181775,
075
174996 en 02990 34768
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ32 per uur
Gratis halen en brengen
Tel Adam 020-942145
VOORLICHTINGSLIJN
AUTORIJLES
Telefoon 020- 16 1321

aanbieding 20 rijlessen
+ examenaanvraag ƒ 825
'
'
"
'
'
"

alle rijlessen ƒ 3 1 per les
halen en brengen
speciaal motorpakket
speciale spoed en herhalingscursussen
diverse merken auto's ook automaat
gratis theonocursus op video

Mogelijkheid uw rijlessen te laten financieren
SPOEDCURSUS THEORIE IN EEN DAG
Ruys de Beeronbrouckstraat 157 Amsterdam
Tol 020 138473
AUTORIJSCHOOL DEFONS
BOVAG LID - DIEMEN
Info tel 020 900292

Autorijschool Ferry
1e 10 lessen a ƒ 27 50 per les
Tel 020932074

Droomba
van de

APK + grote beurt v a ƒ290
incl. DIESELSERVICE, brandstofpompen; verstuivers,
cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
Industneweg 27, Duivendrecht,
tel. 020-980639

ƒ10000
.ƒ 10 250
ƒ 11 250
.ƒ 11 500
.ƒ 15 250 APK keuring geen afspraak,
Voor meer informatie of advies, bel
.ƒ18750 klaar terwijl u wacht Ook repaƒ 14 950 raties en onderhoud Gar
ƒ 12.900 West-Center 020-122476
ƒ 21 750
A P K KEURINGSSTATION
LADA WETTER
ƒ12750
Keuren zonder afspraak
AANBIEDING VAN DE WEEK
ƒ 4950
Feenstra & Jimmmk
Lancia
Samara 1.1
'88 ƒ 9.259
ƒ 4.250 Asterweg 24A A'dam 364702
AUDI
BMW
.ƒ 9.250
Lada 1200 S . . . .'86 ƒ 2.750
GARAGE VITESSE, erkend
[ k Audi Coupe Gt 5 S auto- BMW 316, LPG, rood, bj.'SO, Lada 2105 GL, lpg'84 ƒ 3.250
APK station voor onderhoud,
Deze schitterende luxe badkamer bestaat
paat. B.]. '82 zilvergrijs, APK. APK 8/'91, goede staat, ƒ 2750. Lada 2107 1.5, Ipg'85 ƒ 3.750
reparatie, keuringen, laswerk,
TOYOTA-BROUWER
vele
merken
en
prijzen
uit een kunststof hoekbad 145 x 145 cm met
Citroen BX
'85 ƒ 8.000
Tel. 02995-5378.
lpnjs/8750. Tel. 075-156280.
Grootste Lancia dealer
carrosserie, motorrevisie van
2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel 020-763829
Seat Marbella . . . .'88 ƒ 7750
verchroomde badoverioop, Grohe badkraan
van Nederland
alle merken. Tevens uit voorAmsterdam-Noord - Hamerstraat 3-15. Tel 020-360401
Ford Escort 1.6 ..'86 ƒ 13500
raad ± 15 gekeurde occasions
met Relexa douchegarnituur, Villeroy en Bpch
Citroen
Keus uit ruim 25 Lancia occaPeugeot 205 GL 1.1, 4-drs.'83
v.a ƒ 1000 Bel voor afspraak
sions incl 1 jr gar, gratis grote Autobedrijf Kraayeveld biedt
wandcloset
magnum met Pressalit toiletzitting en
ƒ 7.250
02507-19155, Voltastraat 5
Accessoires en
club, 1981
beurt en APK voor aflevering. aan Toyota Celica ST coupé,
!"k Citroen GSA Special, dec. Citroen Visa
Schwab inbouwreservoir, badmeubel Atlas 130 cm breed inclusief 2 Alape
Zwanenburgerdijk 503
Zandvoort
ƒ1250
ij 83, geen APK, voor liefhebber.
sept. '86, 60.000 km: bruin
waskommen, grote spiegel, lichtluifel met spots en 2 Grohe Europlus
onderdelen
Zwanenburg. Tel. 02907-6572. *5x Lancia l J10 Rre
AUTOBEDRIJF WALS
,pcl 020-205010
• Auto Centrum Duivendrecht.
met., m absolute nw.staat
vanaf ƒ 10.500,wastafelmenqkranen.
Dorpsstraat 32a, llpendam.
Groot onderhoud incl. APK
Zwanenburg 02907-5710/5300.
*4x Lancia Prisma 1600
AUTO ACCESSOIRES
iiTo koop: Citroen GSA break
IN GLANZEND WIT VAN' FL 7311,- VOOR FL 5995,Tel. 02902-1697/1981.
1600 ie Turbo Diesel
Nieuwe en gebruikte banden en gratis leenauto, v.a. ƒ299,'fcouwj '83 APK tot 1-4-'91.,
In glanskleur van FL. 7861,- voor FL. 6795,Schade-herstel
020-995176.
CITROEN
AX
11-'87,
grijs
vanaf
ƒ
16.500,Volkswagen
met garantie v.a. ƒ 30 00.
Irrekhaak + sunroof. Vr pr.
Mazda
In mat wit van FL. 8796,- voor FL. 6995,*
2x
Lancia
Delta
1300
metallic,
37.000
km.
Ster Bandenservice B.V.
" 2000 Tel. 020-913852.
Kever 1303 bj. '72 pas gespoMeerprijs whirlpoolbad FL. 3850,AUTOBEDRIJF WALS
1600 vanaf ƒ 15500,J. Siegerstraat 1
Mazda
626,
GLX
HB,
2
O
ACADYANE
(besteleend),
ten + geren. teen. 100%. APK
* 4x Lancia Thema 2000 ie
Dorpsstraat 32a, llpendam.
AMSTERDAM
brons met. bj.'84, trekhaak
'984. Nieuw koppeling, ban6-'91 Tax.rapp. 020-201369
ALKMAAR
vanaf ƒ 25.500,Tel. 02902-1697/1981.
Tel. 020 - 924915
nw.
banden.
APK.
Noorderkade 1 tel 072-153226 maandag gesloten dondeidaakoooavond
aon, uitlaat, lagers etc ƒ2250.
*
6x
Lancia
Thema
Turbo
ie
AUTOBEDRIJF
WALS
KOUD - STARTEN
VW Scirocco S 1600, oude
CAPELLEA/DIJSSEL
D20-178899/070-3605151.
CITROEN
vanaf ƒ 28.500,Dorpsstraat 32a, llpendam.
Goede en goedkope akku's
Hoofdweg 46 tel 010-4585446 maandag gesloten viijdagkoopavond
OFF. SERVICE ADRES
* 1x Thema stationwagen, '87 model voll. gerev zilvergrijs
jtroen TRD turbo, '89,
niet
duur!!!
Tel. 02902-1697/1981.
met garantie
met. Tel 020-791019.
HOOFDDORP
voor de Zaanstreek
Turbo ie ƒ 36.500
' 24 900, 2 stuks BX TRD
-auto-ambulance & opnjauto
Ster Bandenservice B V.
Kruisweg 785 tel 02503 - 33161 maandag gesloten vrijdag koopavond
T k. VW derby 1979, groen,
iirbo
airco/schuifd. '88, VAN ROOTSELAAR
Leasing
vanaf
ƒ
495,-9-pers. bussen en pick-up's
J Siegerstraat 1
1
22.500, BX TRD turbo break VOOR NIEUW + GEBRUIKT
excl. p.mnd. Ook short lease APK dec. '91, ƒ1250.
AMSTERDAM
Avond- en nachttar.
Tel: 020-6624716.
Nissan
«t '88, ƒ 23.500, BXRD Break
Zaandam, tel. 075-350985.
Tel. 020 - 924915
bestelwagen afhalen na 17.30
39 ƒ 22.500, BX RD break '88,
VW
Polo
1300
GT
1980,
tr.hk,
Grote sortering ONDERDELEN
uur en de volgende morgen
18.900, BX 19 TRS break '88, V.a. ƒ 85 - 5 veerbollen op druk DATSUN-CHERRY, bj. '80, met
nwe banden, APK 9-'91, prima
van schade-auto's, alle
om 8.00 uur retour
18900, BX 19 TRS break, '87, brengen bij de Citroenspecia- radio + trekhaak, prima st.,
De Flinesstraat 22
Na
18
uur
02982-5392.
ƒ
1750.
list
van
Zaanstad:
merken,
alle
bouwjaren
tegen 4 uur-tarief.
16000, 3 stuks BX TRD '88,
APK '92, ƒ1200. 02996-1654.
Amsterdam, t/o Makro
GARAGE
RENÉ
SPAAN
RAVENSTIJN,
02502-45435.
020-794842, 020-908683.
16900, BX D service '89,
T.k VW Derby, bj. '80, APK 23Vissers-pad
11,
Krommenie
Lid
Nevar.
ƒ14500, BX D'87, ƒ 12.500, BX
6-'91, vrpr. ƒ1450. Tel. 06Renault
075-281193 of -353788
Bestelwagen huren7
" 86, ƒ9.500, BX 19 TRS '89
52827115.
TOYOTA-DE GRAAF
Bel dan 020-343088
ƒ22500, BX 16 TRS nov. '87,
Alle
onderdelen
voorradig.
RENAULT AMSTERDAM
Andrea Camperbouw&Verhuur
6J' ƒ 13.950, BX 16 TRI '88,
Renault Ie Car, '84, m prima
Condensatorweg 44, A'dam
Algemeen
Top occasions met 1 jaar
Speciaal 4 uur tarief
/16 500, BX 16 TRI Ipg '88,
staat met apk ƒ3.950. Visa
SI dijk. Info. 020-865511
garantie
"6500 3 stuks BX 14 RE '88
Garage'tel- 020-278410.
+ 50 auto's, APK gek. Den
Wibautstraat 224
!
13 500, BX'14'86 ƒ 6,950, BX
Bnelstr. 18, A'dam, zijstr. Haar020-561 96 11.
H E '86, ƒ7.500, BX 14 E Ipg
lemmerw.
bij
molen.
.te ƒ6.950, 2 CV 6 club '86
020-844079. Tevens INKOOP.
Rover
ƒ 3 950, Visa 11 RE'83, ƒ 2.950,
LET OP!
VisaHE'83, ƒ2.500, GSA speo.a. AX, BX
Autobedrijf
DE NIEUWE ROVER Rover 2000, bj. 1983, 5 deurs,
cal 82 ƒ1.500, C 15 D '88,
APK
nov.
'91,
nwe
uitlaat
en
:
vanaf ƒ31,65 excl. BTW
9 950, C 15 D'86 ƒ 6.950, Visa
JOHAN BOOM
200 3-DRS
dynamo, ƒ2750. 020-997045.
Tel. 020-932750
Garage, Houtmankade
37,
Zuiderakerweg 83 (oranje hek),
en
S. Stevmstraat 12a, A'dam
i* dam 020-278410.
A'dam-Osdorp, tel. 020-105478
Saab
400 4-DRS
Geopend van 9 00 tot 19.00 uur
NU
IN
ONZE
SHOWROOM
Alle auto's APK, hoge inruil
Fiat
SAAB
SERVICE
MOLENAAR
Financiering mogelijk
Minor Motorcars BV
rep.,
onderh.,
APK,
LPG,
T.k. Rat Regata bj. '85, LPG,
v.a. ƒ 5000. 1 jr. schr. garantie
Roverdealer
T k nette Fiat Uno DS '85,
alarm
etc.
BOVAG
LID
sunroof 5 versn. 1600 APK vr.
Opel Kadett 1 6 S, bj '86, LPG,
Sloterkade 43-44, A'dam
Ciesel, d.blauw, met sunroof pr. ƒ5500. Tel: 02975-67147.
HOOFDDORP, 02503-14097.
ƒ 10.950. Renauft 5 Campus,
tel. 020-177975
Prijs ƒ 7000. Tel 020-426436.
m.'89, ong., 7000 km., boekjes
T.k. zeer mooie Rat 500 en LanOff ROVER DEALERSeat
De PTT Post werkt nauw samen met de Nationale
aanw, ƒ11.950. BMW 528 i,
FIAT VERMÊY B.V.
cia Fulvia coupe import Italië. Pim v. Rootselaar, Rhóneweg
m.'84,
sportvlgn,
i.nw.st,
feuze uit ruim 35 occasions. Tel. 020-907705.
Postcode Loterij. Toen het bericht van een nieuwe
40-42-A'dam-Sl.dijk-131375
Een PERFECTE Seat occasion ƒ9950. Peugeot 205 gld, eind
A Philipsweg 13, Uithoorn.
postzegeluitgave kwam, wilden wij er ook bij zijn.
'86, 5 drs., ƒ9950. Rat Uno 60
koopt u vertrouwd bijJe' 02975-62020.
Adverteren
in
„Showroom"
Honda
SEAT AUTO CENTRUM APC, S, m.'88, sportvlgn, ƒ8950
Tel. 020 - 665.86.86
Ford Sierra 1 6 combi, bj.'86,
2e Schmkelstr. 18-28. Tel
Post luuikt h i e r o p in.
Jaap Drupsteen, een van
FAX 020 - 665.63.21
Te koop: mooie Honda Civic
Ford
Ipg, ƒ 9950. BMW 316, nw.mod
020-763333/763334/763335.
de
bekendste
Nederlandse
100%, APK t/m juli 91 2e auto, Postbus 156, 1000 AD A'dam
'84, LPG, ƒ8950 Ford Escort
Wie 'postcode' roept, denkt
ontwerpers. Hij beeldde
ï k Escort 1.4 CL juni '86 geen haast met verkoop. B.j.
1.3 Laser, eind '84, ƒ 5950. Ford
Subaru
eind
'83.
Pr.
n.o.t.k.
02979c blauw, APK tot jan. '92, vr.pr
aan de Postcode Loterij. En
Granada 2.8 GL, bj.'83, ƒ 4950.
de luchtvervuiling, de
89267 of 02979-84500.
1.11 000 Tel. 02996-3266.
Nissan Micra, bj '84, ƒ 4950 O
natuurlijk aan de PTT Post.
Op zaterdag 26 januari is
watervervuiling en de h<>SUBARU
troen BX diesel, bj'84, ƒ6950
een gloednieuwe dierenMOOY EN ZOON
D.iar hebben \se nu de
demvervuiling
uit.
Opel Manta 1.8 S, m.'85,
* Peugeot
HEERE B.V.
v/h Museum autobedrijven
ambulance op het parkeerpassende postzegels bij
ƒ8950. Fiat Panda, bj.'85,
terrein bij Buurtcentrum
ƒ4950. Opel Kadett 1.3 S,
Reeds 14 jaar dé dealer
DE GROOTSTE SUBARU
izekrenen. D
Deze milieuproblematiek
Noord, te Hilversum in geKOUDIJS AUTOBEDRIJF B.V.
voor A'dam en omstr.
DEALER VAN AMSTERDAM bj.'83, aut., ƒ3950. Volvo 242
trekt
in
deze
jaren,
terecht,
dl, bj.'79, ƒ 1950 VW Golf dieIN NIEUW EN GEBRUIKT.
"bruik genomen.
WESTELIJK HALFROND 70, (Kostverlorenhof)
Mini Jumbo '91
Het zijn ook geen gewone meer dan ooit on/.c aansel, m '79, ƒ 1950. Honda Civic,
1183 JG Amstelveen. Tel. 020-4554.51.
Spec. voorj. akties
bj.'81J 1950 OpelAscona 1.9,
PEUGEOT - DEALER
zegels, die de PTT Post op dacht. Uw Postcode Loterij
Benzmeverbruik V2Q
Een
fantastische
actie
voor
bj.'81, ƒ 1950. En nog div. auRuysdaelkade 75. A'dam-0.2
PEUGEOT
Wegenbelast. ƒ 25. p.m.
29 januari 1991 ten doop steunt mens en milieu met
een
nieuwe
dierenambulance
to's va ƒ800 tot ƒ 15000.
Type
KMstand
bj.
Prijs
fnfo: 020-6623167 732853
Reeds
v.a.
ƒ
12.995
van
de
lezers
van
het
Goois
houdt. Het is een bijzon- projecten. En ook de PTT
H)5 XE Accent
50.000 05-88 ƒ 14.500,Weekblad
werd
ondersteund
Ook
het
juiste
adres
voor
dere
serie van 3 zegels,
£05 XE Magnum
25.000 02-89 ƒ17.500,- De enige off. SUBARU DEAAutosloperijen
Jos Brink en
door de Nationale Postcode
t05 XL 1.3
58.000 04-85 ƒ 9.950,- LER + occ. voor Purmerend
EEN GOEDE OCCASION
die aan het milieu gewijd
Manuela Kemp
£05 XR 1.3
63000 04-87 ƒ14.900,- e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
Loterij. Misschien zag u het al
Autosloperij A. de bede
presenteren de '64.000 gulden
is. En dat is een onder205 XR 1 3
73.000 08-86 ƒ 12.500,- 02999-278, Jisperweg 39-40.
Neem geen risico orig
vraag en de Postcode Loterij'. Elke
op tv bij de '64.000 gulden
Autobedrijf
Heere
werp
dat
de
deelnemers
£05 XR 1.4
18.800 09-88 ƒ17.700,PTT-vrijwaring RDW
maand een ton, de SuperPostcodeprijs
vraag en de Postcode Loterij.'
Ceintuurbaan 225
• Handelaar of particulier.
{05 XRD
85.000 01-88 ƒ16.950,aan de Postcode Loterij
van 3.000 gulden en de SuperWmkelpri|s:
Tel. 020-6622204.
(s)loopauto's
Een
volgende
keer
komen
Uw
auto(s)
aanbieden
m
£05 XSi 1.4
20.000 01-90 ƒ23.250,uw leven lang elke week gratis tot ƒ 100,Donderdagavond koopavond.
ook na aan 't hart ligt. De
HOOGSTE PRIJS
wij er graag uitgebreider op
£05 1.6 Select
68.000 01-87 ƒ10.450,- „SHOWROOM" is dé manier.
zegels
van
55.
65
en
75
Tel.
020-198691
Tel.
020-6658686.
terug in uw krant. En wat de
c09 GR 1 6
55000 04-86 ƒ12.950,cent zijn op een unieke
Ó09GRD
80.000 12-86 ƒ13500,AUTOWRAKKEN tegen de
deelnemers aan de Postcode
Suzuki
c09 SR 1 6
40.000 01-87 ƒ 14.950,loogste prijs voor de deur
manier vormgegeven door
Loterij bijdroegen. •
?09SR 1.6, LPG
88.000 05-86 ƒ13.750,gehaald. Autosloperij Jan
fOSGLDiesel
107.000 06-88 ƒ20.250,Tel. 020-361178/02907-6248.
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
«5 GR aut., LPG
51.000 08-88 ƒ26.000,O
Centerparts
-05 GR 22 mj
51.000 04-89 ƒ31.500,voor A'dam Noord e.o.
vraagt sloop- en schadewa505 GTi autom
90.000 01-86 ƒ17500,Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
gens Origineel R.D.W.-vnjwaing. De hoogste prijs en geen
risico. Tel 107942 of 107946

020-665 86 86

Auto Halan

Starlet 1 O DX, sept. '86
Starlet 1 O DL, mei '87 . . .
Starlet 1 3 DX, mei '87
Corolla HB 1 3 DX, juni '86
Corolla HB 1.6 XL, okt. '87 .
Corolla SED 1.6, jan '89 .
Corolla LB 1 8 DSL, jan '88
Canna SED 1.6 DX, ncv. '86
Canna SED 2.0 DSL, mei '88
Peugeot 205 1 1 XE, okt. '88
Peugeot 305 GT, dec. '85 .
Honda CMC aut., juni '83 .
Austm Metro 1.3 Surf, jan '88
Tel 020-865511.

BADKAMER ROYAL

Autoverhuur
BIJ

Ouke Baas

020-6650050

De Postcode Loterij en de PTT passen bij elkaar

PTT Post komt met
serie milieuzegels
Ambulance
voor dieren
is er!

ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de
ï
<***! onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.
.
l
Prijs
Prijs
l
ex. 6%
in. 6%
Schrijf hier in blokletters uw tekst. 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
BTW
BTW
tussenruimten tellen voort letter. Minstens 3 regels beschrijven.
l
l

£2

25.00
26,5(T|
36,00
38,16
47,00 | 49,82
58,00
JJL48

c

<4
6
7
8
9
10

69,00

73,14

80,00
91,00
102,00

84,80

96,46
108,12 j

•

l
l
l

. Handtekening:.

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam of
afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan van
de Helende Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp,
Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.

L

l

l

Adres:.
Telefoonnummer:.

l

J4

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502-5435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
met vrijwaring. Tel. 020-754193

Auto's te koop
gevraagd
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vnjw bewijs. Tel. 020-105478.
HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto. a contant,
met vrijwarmgsbewijs, geen
sloopauto's. Tel. 02990-37825.
NKOOP AUTO'S, ± ANWB>r., snelle afw a contant m.
njw. bew., def geen bezw.
el. 020-108280/149352
Koop- of VERKOOPPLANNlEN? Bel dan snel Nationale
Occasionlijn 023-365206
Te koop gevr. Peugeots 404,
504,505, J5,604 TD. Schade of
sloop.
Autocommerce,
023-338895

De lenteprijs
komt eraan
Op de eerste dag van de
lente. 21 maart 1991. trekt
de Nationale Postcode Loterij de speciale lenteprijs
van 250.000 gulden. Bij
zoveel nieuwe deelnemers
aan de Postcode Loterij
horen extra prijzen. Pak die
extra kans op 250.000
sulden en vul de bon in. •

ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
de vele prijzen:
_11 lot (ƒ 10.-) per maand J
loten (a ƒ 10,-) per maand
A.u b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand het aangegeven
bedrag van onderstaande rekening at te schreven
Postbanknummer:

Banknummer

NATIONALE

TT
LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar
Nationale Postcode Loterij. Antwoordnummer 13052. 2501 VC Den Haag
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Je koopt een eigen huis
Maar kun je de kosten ook blijven dragen?

WOENSDAG OP DE MARKT
waardebon
voor
K
1 O L

Voor verse kip en kipspecialiteiten

aarda

PPels

Eigenheimers
Beverlanders
Bildstar
voor

OP=OP=OP

KROON MODE

Bij inlevering van de Bon
REKLAME

2 grillkippen ± 1800 gram
3 grillhaantjes ± 2 kilo

Tanga's

DAMESSLIPS
elastisch
katoen
„SLIPIDIDU"

2 st. 12,95

Heupslips 2 st. 13,95

W. v.d. Veld
ITTfÖU

10,95
12,00

Minislip of Tanga
Nu bij 2 stuks

u kunt nu lessen in de sportieve
MAZDA 323 F
Onze aanbieding:
de eerste 5 lessen 32,50 per les
vervolglessen 42,50 per les

Tel. 02507-19188

Haltestraat 54, Zandvoort
Tel. 02507-12451
Wij zijn wegens toenemende drukte op
zoek naar een

WINKELHULP M/V
voor de hele week en/of de zaterdag.
Wil je werken in een leuk team bel dar
met bovenstaand tel.nr. voor een af-j
spraak.

RESTAURANT

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

PCT
SYSTEEMDISTRIBUTIE MET IN • NIGHT • SERVICE, TEL: 020 • 562 2828

evvenminï

jongeren van 15 jaar en ouder

Haltestraat 3
vraagt met spoed

HEREN
T-SHIRT
100% katoen

voor bijverdiensten in Zandvoort.
Buiten schooltijd
tegen een flinke beloning
± 240.- per maand.

KOKS, KELNERS
en SERVEERSTERS

Nu 2 st.
_
voor
£3,95
mt M-L-XL-XXL
alleen in wit

Info hierover op werkdagen tussen
18.00 en 20.00 uur 02507-18375

Aanm. tel. 02507-12994
na 12.00 uur.

3ustb" 5,- KORTING
HERENSLIPS
elastisch
katoen
„Blue Bird"

Slagerij
Vreeburg

Autorijschool

Heuptanga - Tanga
-Mimslip- Heupslip en
Tailleslip

Tailleslips 2 st. 14,95

NVM

VOORDAT 'T BEGINT TE DAGEN STAAN WIJ AL OP DE STOEP

Haltestraat 55
SCHIESSER AANBIEDINGEN
DAMESSLIPS
100% katoen

N3 H

W rTlQTTTR P \7 tele£- 02507-15531
. W . UJolJjJlV O. V. telefax 02507-20025
Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort

Kipkarbonade of drumsticks
Nu 2 kilo

5,95

Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen

5,- KORTING
SLIPS +
SINGLETS

HEREN
MINISLIPS

2 st.
voor 19,95
mt 5-6-7-8 wit-huid-bleu

2 stuks
mt 4-5-6-7.

Meteen Micro komt u onder de mensen,

Gerenommeerd bedrijf zoekt

div. kleuren

19,95

Kroon Mode
Haltestraat 55

Extra lange
lams-wollen
pullovers
nu

59

>~

rood - grijs - en zwart

Jasje. 100% katoen. Maat 68 t/m 80.
In 2 kleurstellmgen

Per eind maart
zoeken wij
een zelfstandige

kamerhulp
Hotel Faber
tel. 12825

Haarlemmerstraat 88b: Goed onderhouden woonhuis (vh zomerhuis). Ind.
entree, toilet en douche, royale woonk.
met open keuken, Ie et. 3 si.k. Vr.pr
f 110.000,- k.k.
Bilderdijkstraat 10: Tussenwen, met
achterom en schuur. Ind. entree, hal,
toilet, woonk., keuken, Ie et. 2 si.k.,
badk. met douche, 2e et. zolderk., c.v.
Vr.pr ƒ 165.000,- k.k.
Stationsplein 17/4: Driekam.app., terras west, ind. entree, hal, toilet, woonk.,
keuken met inb.app., badk. met douche
en wastafel, c.v. serv.k. ƒ 136,- p.m.
Vr.pr. ƒ 139.000,- k.k.
Van Galenstraat 64: Driekam.app. (vh
4), balkon zuid/west, zeezicht, ind. entree, hal, toilet, woonk., keuken. 2 si.k.,
badk. met ligb. en wastafel, serv.k.
ƒ371,- p.m. Vr.pr. ƒ 164.000,- k.k.
De Favaugeplein 41/1: Driekam.app.
(vh 4) op Ie et., uitz. op strand en zee.
Garage. Ind. entree, L-vormige woonk.
met open haard, keuken, toilet/douche,
2 si.k., balkon west, serv.k. ƒ300,p.m. Vr.pr. ƒ 249.000,- k.k.

VAN

27.75

Synthetisch kinderdekbed, 100x135 cm.
Warmteklasse 2

36.-

Joggingbroek. Maat 62 t/m 74.4fc?5 9.75
Bijpassende velours pullover. Maat 68
t/m 80

Zelfs voor de meest veeleisende klantjes
kan onze collectie niet meer stuk.

Badstof luierpakje. 100% katoen. Maat A
62 t/m 98
vanaf £r?3 T"

T-shirt. 100% katoen. Maat 62 t/m 80.
£35 5.75 Tuinbroek. 100% katoen.
Maat 68 t/m 80
223*5

19-

10J5

Pyjama met of zonder voet! 100% katoen. Maat 68 t/m 92. vanaf 02^5",

;x

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop / Verkoop / Taxaties /
Huur / Verhuur / Beheer Projekten
/ Adviezen / Hypotheken /
Assurantiën
Hogeweg 56 a /
2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944* ,'
Fax 02507-18644

Extra voordeel voor alle baby's.
Poloshirt. 100% katoen. Maat 68
t/m 80. Div. kleuren. 00^5" 8.75
Katoenen bedrukte broek.

Allemaal oersterke en voordelige spulletjes. En twee
weken lange Baby-boffers: 15% voordeel op meer dan
100 baby-artikelen.

16J5
33.75
HE M A De normaalste zaak van de wereld.

Slaapzak, lengte 104 cm. 100%
katoen. Div. dessins

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 650 000 BRIEVENBUSSEN
Donderdag 7 februari 1991

Nieuwsblad
51e jaargang nummer 6

Los nummer ƒ 1,50

Nog altijd ijspret op 'Vijverhut'

'Toerist moet belasting
betalen op strandstoel'
ZANDVOORT - De badgast die een ligstoel of strandbed
huurt, moet indirect toeristenbelasting gaan betalen Feitelijk
krijgt de strandpachter f l,- berekend over het aantal keren dat
de stoelen of bedden worden verhuurd Hem staat het vrij om
het bedrag door te berekenen aan de toerist Dat blijkt uit een
verordening, uniek in Nederland, die deze maand ter goedkeu
ring aan de gemeenteraad wordt voorgelegd De jaarlijkse op
brengst voor de gemeente wordt geschat op drie ton

• De echte 'Vijverhut' is door de komst van Gran Dorado verdwenen Maar daarmee nog met de ijspret op deze vijver,
die nu midden m het bungalowpark ligt. Voor de plaatselijke bevolking is deze vijver altijd een van de meest
begeerde plekjes geweest voor haar ijspret Maar, naast de gasten van het park zijn de Zandvoorters hier nog steeds
welkom om hun schaatsrondjes te komen draaien, zij het nu dus tussen de vakantiebungalows. Maar of dat de pret
mag drukken'

Er zijn 39 horeca bedrijven op het
strand die voor de nieuwe regeling
m aanmerking komen Als de veror
demng wordt goedgekeurd, krijgen
zij jaarlijks een forfaitaire heffing
een heffing op basis van het aantal
keren dat de ligstoelen of strandbed
den worden verhuurd Om dat aan
tal per paviljoen te berekenen is een
formule ontwikkeld, waarbij onder
andere wordt rekening gehouden
met het aantal stoelen en bedden en
het gemiddeld gebruik daarvan
(65%) Per keer wordt een gulden in
rekening gebracht

gemeente is de afgelopen maanden
grondig onderzoek gedaan naar alle
mogelijkheden om de dagtoerist te
belasten
De gemeenteraad had daar eind
oktober, tijdens de behandeling van
de Begroting 1991, op aangedrongen
Aanleiding daartoe was de sterke
verhoging van de toeristenbelastmg
voor verblijfsrecreanten, die mdi
reet berekend wordt via de hotels en
vergelijkbare instanties

(ADVERTENTIE)

Paagman voor een

HAROCAMO
Kerkstraat 14 Tel. 12102

VANAF VANDAAG
WEER GEOPEND
Maandag en dinsdag gesloten

Man krijgt
glas in oog
ZANDVOORT - Een 17 jarige man
uit Zandvoort is op 3 februari ge
wond geraakt in een dancing in de
Haltestraat Door een plotselinge be
weging werd het glas, dat de man in
zijn hand had, m zijn gezicht ge
drukt waardoor het glas brak Een
glasscherf kwam daarbij in het oog
van de man De Zandvoorter is met
spoed naar het ziekenhuis gebracht
m Haarlem, waar hij is geopereerd
.??'r-«..~tH... „-"re-- ^

ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort blijkt een geliefde
plaats voor autodieven Zandvoort staat op de tweede plaats na
Amsterdam, als het gaat om autodiefstallen

ZANDVOORT De
Noordhollandse Gedeputeerde voor volksgezondheid, Korver, gaat onderzoeken of helikopters kunnen worden ingezet om in
het zomerseizoen het ambulancevervoer te verzorgen van Zandvoort naar
ziekenhuizen m de omgevmg
De lange files in de zomer Ie
veren vaak problemen op voor
ambulances Dankzij de drukte
die op zonnige dagen ontstaat, is
het voor ziekenauto's onmoge
lijk om op tijd aanwezig te zijn
Vorige week is het spreidings
plan voor het ambulancever
voer m de provincie besproken
in de statencommissie volksge
zondheid Gedeputeerde Korver
deed in deze commissievergade
ring de toezegging de mogelijk
heid te onderzoeken, om heli
kopters in te zetten voor het op
halen van zieken in Zandvoort
Een andere mogelijkheid is het
maken van een extra ambulan
"estandplaats in deze gemeente
Volgens Korver heeft dat echter
geen zin, omdat de ziekenauto
dan alsnog vast komt te zitten in
de file
Over het spreidingsplan van
de provincie wordt in april een
beslissing genomen, omdat
eerst de uitkomst van twee on
derzoeken wordt afgewacht

(ADVERTENTIE)

Auto's onveilig in Zandvoort

'Flying doctors'
naar Zandvoort

In Zandvoort zijn vorig jaar 96 automobilen gestolen Met dit aantal
neemt de kustplaats een tweede plaats m achter Amsterdam, in een top tien
van plaatsen waar veel auto's ontvreemd worden De Opel Kadett is het
favoriete merk van de autodieven Dat bleek ook m Zandvoort De meeste
auto's (77 procent) werden gestolen m de periode april september
In heel Nederland nam het aantal autodiefstallen afgelopen jaar flink toe
Volgens de CRI, de Centrale Recherche Informatiedienst, werden vorig jaar
21 656 auto's gestolen Dat is een stijging van bijna zestien procent ten
opzichte van het jaar daar voor

Ingewikkeld

Op nadrukkelijk verzoek van de
strandpachter kan ook het werkehj
Grondig onderzoek
ke aantal keren 'verblijf op stoel of
De verordening op strandstoelen bed worden berekend, als hij ver
en bedden is uniek m Nederland, wacht dat dit lager uit valt Dat zal
deze is nog nergens ingevoerd Vol echter een ingewikkelde kwestie
gens de afdeling Voorlichting van de worden, omdat deze belasting niet

Broodjesbar Restaurant

CTUDV IN HOLLAND
AND BRITA1N
POR B.B.A IHONCI
AND H • A O

1
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hogeschool Holland

!
l

r- )

Datum
7 feb
8 feb
9 feb
10 feb
11 feb
12 feb
13 feb
14 feb
15 feb

HW
0856
0955
11 14
0036
01 36
0220
0258
0325
0359

LW
0430
0510
0610
0730
0904
1010
1055
11 25
11 45

HW LW
21 24 1644
2250 1734
1834
1256 2007
1343 21 44
1435 2234
1506 2315
1535 2334

1609

Maanstanden
Donderdag 14 feb NM 18 12 uur
Springt!) 15 feb 1609 u NAP+112cm

Joke van Dorsten en coordmatrice
Nathahe Lindeboom vei wachten

Prima
De Zandvoortse zaalvoetbal
£"
teams hebben deze week
Cr
prima gepresteerd meest gelukkig
is waarschijnlijk TZB

Tïp>s
De?e week weer tal van tips
•»
voor een gezellig dagje of
/
een avondje uit in Zandvoort en do
regio

ZANDVOORT - De Zandvoortse Strandpachtersverenigmg is
bepaald met gelukkig met de nieuwe verordening, waarover het
bestuur maandag is ingelicht Het ziet er dan ook met naar uit
dat zij zich hierbij neerlegt Het bestuur beraadslaagt deze week
met de juridisch adviseur Volgens wethouder Ingwersen is de
verordening een 'ijzersterk verhaal'
Volgens de strandpachters is de
verhuur van stoelen en bedden in de
stukken 'behoorlijk hoog ingeschat'
Dat blijkt uit een reactie van Michel
van Andel, penningmeester van de
Zandvoortse Strandpachtersverem
ging ' Ik denk dat iedereen wel voor
zo'n hoge bezetting zou tekenen',
aldus Van Andel Voorzitter Jaap
Paap is evenmin gelukkig met de
nieuwe verordening, maar onthoudt
zich nog van inhoudelijk commen
taar ' We hebben onmiddehjk con
tact opgenomen met onze raads
man", zegt Paap ' Deze week bera
den we ons en maandagavond in de
commissie voor financiën zullen v/e
verder commentaar geven op deze
kwestie"

"De lijnen tussen ouderen en de
diverse instanties onderling worden
korter", voorspelt Joke van Dorsten
voorzitter van de nieuwe stichting,
waarvoor vandaag m het Huis in het
Kostverloren feestelijk het start
schot woidt gegeven Omdat de
'SWOZ' daar midden in zit, kan deze
volgens haar een belangrijke rol in
deze gemeente gaan spelen "We wil
len duidelijk een adviesorgaan zijn
voor de gemeente', aldus de voorzit
ter, "als het om ouderenbeleid gaat"

SWOZ is de opvolger van het Dien
stencentrum Zandvoort, dat eind vo
rig jaar is losgekoppeld van Haar
lem en Heemstede Daardoor komt
de subsidie van de gemeente Zand
voort nu rechtstreeks m de 'pot' van
het plaatselijke gecoördineerd oude
renwerk Dat bevoid^rt ccn prakti
schc besteding van het voor Zand
vooi t beschikbare bediag 'Maar we
moeten ook meer aandacht aan
Bentveld gaan besteden', waar
schuwt Joke van Doisten "Dat is
een ondei geschoven gebied, dat
meer zorg nodig heeft"

Tegen de gemeentelijke ver
«
keersplannen wordt een O
handtekeningenactie gehouden

Strandpachters weinig gelukkig
met verordening opstrandstoelen
gemeenteraad wordt goedgekeurd
Het laatste woord is er nog niet
over gesproken dat staat nu al vast
Over het algemeen is het m Neder
land erg moeilijk om een regeling in
te voeren om dagtoensten te belas
ten Zo is dat bijvoorbeeld eerder op
de Efteling geprobeerd en in Am
' Ik begrijp dat de strandpachters sterdam via een heffing op de rond
het niet leuk vinden", reageert wet vaarttaoten Die pogingen mislukten
houder Ingwersen, die echter wel De toeristenbelasting kan pas door
pal achter zijn verordening blijft gevoerd worden als er sprake is van
staan Een van zijn belangrijkste ai 'verblijf maar dat is een omstreden
gumenten om de maatregel toch begrip in dit land Dat blijkt w el uit
door te voeren, is dat de kosten die de juridische strijd die tot nu toe
het toerisme met zich meebrengt rond dit soort regelingen is gevoerd
niet alleen op de Zandvoortse bur
gers mogen worden afgewenteld
' Bovendien heeft het college aan de Ijzersterk
De gemeenteraad drong in okto
gemeenteraad toegezegd hier aan
dacht aan te besteden De politiek ber aan op een regeling om dagtoe
risten te belasten
wordt dus op haar wenken bediend
'Maar we halen het geld met al
Uit het feit dat de vei 01 demng nu
leen buitenshuis We gaan komend
jaar ook in eigen huis bij de gemeen binnen zo n koi te tijd al op tafel li<_t
te zelf, naar bezuimgmgsmogelijk kan geconcludeerd worden dat het
heden kijken Er komt een bezumi college van bui gemeestei en vvct
gmgsoperatie, dat heb ik vorig jaar houders op dit punt weinig tot a;eon
problemen verwacht Ik geef toe
al aan de gemeenteraad toegezegd
dat we het piobeien' zegt wet hou
der Ingwersen Maar we vinden dat
Haast
v\e zelf sterk in de schoenen staan
Ingwersen heeft haast met het De verordening is een sluitend 20
doorvoeren van de vei ordening Hij heel en volgens ons een iizeisteik
verwacht dat de goedkeuring vanuit vei haal Bovendien voelen we ons
Den Haag er snel genoeg kan zijn gesteund dooi de juns piudentie
om de maatiegel nog dit jaar van Het londvaaitboten arie&t \\av
kracht te laten worden Mits de vei ev enals het Eftehns; ai i est een heel
ordening nog deze maand dooi de ander v ei haal

ilu Kiant moet ik luhlu.ii
Natuurlijk,
Onulit ik ui i m \\\\ u i t e n u i t /uli in mijn
ilspit'lt lu kimusni.ikini; ont\ int; ik hu /imKooits Sumvsbl ui
13 weken voor maar ƒ 11,00

Nieuwsblad

Subsidie

B Waterstanden

• Buddy's Beach 'm de stijgers' Als
de verordening wordt goedgekeurd,
moeten de strandpachters - waarvan ook anderen reeds met de opbouw van hun paviljoen zijn begonnen - toeristenbelastmg doorberekenen aan hun klanten Mogelijk al
tijdens het strandseizoen van dit
jaar, dat loopt van 1 maart tot en met
30 september
Foto Beriott

De Noordzee moet schoon
«3
worden
daarvoor strijdt
O
Greenpeace Zij wordt daarbij on
dersteund door leerlingen en leer
krachten van de Gertenbachschool

ZANDVOORT De directeur van
de stichting Zandvoort Promotie, Si
mon Paagman, is voor een jaar her
benoemd Bij het bestuur komt ech
ter een verandering Voorzitter Th J
Hulsebosch heeft te kennen gegeven
zijn functie zo spoedig mogelijk te
willen neerleggen Hij krijgt het hier
voor te druk door zijn nevenactrvi
teiten op Schiphol Aan de opvolging
wordt al gewerkt

ZANDVOORT - Het ouderenwerk in Zandvoort gaat nog
effectiever draaien, als het aan
Joke van Dorsten en Nathahe
Lindeboom ligt Zij zijn m feite
het 'gezicht' van de Stichting
Welzijn Ouderen Zandvoort
(SWOZ), die vandaag officieel
van start gaat De SWOZ blijft
als centraal punt gevestigd in
het voormalige Dienstencentrum aan de Koninginneweg

l

betaald hoeft te worden over het
aantal keren dat inwoners van Zand
voort een stoel of sti andbed huren
Bovendien valt het voor de strand
pachter moeilijk te bewijzen dat
het gebruik lager uit viel dan tevo
ren was ingeschat
In de eerder genoemde formule ib
met een en ander al rekening gehou
den dus ook met mogelijke onder
bezetting Naast de eerder genoem
de aspecten speelt in de formule het
maximale aantal keren verblijf per
belastingtijdvak mee (214 in de pe
node van l maart t/m 30 septem
ber) zo ook het gemiddeld bezet
tmgspercentage van het maximum
(14°o) Bij de berekening daarvan is
een wetenschappelijk rapport van
het K N M I gehanteerd

Staande
De Zandvoortse Operette
n
Vereniging houdt 7ich nog
*5
staande en hoopt binnenkomt een
financieel reddingsplan op tafel te
hebben

jaar herbenoemd

Hoopvolle toekomst gecoördineerd ouderenwerk

i

Oplage 5100

Editie 22

• "De lijnen binnen het ouderenwerk worden korter", voorspellen SWOZ-voorzitter Joke van Dorsten (l) en
coordmatrice Nathahe Lindeboom.
Foto Berioii

dat het aanbod van het centium
over niet al te lange tijd flink kan
worden uitgebieid Nu zijn ei al al
lerlei vooiziemngen als de belbus en
Tafeltje Dek Je 'Die draaien geluk
kig erg goed dankzij de hulp van een
aantal enthousiaste viijwilhgeis'
zegt Nathahe Lindeboom ' Aan hen
hebben we veel te danken
Op den duur zullen ei vooi oude
ren ook allerlei cursussen georgam
seei d woi den om de zelfstandigheid

te vergroten "Je moet mensen de het geven van praktische tips
SWOZ is met van plan alles alleen
mogelijkheid bieden, om op een ple
zierige manier langer thuis te kun te gaan doen We willen de lijnen
nen blijven wonen ' aldus Joke van met het Eerstelijns oveileg wat
sti akker gaan aantrekken , zegt de
Doi sten
voorzitter En dat geldt ook voor de
tweede lijn', de veizorgingshuizen,
Kookcursussen
endeANBO En natuuihjk voor het
Er wordt gedacht aan bijvooi Centi um voor Vi ijwillige Hulpverle
beeld kookcui sussen (onder andere nmg waarmee SWOZ lonkend
voor m.mnen die dat nooit eerder naar het voormalige bui eau Buiger
gedaan hebben), maar ook zaken als zaken m de Schoolstraat liefst een
geheugentiammg of eenvoudig weg gezamenlijk pand heeft

\ urn (111A )
\tlns l L
I'oslioik l'kllts
kltloon i l _li_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l m n L mi l, U/ , u u , i | \ \ K |
(iiio/Hinkm L i l l i l l i i i

Durna \\ord ik abonnee uibetaü pir D irmml / 475* D k \ \ i r t i a l / 1500
D Inlrjur / 27 00 D j n r / 4900
*tin m i inil.ioonm.iiuntisuitsluiU.tul moelijk lii|
•mtomitisilu lx l ilinn \ooi post ihoniuis niltkn
nuk u t int \ in
l kunt uu .ihoiininuni ook uklomsih i i n o n s
020 WiS l -i 00
Stuui ik/i hou in tin opin i m i l o p na u
\ \ t i k n u i l u \im\ootiliHimiiui 10051 1000 l'\
\mstoiihm l hodt UUM post/ii>il U pl.ikkin
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FAMILIEBERICHTEN

O(ma)

tot je 65 jaar
Gefeliciteerd

Na een moedige strijd te hebben gestreden is van
ons heengegaan mijn lieve moeder, schoonmoe-

dcr en oma
Agatha Petroneüa Majoor

(Osy)
weduwe van A. Kraaijenoord
op de leeftijd van 91 jaar.

Ko, Wil, Johnny,
Patricia, Henk en Angela

Hoera
12 Februari
&**********************************•*

Kroon Mode
Haltestraat 55
SCHIESSER

ÏJSïïHFmt

aanbieding
HERENSLIPSEN SINGLETS
2 stuks
voor
mt 5-6-7-8 wit-huid-bleu

De gemeentereiniging haalt zaterdag 9 februari 1991 klein chemisch afval, glas
en oud papier op in de straten waar op donderdag en vrijdag huisvuil wordt opgehaald.

Zandvoort:
W. Kraaijenoord
D. Drommel
Jacqueline
en verdere familie
Zandvoort, 5 februari 1991
Correspondentieadres: D. Drommel,
Lorentzstraat 29, 2041 RB Zandvoort.
De crematie zal in alle stilte plaatsvinden m het
Crematorium Westerveld te Velsen.

Dm- adveitentiermmte van 80 mm breed en 50 mm
h(x>n kunt u «ebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwclijk, geboorte of andere familiebcnchten
U bereikt niet de/.e advertentie 11 200 mensen m Zand\oort. Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts /•.«),(e\el 6% BTW)
Voor meel informatie bul Weekmedia Uithoorn,
tel 02975-40041

OSY
Mijn liefde voor u kent geen grenzen
is sterker dan leven en dood
ik heb weinig wensen
en deze is te groot
Ik probeer te accepteren
weet met mijn verstand
waar m'n gevoel begint te protesteren
en houd mezelf zo in de hand
Mijn hart is gevuld
met zeeën van tranen
als een golf vol tumult
proberen ze zich een weg te banen
Ik weet dat ik moet laten gaan
maar m'n gevoel zegt. NEE111
met mijn verstand blijf ik bestaan
maar m'n ziel wil mee
Ik kan niet begeleiden
maar houd in gedachten uw hand vast
en hoop dat nu onze wegen zich scheiden
er iemand is die op u past
Wees gelukkig
waar u ook bent.
Jacqueline

Te huur
per 1 maart

3 KAM.PART FLAT

m. tuin/terras

inl. Gasthuisplein 7 Tel. 13922

Ristaurante Pizzeria
„La Rondine"

Dit weekend

Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865.

HARTSTILSTAND
Nu in 2 lessen bij
de Kruisver.
Inlicht,
tel. 16085.

Tevens om mee te nemen.

Dr J. G. Mezgerstraat 42:
Halfvnjst won , tuin zuid, ind entree, hal, toilet,
l-vormige woonk met open haard, open keuken
met mb app , 1 e et 2 sl.kl., badk met ligb. en toi-

let, 2e et 2 si k
Vr.pr. ƒ 249.000,- k.k.

1991

Zandvoortselaan 355,
Bentveld, tel. 023-241967

Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden

van

Trijntje van der Meij-Janzweert
zeggen wij u langs deze weg onze welgemeende dank.
Uit aller naam:
A. J. Bluijs-van der Meij
Zandvoort, februari 1991

Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te bedanken betuigen wij u langs deze weg onze oprechte erkentelijkheid voor de blijken van belangstelling na het
overlijden van
Jan Koper
Het heeft ons bijzonder gesterkt dat u zich allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en condoleances
waren voor ons een grote troost.
Uit aller naam:
J. Koper-Oosterloo
Zandvoort, februari 1991

ADVERTENTIES

Burg. van Alphenstraat 61/2:
Luxe 3 kam. hoekapp , balkon zuid, md. entree,
hal, toilet, woonk, moderne keuken met inb app., woonk , 2 si k , badk met ligb en wast.
Vr.pr. ƒ165.000,- k.k.

OPEN HUIS
Oosterparkstraat 3:
zat. 9 februari van 14-16 uur. Vrijst. won. opp.
194 rri2, ind. entree, hal, ruime kelder, zijkamer
met wastafel, ruime woonk., woonkeuken, toilet,
1e et badk (douche, toilet, wastafel), 4 sl.k. met
wast
Vr.pr. ƒ 239.000,- k.k.

Openbare vergadering Welstandscommissie

na 13.00 uur

De Welstandscommissie vergadert donderdag 21 februari 1991 om 15.30 uur m
het gebouw van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4.

gesloten.

Provinciale Staten verkiezingen

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

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS

ANJA 12
i_bij• •V2 jaar
ERICA

Als u 6 maart door bijvoorbeeld ziekte of vakantie niet zelf kunt stemmen, hoeft uw
stem niet verloren te gaan. U kunt een ander uw stem laten uitbrengen, of zelf in een
ander stembureau in de provincie Noord-Holland stemmen.

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom (waardevast), wensentormulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180, Heemstede
023-33 19 75.

Met al uw vragen over de Provinciale Staten verkiezingen kunt u ook bij deze afdeling terecht. De afdeling is geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 1 2.30 uur.

Aangevraagde bouwvergunningen

WEGWIJS IN
^HERWIJS
NAAR EEN ANDERE SCHOOL,
MAAR WELKE?

In de week van 12 februari 1991 verschijnt in alle
edities van Weekmedia de jaarlijkse bijlage

SCHAIK

„WEGWIJS IN ONDERWIJS'"
Daarin zult u relevante informatie vinden van vervolgonderwijs na de basisschool.

De volgende bouwaanvragen zijn ontvangen:
12B-91
Kerkstraat 25
vergroten café met bovenwoning
13B-91
Grote Krocht 26
maken aanbouw aan achtergevel
14B-91
Thorbeckestraat 33
uitbreiden balkon
15B-91
Thorbeckestraat 1 8
plaatsen twee dakkapellen
16B-91
Dr. Mezgerstraat84
plaatsen dakkapel
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de sector
Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vnjdagmorgen van 9.00-12.30 uur
gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het
college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen moet echter zonder meer een vergunning worden verleend,
ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan het ook zijn dat er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig is.

Voorgenomen bouwvergunningen
(art. 19 WRO)
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om een bouwvergunning te verienen voor:
Duindoornlaan 16
oprichten woning
Van Speijkstraat 23
verbouwen zomerhuis tot berging
Deze bouwplannen liggen met ingang van 11 februari 1991 gedurende veertien
dagen ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4. Deze afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van
9.00-1 2.30 uur.
Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij het
college van burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Voorbereidingsbesluiten
(art. 22 lid 2 WRO)
De gemeenteraad heeft ad 1 en 2 op 29 januari 1 991 en ad 3 op 1 8 december 1 990
besloten dat op grond van art. 21 WRO een bestemmingsplan wordt voorbereid
voor:
1 . het perceel Duindoornlaan 16;
2. het perceel Van Speijkstraat 23;
3. het perceel Boulevard Paulus Loot 87.

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

Telefoon 02507-12944*
Fax 02507-18644

De oproepkaarten voor de verkiezingen worden deze week verstuurd. Alle stemgerechtigde inwoners, die op 22 januari stonden ingeschreven in het bevolkingsregister van Zandvoort ontvangen een oproepingskaart.

Een schriftelijk verzoek voor een kiezerslegitimatiekaart of een volmachtformulier moet vóór 21 februari worden gedaan bij de sector Bewonerszaken, afdeling Dienstverlening Bevolking, Swaluestraat2.

VAN

Hogeweg 56 a
2042 GJ Zandvoort

Op woensdag 6 maart 1 991 worden de verkiezingen voor de leden van Provinciale
Staten gehouden. Tussen 8.00 uur 's ochtends en 1 9.00 uur 's avonds zijn de stembureaus in Zandvoort die dag geopend.
Alle stembureaus zijn ook voor gehandicapten goed toegankelijk.

Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis
Rouwauto's en volgauto's, condoleanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.

MAKELAAR QG.
Hiep, Hiep, Hiep,
HOERA

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

Dinsdagmiddag

Marisstraat 48:
Goed onderh. won., tuin west, ind. entree, hal,
toilet, doorzonwoonk. met serre, keuken, kelderkast, 1e et. 3 sl.k., badk. met wast, ligb. en
toilet, 2e et zolder Voorzijde v.v. thermop.
begl., nieuwe c v - en electnsche installatie.
Vr.pr. ƒ 325.000,- k.k.

Denkt u aan de volgende punten?
- de gemeentereimging zamelt vanaf 's ochtends half negen in.
- zet uw klein chemisch afval, glas en oud papier nooit van te voren aan de straat,
maar geef het persoonlijk af bij de inzamelauto's.
- uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale inzamelingsroute of tijdens de
normale grof vuilroute meegeven. U kunt daarvoor een aparte afspraak maken
via telefoonnummer 61510.
- plastic(verpakkingen) kunt u op de zaterdagroute ook niet apart inleveren.

De volgende commissie vergadert de volgende week in het Raadhuis:
maandag 11 februari 1991
20.00 uur
Cie Financiën

BAKKERIJ PAAP

Cursus eerste
hulp bij

Welke produkten kunt u zaterdag inleveren?
- batterijen en accu's
- lotochemicalien
- verf, oplosmiddelen en lijm
- medicijnen en thermometers
- cosmetica
- bestrijdingsmiddelen
- afgewerkte olie
- afvalglas (geen vlakglas)
- oudpapier

Openbare commissievergadering

5 emmaplakken

Boulevard Poulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
Tel. 02507-18178

betuigen wij u onze welgemeende dank.

Zandvoort, februari

Zijlwegl83Te|.023-315855 (DAG EN NACHT)

Te koop

Frederik Wilhelm Borstel

Uit aller naam;
W. Borstel-Paap
en kinderen

_,(ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING

1 mnd. borg

Ook zeer geschikt voor kleine
partijtjes tot 20 personen.

Uw aanwezigheid, bneven, bloemen en condoleances
waren voor ons een grote troost.

.

opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

k. d/t kl. t.v.
800,- p.m.
excl. energ.

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten
Voor uw blijk van medeleven ons betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van

^023-315855

vrije gem.

br. ond. nr. 187048

RVS koeltoonbank 3 m
mei onderkoeHng.
2250,-

inzamelingsactie klein chemisch afval,
glas en oud papier

Vraag voor meer informatie over adverteren onze
brochure aan
02fJ_562.3069
02990-29119

Deze besluiten liggen met de bijbehorende tekeningen, waarop met rode omlijning
het perceel is aangegeven, ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van
de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze afdeling is geopend
van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 1 2.30 uur.
7 februari 1991

02975-40041

8 februari 1991

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en N AC PIT bereikbaar

Tel. 02507-13278
Vader Dalman
van harte gefeliciteerd
met je 65ste verjaardag
Je vrouw Lida
Johan, Carry Dalman
John, Carohj'n
Manan en Annelies
Jan en Aleida
Bijl
Patricia en Johan
Jan en Barbara Dalman

HOERA ONZE OMA
80 JAAR!
Miranda
Monique
Ronnie
Linda
Egbert
Ellen
Ronald

Sharon

Yvonne
Marco
Tineke
Arie
Tamara
Marjolein
Hanneke

Valentijn voor
iedereen die eens
lief wil zijn

Begrafenissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
j Daarnaast kunt u bij ons
rasecht voor:
~ inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVÖ-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

P; J. d'HONT
UÏTVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist

in al uw
bloemiverken

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

Lukon Tweewielers
De nieuwste Vespa snorbromfietsen uit
voorraad leverbaar.
Verder uit voorraad Puch Maxi
bromfietsen.
Ook voor reparatie van uw fiets of
bromfiets.

Lukon Tweewielers

Kochstraat 8,
Zandvoort
Tel. 02507-16504

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

LEZING-INFORMATIE
(met DIA'S)

Dr. l. M. WITKIEWICZ
Huidarts-Flebologe,

Randstad
heeft volop
werk
Stand-opbouwers m/v
Voor een project in Zandvoort U dient op 27 februari vanaf
23 30 uur beschikbaar te zijn voor de opbouw en op 28
februari vanaf 22 00 uur voor het afbreken De verdiensten
zijn goed
Informatie bij Tessa Oldewarns, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49

•v randstad uitzendbureau

Sociëteit
„DE MANEGE"
heeft iedere zaterdag van 21.00 tot
03.00 uur in de nacht,
dansen, sfeer en gezelligheid,
voor ongebonden mensen
v.a. 25 jaar.
Corr. kleding A.U.B.
Entree 10,Info 16023

houdt op Maandag 11 Februari a.s. om
20.00 uur in Het Gezondheids Centrum,
Beatrixplantsoen 1 te Zandvoort een lezing
over

Flebologie
(zie artikel in deze krant)
Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen
van vragen.
Dr. Witkiewicz is reeds meer dan 5 jaar
werkzaam in het Gezondheids Centrum.

U BENT VAN HARTE WELKOM.
Het gebouw is om 19.30 open en dan staat
de koffie klaar.
Deze avond wordt U aangeboden door de
Kruisvereniging en het bestuur van het
Gezondheids Centrum Zandvoort.
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Vervanging huisarts via één
telefoonnummer op te vragen
ZANDVOORT - De Zand
voortse huisartsen, op een na,
gaan zich voortaan meer als
groep presenteren Dat heeft
verschillende voordelen, zowel
voor de cliënt als voor de artsen zelf De samenwerking
heeft al geleid tot een gezamen
lijk mformatie-telefoonnummer, 30500, voor de weekenden avonddiensten, plus de
feestdagen Dat nummer gaat
nu in gebruik
'Dat telefoonnummer is pure ser
vice", zegt huisarts Chris Jagten
berg, gevestigd aan de Thorbecke

straat 'De lijn tussen patiënt en
huisarts moet zo kort mogelijk zijn
Degeen die 's avonds, in het week
end of tijdens feestdagen dat num
nier draait, krijgt direct te horen wie
de dienstdoende arts is" Volgens de
huisartsen is het een hele verbete
ring ten opzichte van de oude situa
tie Daarin kwam het bijvoorbeeld
wel eens voor dat de patiënt pas na
twee antwoordapparaten
m ver
band met vakanties bij de dienst
doende arts terechtkwam De rege
Img geldt echter niet voor dokter
Pliennga, deze houdt zijn eigen rege
Img
Dat geldt ook ten opzichte van de
spreekuren m het weekend één
huisarts neemt dan de dienst waar

Gertenbach schaatst
voor schone Noordzee
ZANDVOORT - Leerlingen
en leerkrachten van de Gerten
bach Mavo houden woensdag
13 februari een sponsorschaatstocht voor Greenpeace Het
liefst zien zij ook nog een hoop
andere Zandvoorters die meedoen
De Gertenbach Mavo houdt voor
de tweede keer binnen twee jaar een
manifestatie voor een goed doel, op
initiatief van de leerlingen In over
leg met de leerkrachten is dit keer
gekozen voor de actie van Green
peace 'Red de Noordzee', voor een
schonere Noordzee en een schoon
strand Als badplaatsbewoners zijn
wij hierbij zeer nauw betrokken', al
dus het team dat de schaatstocht
organiseert 'De Noordzee is voor
ons van levensbelang en voor Zand
voort ook economisch gezien zeer

belangrijk De opbrengst van de
sponsortocht is ten behoeve van de
controle die Greenpeace op zee uit
voert met haar actieschip Solo, om
milieu rampen te voorkomen
De leerlingen en leerkrachten pro
beren komende week met hun spon
sorkaart nog het aantal sponsors on
der de bewoners en ondernemers uit
te breiden Het is de bedoeling dat
zij achteraf met de gestempelde
kaart per rondje betaald worden,
eventueel tot een maximumbedrag,
als dit tevoren is afgesproken
De schaatstocht vindt woensdag
plaats tussen 11 00 en 12 00 uur op
de Kennemer Kunstijsbaan in Haar
lem, eventueel bij grote deelname
met een tweede tijdsronde Mensen
die mee willen 'sponsorschaatsen',
zijn van harte welkom Op 15 februa
n wordt de opbrengst feestelijk
overgedragen aan Greenpeace

j Weekenddiensten
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POLITIE Alarmnummer 06 11 In
andere gevallen tel 13043
BRANDWEER
Alarmnummer
06 11 Indien geen spoed 023 159500
of voor info overdag (02507)61584
AMBULANCE Alarmnummer 06 11
Anders tel 023 319191 (ongevall
len), Centrale Post Ambulancever
voer (CPA) Kennemerland
DIERENAMBULANCE (Dierenbe
scherming) 023 246899
HUISARTSEN De volgende huisart
sen hebben een gezamenlijke waar
nemingsregeling J Anderson, B
van Bergen, C Jagtenberg, G Mol, P
Paardekooper, H Scipio Blume, F
Weenmk Informatie daarover tij
dens weekend, avond/nacht vanaf
16 30 uur, en tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500 De spreeku
ren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11 30 tot 12 00 uur en van 17 00 tot
17 30 uur Een afspraak is niet no
dig Inlichtingen omtrent de dien
sten van dokter Fliermga worden
verstrekt via nummer 12181
Tandarts Hiervoor de eigen tand
arts bellen
Apotheek Zandvoortse Apotheek,
H B A Mulder, tel 13185 Opemngs
tijden (alleen voor recepten) zater
dag 10 00 13 00 en IV 00 18 00 uur,
zondag 11 30 12 30 en 17 00 18 00 uur
Buiten de openingstijden alleen m
dringende gevallen en na telefom
sche afspraak
Wijkverpleging Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid Kennemer
land 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de dokter
sinformatiedienst tel 023 313233
Verloskundige: Mevrouw Ehzabeth
de Boer Burgh, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel 02507 14437
Dierenarts Mevrouw Dekker, Thor
beckestraat 17 te Zandvoort, tel
15847
Dieren: (Overige diensten) Verem

ging v h welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023 383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507 13888, Asiel Haarlem
023 244443
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening Voor informatie, advies en
hulp tel 17373, op alle werkdagen
van 10 30 12 30 uur Schriftelijk
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
Stichting Welzijn Ouderen Zand
voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel (02507) 19393
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13 30 tot 15 00 uur, ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak
Belbus Om van de belbus (voor be
woners van 55 jaar en ouder) ge
bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis m de Duinen, tel 13141, tus
sen 11 00 en 17 00 uur De kosten per
persoon bedragen f l, voor een en
kele rit, ƒ1,50 retour
Alg Maatschappelijk Werk Zandvoort Noorderstraat l, tel 13459 bgg
023 320899 of 320464 Spreekuur op
werkdagen van 9 00 10 00 uur, maan
dagavond van 19 00 20 00 uur Ver
der volgens afspraak Deze hulpver
lening, beschikbaar voor iedere in
woner van Zandvoort, is gratis
Telet Meldpunt Sexueel Geweld tel
023 329393 op werkdagen 12 00 14 00
uur en ma avond 19 00 21 00 uur
Wetswinkel Gemeenschapshuls L
Davidsstraat Eerste woensdag van
de maand van 17 30 tot 18 30 uur
Zandvoortse Vereniging van Huur
ders Gratis advies voor leden
Spreekuur eerste en derde dinsdag
v d maand, 20 00 21 00 uur, of vier
de dinsdag v d maand 13 30 14 30
uur 't Stekkie, Flemingstraat 9
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Woningbouwvereniging
EMM.
Klachtentelefoonnummer
techm
sche dienst 17577
Bestuurlijk
spreekuur iedere eerste dinsdag
van de maand van 1930 tot 20 00 uur
Storingsdienst Gasbedrijf tel 61500
Taxi tel 12600

Weekend'
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ref /Herv dienst i d Gereformeerde
Kerk, ds J A van Leeuwen

Hervormde Kerk, Kerkplein
Zondag 10 00 uui Gemeensch Ge
ref /Herv dienst i d Gereformeerde
Kerk, ds J A van Leeuwen

Vrijzinnige
Gelooisgemeenschap
NPB
Zondag 10 30 uur ds J H Marwitz,
Heemstede
Donderdag 14 30 uur Bijbelkring

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op don
derdag Uitgave Weekmedia BV Hoofd com
mercie J F Sas Hoofdredacteur J M Pekel
haring
Kantoor Gasthuisplem 12 Zandvoort tel
02507 17166 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort
Kantoor geopend maandag 13 16 u dms
dag 10 13 14 16u woensdag911u don
derdag 10 12 en 13 17 u vrijdag 9 12 u
Advertentieverkoop Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn Tel 0297540041 Posta
dres Postbus 223 1420 A E Uithoorn
Faxnummer adv verkoop 0297561095
Verkoopmanager B Lodewegen
Micro advertenties tel 020 562 6271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie Gasthuisplem 12 Zandvoort tel
02507 12066 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort BIJ geen gehoor 020451515
tijdens kantooruren
Dick Piet (red chef) Mananne Timner (adj
chef) Joan Kurpershoek Willemien Kriebel
Ivar Dobber
Faxnummer redactie 020 452508
Abonnementsprijzen ƒ 1 5 per kwartaal ƒ
27 per half jaar ƒ 49 per jaar Voor posta
bonnees gelden andere tarieven Losse num
mers ƒ 1 50
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc
ma t/m vr 08 30 17 uur tel (020) 6 68 13 00
Bezorgklachten vrijdag 9 12 u tel 02507
17166
Zandvoorts
1941

Nieuwsblad

is

opgericht

m

ZANDVOORT De Nicolaas
basisschool
houdt
de/e
maand, van 18 tot en met 21
februari een inzamelingsactie
voor de stichting Tomcio Pa
luch Die dagen kan men tij
dens de schooluren (van 08 15
tot 16 00 uur) spulletjes op de
school, Lorentzstraat 15, mie
veren

van de dokters Jagtenberg, Wee
mnk, Paardekooper, Mol, Anderson,
Van Bergen en Scipio Blume Welke
arts dat is, valt dus te beluisteren via
telefoonnummer 30500 De spreeku
ren zijn zowel op zaterdag als zon
dag van 11 30 tot 12 00 uur en van
17 00 tot 17 30 uur Daarvoor is geen
afspraak nodig Het genoemde tele
foonnummer geldt ook tijdens de
avonduren, vanaf half vijf, en de
feestdagen
De huisartsen hopen dat hun pa
tienten in het weekend zo min moge
lijk buiten die tijden een beroep op
hen doen Dat zij, als het even moge
lijk is, wachten op het spreekuur
Het is dan ook duidelijk dat de
spreekuren in het weekend eigenlijk
alleen bedoeld zijn voor dringende
gevallen, dingen die eigenlijk niet tot
maandag kunnen blijven liggen
• In sommige gevallen is het 't best eerst het 06-11 alarmnummer te draaien

Apotheek
Dat geldt min of meer ook voor de
weekenddiensten bij de dienstdoen
de apotheek Die zijn uitsluitend
voor recepten en wel op zaterdag
van 10 00 tot 13 00 uur en 17 00 tot
18 00 uur, op zondag 11 30 12 30 uur
en 17 00 18 00 uur Een en ander
valt nog eens na te lezen m de kolom
weekenddiensten m deze krant De
tijden van apotheek en huisartsen
spreekuur in het weekend zijn be
wust enigszins op elkaar afgestemd
"We nemen de zorg ter harte", ver
klaart Jagtenberg, als woordvoerder
van de betrokken huisartsen

06-11
Op sommige momenten kan het
raadzaam zijn om eerst het alarm
nummer 06 11 te draaien Maar dat
geldt alleen voor gevallen waarin het
vrijwel duidelijk is, dat er een ambu
lance moet komen Dan is dat be
hoorlijk wat tijdwinst aldus de be
trokken huisartsen

ZANDVOORT Het Zand- gaat om een patiënt te bezoeken be somatische patiënten Ei wordt
voortse 'huisartsen wereldje' staat niet meer , bevestigt huisarts meer gekeken naar wat er aehter de
klachten schuilgaat zoals ondei an
is de laatste paar jaar duidelijk Peter Paardekooper
dere oorzaken van stress Daarnaast
in beweging gekomen Zat er
wordt er meer m eisen beheer se
voorheen nauwelijks enige ver Eigen praktijk
daan zoals de zoi s vooi cara patien
andenng in, tegenwoordig vol
De artsen houden beslist hun ei ten of stervensbegeleiding van men
gen de plaatselijke artsen de gen praktijk maar gaan met de geza ben thuis
landelijke ontwikkelingen vrij menhjke waarneemregeling (zie ook
wel op de voet Zo ook met hun elders op deze pagina) wel een ster Wisselwerking
steeds nauwer wordende sa- ke samenwerking aan Hiermee
worden zij als het ware tegen zich
Die uitgebreider zorg maakt ook
menwerkmg

Een en ander geldt voor de dok
ters Jagtenberg Weenmk, Paarde
kooper, Mol, Anderson, Van Bergen
en Scipio Blume Zij gaan zich
steeds meer als groep presenteren
om hun taak wat te verlichten Het
blijkt bijna niet haalbaar, met de
huidige maatstaven alles alleen
doen In feite zou elke huisarts wel
24 uur per dag integrale zorg moeten
ZANDVOORT Het zogenaamde kunnen leveren, 'maar dat is onmo
'staangeld' voor huisjes van de gelijk' zo zeggen zij
strandtentenkampen gaat met in
Daarom is het met verwonderlijk
gang van dit jaar met vijf procent dat ook deze groep Zandvoortse art
omhoog De strandkampeerders be sen ontwikkelingen volgt die door
talen sinds 1987 voor een seizoen de Landelijke Huisartsen Verem
ƒ468, aan staangeld Het college wil ging (LHV) sterk worden bevorderd
dit echter met 5% verhogen in ver De LHV stelt Op het moment dat
band met prijsstijgingen m verleden de huisarts geen zorg kan verlenen
en toekomst Het staangeld komt moet de groep dat overnemen' Dat
daarmee op ƒ491, per huisje De ge geldt ook voor de avonduren, week
meenteraad heeft het plan mmid enden en feestdagen "De dokter die
's nachts in zijn pyama de deur uit
dels goedgekeurd

Roomskathoheke Kerk
Zaterdag 19 00 uur F Meijer
Zondag 10 30 uui F Meijer
As woensdag 13/2 19 00 uur Th W
Duijves, viering begin 40 dagen tijd
Kerk \.d. Nazarener, Zijlweg ,218,
Haai lem
Zondag 10 30 uur Morgendienst
H A , ds A Snijders
Zondag 19 00 uur Zendmgsdienst
Jehova's Getuigen Gem Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem
Zat 17 00 19 00 uur en maandag
19 00 21 00 uur
Inl R van Rongen, L Meeszstraat
14, Haarlem, tel 023 244553
*

Burgerlijke stand B
Pei iode'
,29/1/1991 - 4/.2/1991
Ondeitromvd
Roskam Augustmus en Pierik, Hil
da Pietronella Trijntje
O\ erleden
Wieienga, Annes Johan, oud 91 jaar
De Geus, Jan Jacobus, oud 89 jaar
Leonhardt, Norbert Walter, oud 49
jaar
Peschai Cornelia Johanna, oud 86
jaai

zelf en de werkdruk m bescherming
genomen, ook al blijft een 'normale
werkweek nog ver te zoeken Op het
moment dat het antwoordapparaat
is ingeschakeld wil dat niet zeggen
dat we niet meer aan het werk zijn'
aldus een van hen Maar zij hoeven
niet meer iedere nacht en ieder
weekend op elk willekeurig moment
op te draven, zodat zij wat meer rust
in hun leven krijgen en wat meer
aan andere dingen toekomen'

Drempel
Het kan ook bijna niet anders
zegt Chris Jagtenberg De druk op
de huisarts is tegenwoordig een stuk
groter En de 'drempel is lager
waardoor de mensen makkelijker
langskomen en een beroep op je
doen
Tegenwoordig wordt er bijvoor
beeld meer tijd besteed aan psycho

Operettevereniging geeft moed niet op
ZANDVOORT - De Zand- mers niet doorgaan Een dergelijk echtpaar blijft overigens wel gewoon
voortse Operette Vereniging optreden is niet of nauwelijks kos actief lid van de vereniging
vaak zelfs verliesge
geeft zich niet gewonnen, de tendekkend
waardoor de schuld alleen
dreigende opheffing is daar- vend,
maar zou oplopen Vandaar dat er Frisse wind
mee voorlopig even van de voorlopig
niet op zo'n uitvoering ge
Naast een financiële reddingsactie
baan Het bestuur hoopt ZOV rekend hoeft
zal er een frisse wind door ZOV moe
te worden
te kunnen redden niet een
ten gaan waaien, zo lijkt het ad inte
nieuw repertoir en door meurim bestuur van mening Ondanks
we, jongere leden aan te trek- Reddingsplan
een geslaagd kerstconcert afgelopen
De bestuursleden van ZOV reke j aar m de Hervormde Kerk vermoe
ken
Een en ander wil beslist nog niet
zeggen dat alle financiële problemen
uit de wereld zijn Die lijken eerder
nog erger te worden, omdat stads
schouwburg Velsen overweegt met
een schadeclaim te komen De direc
tie daarvan vreest een inkomsten
derving, nu de huur van de zalenac
commodatie onverwacht is afge
zegd De uitvoering m maart kan im

nen erop binnenkort met een red
dmgsplan te kunnen komen, woord
voerder Leendert de Jong ziet daar
toe nog wel mogelijkheden Oven
gens staat de vereniging met meer
onder de bezielende leiding van Jan
van der Werff De voorzitter is even
als zijn vrouw die penningmeester
was, vorige week naar eigen wens
afgetreden Daardoor is er nu sprake
van een ad interim bestuur Het

den de bestuursleden dat het reper
toir en de bezetting voor een flink
deel verjongd moeten worden Het
huidige repertoir zou nauwelijks
nog aanslaan bij het publiek en nog
minder bij jongeren uit Zandvoort
Het ziet er naar uit dat aan deze
groep wat meer aandacht geschon
ken gaat worden Wat het repertoir
betreft, wordt er gedacht aan meer
musicals

Verkeersplan valt in Zuid verkeerd
ZANDVOORT - Op de nieuwste verkeersplannen van de gemeente is erg wisselend gereageerd tijdens de twee mformatie-avonden Bewoners uit
Zandvoort-Zuid en enkele ondernemers uit het centrum lieten woensdagavond felle protesten horen toen de discussienota's 'Hoofdwegenstructuur'
en 'Verkeersstructuur Zandvoort Centrum' ter sprake
kwamen Op de discussienota
Parkeren kwamen weinig reacties
'De verkeersstromen van en naar
het strand moeten zo veel mogelijk
langs de dorpsrand worden geleid
Daarmee kan het dorpscentrum ver
keersluw worden gemaakt Dat was
de strekking van het verhaal dat ing
F Smits, sectorhoofd Eigendom
menbeheer bij de gemeente, de ruim
150 belangstellenden woensdag
avond voorhield De bewoners van
de Frans Zwaanstraat en de Mans
straat vonden het plan om de zomer
se verkeersstroom langs hun huizen
te leiden maar 'een regen echte
ramp Vooral de toename van het
verkeer in hun woonstraat kan bij
hen geen genade vinden

(Arcictlol )

Huisartsen gaan zich steeds
meer als 'groep' presenteren

Staangeld omhoog

l Kerkdiensten

Gereformeerde Kei k'
Zondag 10 00 uur Gemeensch Ge

Nicolaasschool
houdt actie voor
Poolse kinderen

standpunt var het algemeen belang
moet benadelen Een bewoner uit
de Brederodestraat was het wel met
de wethoudei eens hij complimen
teerde het gemeentebestuui zelfs
met de vei nieuwde vei keersaanpak

Bang

Een handjevol horeca exploitan
Te hard
ten gaf blijk van zijn bedenkingen bij
Ook het plan voor eem ichtingvei de plannen Met het omkeienvande
keer m de Marisstraat stuitte bij de rijrichting in de Haltestraat hebben
betiokken bewoners op grote weer de gebi oedei s Filmei van Café Neuf
stand Wij hebben op dit moment al uit de Haltestiaat giote moeite Zij
veel overlast van automobilisten die vrezen een verminderde omzet om
veel te hard door onze straat rijden dat ei op deze manier mindei auto s
Met de nieuwe maatiegelen wordt door de straat zouden rijden En om
dit probleem alleen maar erger', al dat laatste is het de plannenmakei s
dus een van de betrokkenen Daai juist te doen
Het geplande voetgangersgebied
naast vrezen zij veel extra oveilast
van het vrachtverkeer, dat m de toe in de Keikstiaat en omgeving levei
komst langs hun deur zal denderen de bij een lestauiateui in die stiaat
En wie betaalt de eventuele schade heftige kritiek op Ook hij was bang
aan onze huizen'", vroeg een bezorg voor omzetdaling Alleen als de ge
meente mij pai keei i unnte m de
de bewoner uit Zuid zich af
Wethouder van Caspel toonde be buurt van mijn zaak kan gaiande
grip voor de bezwai en maar hield de i en ga ik akkooi d zo belootdc hij
betrokkenen voor, dat de gemeente ambten mi Smit Latei op de a\ ond
de vei keersproblematiek vanuit het bekende hij een handtekemngenae

tie te voeren ondei de ondei nemers
in de Keikstiaat Het meiendeel
van de collega s heelt al toegezegd
dat zij de petitie zullen ondei teke
nen het hij weten

ZANDVOORT
Een lOjange
Zandvooitse is vrijdas l februaii
aangehouden nadat zij zonder enige
i eden mensen had aangevallen en
vei wond Op het politiebureau bleek
ook dat zij zieh schuldig had se
maakt aan winkeldiefstal waaibij zij
eveneens geweld had gebiuikt De
vrouw is voor ondezoek ingesloten

Poging tot inbraak

Prijsjes voor gekst
verklede kinderen

ZANDVOORT - Nog een
paar nachtjes en het carna
valsfeest voor de jeugd tot 13
jaar barst los Dat gebeurt
zondagmiddag m de Van Pa
geehal in Zandvoort-noord,
die om half drie open gaat
Momenteel leggen jongeren
werker Fred van der Pols en
carnavalsvereniging
De
Schuimkoppen de laatste
hand aan de voorbereidin
gen Daarbij hopen zij op nog
wat extra decoratiemateri
aal
Het wordt een compleet carna
valsfeest m de giote hal (Fleming
straat 9) met diverse artiesten en
een prijsuitreiking vooi de kinde
i en die het origineelst het leukst
of het gekst vei kleed zijn Wie
mee wil doen, krijgt bij de ingang
van de Van Pageehal een nummei
Tien kindei en kiygen een leuk
prijsje de prijsuitreiking vindt
plaats rond kwait ovei vijf Maai
de overige kinderen hoe\en niet
met lege handen te blijven ledei
kiijgt een aardigheidje aangebo
den door Prins Cainaval zijn °e
malm en de Raad \an Elf allen
van de cai navalsvereniging De
Schuimkoppen

Voor het leest zijn de bandparo
dist Fntsie Duikelaai en Biam
Biesteiveld gecontracteeid Deze
laatste Komt met een \ oorstellmn
van Pommetje Hoi lepiep eeniol
v\ aai \ an veel mensen hem \\ el zul
len kennen met name dooi zi]n
optieden op TV Tussendoel kan
ei gehost en gedanst v, 01 den op de
muziek \ an de boei cnkapel De Jo
lige Geiten mogelijk ook nos van
een ander bandje en op de muziek
van een cai navalsdibco Het leest
dat gept esentcei d \\oidt dooi
Bi dm Stijnen duin t tot lond halt
zes
Foto B an Stjnpn

Diefstal en geweld

dat mensen voor meer voimen van
hulpverlening een beroep op hun
huisarts doen Het is een wissel
werking zegt huisarts Frank Wee
mnk Die ontstaat dooi dat mensen
zien waarvoor je open staat Al is de
eigen huisarts niet meer 24 uur pei
dag beschikbaar die persoonlijke
zorg blijft bestaan benadrukt hij
Dat vindt ook Peter Paardekooper
ZANDVOORT In een woning aan
Iedereen heeft graas zijn eigen de Achterweg is vrijdag l februari
huisarts , zegt hij en dat blijft na geprobeerd m te breken Uit onder
tuurlijk zo
zoek bleek dat de achterdeur was
geforceerd De dader was echter met
JOAN KURPERSHOEK binnen geweest

Pommetje Horlepiep

In de raadzaal laaiden woensdagavond veel discussies op

De stiehtms Tomcio Paltu h is in
1986 opgericht dooi oen klein _iocp
je mensen dat hulp bood aan Polen
en daarbij opmei kte dat de nood on
dei de allerkleinste kindei en er bij
zondei sioot was De stichting neht
zich in eerste1 instantie op hulp aan
kinderen van O tot 5 jaar die in de
Poolse kmdertehui/en wonen D uu
naast helpt /i] ook enkele tchtu/en
met oudeie kindei en waai ondei
een huib met c,ehandieapte jongens
van 7 tot 1i jaar
Kleding wordt momenteel met in
sezameld behalve soede schoenen
die zijn altijd welkom Het _, i il vooi
al om houdbaai (kindei i\oedbd
(bambix etc bonen lijst maeaioni
vitaminen melkpoedei loosvieee
olie nicusanne) aitikelen vooi de
dagelijkse veizoiyns en hysiene
(tandpasta + boistelb zeep sham
poo schoonmaakmiddelen) hand
doeken lakens katoenen luieib vei
taandmiddelen en kleine medisehc
appai atuui De leei Imgcn van de Ni
colaasschool hopen op een llinke
bijdiase van de Zandvooitbe bevol
kmg

Programma
De zaal saat om halt dl IL open
waarna het teest kan besinnen

Het programma daarvan ziet ei
als volgt uit 14 30 15 15 uui mu
ziek van de boerenkapel De Jolige
Geiten plus muziekbandje/eama
valsdisco 15 15 15 35 uui Fntsie
Duikelaar 15 35 16 15 uui DeJoli
se Geiten e a 16 15 17 00 uur
Bram Biesterveld als Pommetje
Horlepiep 17 00 17 30 uur pnjb
uitreiking door Piins Carnaval
Rico de Eeiste en zijn gemalin
Ik heb al ei g enthousiaste icac
ties gekregen op het piosramma
zest Fred van dei Pols Regelma
tig komen ouders nog een kceitje
extra viagen Het gaat toch wel
dooi'
Doordat het feest in de Van Pa
seehal wordt gehouden kan het
veel grotei woiden dan in vooi
gaande jaren wat ook nodig is om
dat het t emse kindei carnavals
feest is dat dit jaar in Z nd\ooit
woi dt gehouden Naar \ °i vvach
tmg komen ei zo n viei a vijfhon
dei d kindei en

Decoratiemateriaal
Daarentegen is ei nu vel meei
matenaal nodis om deze siote
lumite te \eisieien Wat dat tae
tieft hopen de oigamsatoien op
nog bijdiasen financieel of mate
iieel vanbednjvcn paiticuliuen
of anderen (Info tel 17113)
Hoewel het leest met zeei bc
peikte middelen moest vvoidcn
geoi samseeid is de entiee sratis
Het feest moet immcis laascuem
pehs zijn aldus Fied van dti
Pols Behahc dooi dt eeidei se
noemde peisonen \\oidt hij ook
bijscstaan dooi een handje\ ol \ i ij
wilhseis

Ouders
De /aal is stukt \oot de kmdc
i en zest Fied \ a n dei Pols Maai
dat betekent niet dat alle oudeis
de deui \\eei uit moeten \ooial
ils de kindei en heel klem zijn is
het handü üs zij m de buui t blij
\ en Zij mosen \\ el op de ballusti a
de ot in de ontmoeting! uimte
blijv en vv iclitcn en \ m daai uit het
leest jacleslaan Daal kunnen zo n
hondei d 1tv\ cehondci d oudei ^ te
i eeht

Voorstelling
De tweede mfoi matieav ond over
de paikeeiplannen levetde weinig
leacties op de publieke tubune tel
de zo n veeitig belangstellenden De
plannenmakers stellen vooi om in
het hele westelijke gebied tussen de
Lijstei stiaat Koninginneweg de
Admnalenbuuit en de Boulevaid
Barnaait betaald parkeien in te
voeten Vooi de bewoneis zou dan
op sommige plaatsen de mogelijk
heid geschapen moeten vvoiden
v ooi een abonnement /onthetlmgs
i egelmg De div ei se nota s liggen tot
en met moigen tei inzage in het
Raadhuis en de Openbaie Biblio
theek vooi maandag kan ei nog
schuftehjk
geieageeid v\oiden
Daai na v\ orden de vooi stellen m de
laadscommissies en de laadsveisa
dei ms behandeld naai veivvachtma
m de maand maait

• Zandvoortse jongeren kunnen aan het kindercarnaval m 't Stekkie
veel plezier beleven
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KROON MODE

Mijn eerste werkervaring in de gezond-

Haltestraat 55
ffwffl*!^

\oord-fjjolland

BEKENDMAKING

VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN NOORD-HOLLAND

heidszorg deed ik op als verpleeghulp m de

„verzo

VOSSEN
Badjassen

zomervakantie. Ik woonde toen nog bij m'n
ouders in Maastricht. Die vakantiebaan vond ik

ƒ99,-

best zwaar. Want je krijgt te maken met mensen
die een intensieve verzorging nodig hebben. Toch

in nieuwe dessins
en kleuren

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op de
secretarie van de gemeente Zandvoort en m het Provinciehuis te
Haarlem (dienst Milieu en Water, Houtplein 33), gedurende de
periode van S februari tot en met 6 maart 1991, voor een ieder ter
inzage ligt het verzoek van de Stichting Exploitatie Park Zandvoort
om ontheffing van de verboden, vervat in artikel 3, eerste lid sub a,
d, g en i van de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden
Noord-Holland ten behoeve van het hebben en exploiteren van
een auto- en motorcircuit in de gemeente Zandvoort.
Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke
bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij gedeputeerde staten voornoemd (Postbus 123, 2000 MD Haarlem).
Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede
degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, worden,
indien zi| daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde
staten gehoord.
Haarlem, januari I99I.

heb ik besloten in die richting verder te gaan.
Want ik vind het fijn om iets voor anderen te kunnen betekenen.
Inmiddels heb ik m'n diploma Ziekenverzorgende op zak en werk ik via Savaz in een een

Vakkundig
gedipl. pedicure
voor algehele
voetverzorging.

verpleeghuis in het hartje van Amsterdam.
Veel bewoners zijn oudere Amsterdammers.
Dat zijn mensen die meestal geen blad voor de

Mevr. T. C.
PAAP-LUKKASSEN

mond nemen en heel direkt kunnen reageren.

tel. 02507-17413

Daar moest ik in het begin wel aan wennen. Maar
je kunt ook verschrikkelijk met ze lachen.
Er wordt tegenwoordig veel gedaan aan

NAAIMACHINEREPARATIE

bewonersgerichte zorg. Dat betekent zo ongeveer dat je de bewoners stimuleert om hun

P. E. M. Stokman

mogelijkheden goed te blijven benutten. Je benadrukt niet wat ze niet kunnen, maar juist .wat ze

Prinsenhofstraat 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
OPEN VRIJDAGS EN
ZATERDAGS VAN

wél kunnen. Een goede aanpak, waarvan je echt
duidelijke resultaten ziet.
Omdat m'n vriend in 3-ploegendienst

9.00 TOT 17.00 UUR

niet uitkomt, kan
een afspraak maken
voor ons spreekuur.

werkt, wil ik m'n werktijden graag zo indelen, dat

Overige dagen
Tel. 02507-14786

we zoveel mogelijk tijd samen kunnen doorbrengen. Gelukkig houden ze bij Savaz rekening
met zulke dingen.

KROON MODE
Haltestraat 55

Schiesser
aanbieding
Damesslips

7e vindi Savaz/Siap ook op de 'mformatiemarkt, stattd 9 in de *Beurs van "Berlage
lui "Beursplein /// Amsterdam,
14 februari tussen 10.00 en 21.00 uur.

100% katoen
19901 Aangifte

Tanga's 2 st. 12,95
Heupslips 2 st. 13,95
Tailleslips 2 st. 14,95

"z y^.

Inkomstenbelasting ' ^ ,?
Prenne wol ksverzeken ngen '

f

$• ryte&fwaf&

:/• Xfcw&f'mi&jw

•• - s-.t.-9ôrt«t.p*<*K

ëh^-fcïWitHïft.

Concertgebouwplein 12, telefoon 020- 6648811
Meibergdreef 9 (AMC). telefoon 020-(6)911511

;••

«V v.ïfiw^ ******
j-.J^-i^rtMrt'W* -;

bfiBMWjtfiKeiRHi
itófcwwMiyWflflw

tv *
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SAVAZ/STAP
Het uitzendbureau van de Amsterdamse
gezondheidszorg.

Vriendelijk, vers en toch voordelig!

ff"?^Skm;|

SPAR-NOORD

Umond-MTS

Voor bestellingen is ons faxnr. 19694

Fijne handappel

SPAR TISSUE

Toiletpapier

Jonagold

Santpoort-Noord
Samenwerkingsschool voor de Umond en het Haarlemse gebied
Roos en Beeklaan 4 - 2071 TD Santpoort-Noord - Tel. 023-383134

OPEN HUIS

12 rollen

5,95

U bent bezig met uw aangifte inkomstenbelasting. U beschikt over veel infor-

Magenfe '-C*

Heel

matie. En u kunt de BelastingTelefoon
(06-0543, tussen 8 en 5 uur op werk-

melkwitbrood

speklappen

Vele vakrichtingen/opleidingen binnen één instituut

kilo

1,99

6,95

1. 4-jarige Middelbare Technische Dagopleiding voor het
MTS-diploma.
Vakrichtingen
Afstudeerrichtingen

Stegeman

Stegeman

dagen) gratis raadplegen.
En... toch lukt het u niet. Dan

150 gr.

'

zelf geholpen worden. Bel dan wel eerst

• >

Bouwkunde

Boerenbrood-

levenkaas

kunt u altijd nog bij de Belastingdienst

Vrijdag 15 februari 1991
van 15.00-17.00 en 19.00-21.30 uur

ham

"

Frankfurtens
^'•'

100 gr.

' .blik 300. gr. '

2,19

even voor een afspraak. En neemt
Spar

u vooral de gegevens mee die nodig zijn

Pils

Belastingdienst

Proces- en milieutechniek

Spar

Pampeps

chips

24 x 30 cl.

div. smaken
zak 200 gr.

grote verpakking alle
maten voor
Boys en Girls

10,95

1,09

46,95

voor het invullen.

Altijd volop parkeergelegenheid.
Bclastingdienst/Particulieren/Ondernemmgen Haarlem. Surmameweg 2.
Met vragen kunt u terecht bi| de Belastingdienst Haarlem.
Het telefoon nummer hiervoor is: 023-30 86 08
Komt u er hierna nog niet uit, dan kunt u gebruikmaken van de hulp bij het
invullen v.in uw aangiftebiljet die geboden wordt bij de Belastingdienst aan de
Surmameweg 2
U moet hiervoor echter weleen afspraak maken'
Dit kan via de volgende telefoonnummers.
Als uw achternaam begint metde letters,
-At/mDp
beldan 308651
-Drt/mJn
beldan 308652
-Jol/m M
bel dan 308653
-Nt/mSs
bel dan 30 86 5A
-Si t/m Z
bel dan 308655.

INGWERSEN &
HELMIG
ADVOCATEN EN PROCUREURS
SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX: 023-274785

U kunt bellen tussen 09 00 uur en 11 3C uuren tussen 13 30 uur en 15 30 uur.
Dus zonder afspraak kunnen wi| u niet van dienstzijn
Er zullen echter ook op andere plaatsen m Haarlem en omstreken medewerkers
van de Belastingdienst hulp bieden bij het invullen van uw aangiftebiljet
Ook hiervoor moet u een afspraak ma ken en wel voor l maart 1991.
Deze plaatsen zijn de volgende
Haarlem-Noord
Dienstencentrum "De Schakel".Schoterweg 83

Telefoon
023-2581 11

Haarlem-Centrum/Zuid-Wcst
Dienstencentrum "Binnenstad", Nieuwe Gioenmarkt 10
Dienstencenlrum,"Zuid-Wesl".van Oostende Bruijnstraat2

023-31 7322
023-324261

Bloemendaal
Bejaardenhuis "De Rijp", Bloemendaalseweg 134

023-259321
023-288510
02502-7771

Umuiden
Dienstencentrum "Zeeën Duinwijk",Zeewijkplem 260

Fa. P. Kleijn
De Spar

Bennebioek
Gemeentehuis. Bennebioekerlaan 5
Zandvoort
Cenlrum voor vrijwillige dienstverlening. Postbus 100
Alleen tussen l O 30 en 12 30 uur'

1 r>QQF\/FP'^'*''"*B-ft-™3C:CQCKI
rv\-/\-fr/-M->i ii-v^vji-it
Bakkerij Paap

Heemstede
Dienstencentrum "Heemstede". Lieven de Keijlaan 24

Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO
02507-17373

02550-20650

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

Sig.mag. De Krocht

Zandvoortselaan 355, Bentveld
Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort

ELLEN CATS
Aangesl. bij DIBEVO
De vacht van de hond is de
spiegel van zijn gezondheid.
Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-,
tand- en wasverzorging van uw hond.
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort,
tel. 02507-12773-13368.

Gasthuisplein 12, Zandvoort
Haltestraat 9. Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

. Besturingstechniek

Vakrichtingen:

Vestigingsplaats:

Elektrotechniek
Metaalbewerken
Houtbewerken
Administratie
Detailhandel
Oriënteren (1-jarig)
Schakelen (1-jarig)

Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem, Umuiden, Lisse
Haarlem, Lisse
Haarlem
Santpoort

3. 5-jarige dag/avondopleiding voor het MTS-diploma
Procestechniek (3 middag/avonden per week)
4. Avondopleidingen

HONDENKAPSALON

Zandvoorts Nieuwsblad

Belmetdirecl,probeer heleerslzelf.

Elektrotechniek

Theoretisch Technisch
Bedrijfstechniek
Theoretische richting
Praktische richting
Elektronica
Energietechniek
Computertechniek
Commerciële Techniek
(met vestigingsaantekening)
Elektrische installatietechniek

2. 2-jarige dagopleiding Kort Middelbaar Beroepsonderwijs (KMBO)

Celsiusstraat 192

Haarlem

Weg- en waterbouwkunde
Werktuigbouwkunde

Restauratietechniek
Theoretisch Technisch
Bedrijfstechnisch

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Drogisterij Ton Goossens

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

winkelcentrum Zandvoort-Noord

Informatica (PDI) '
* Technische Informatica
* Lotus 1-2-3
*
* DBase IV
* Autocad
s (Computer Aided Design)
* Cursus C.N.C,
(draaien en frezen)

* Schakelcursus middelbare
lastechniek
* Middelbare lastechniek
* Logistiek
* Integrale kwaliteitszorg
* Milieukunde
* Meet- en regeltechniek/
Besturingstechniek
* Elektrotechnisch installateur

5. Contractonderwijs
Bereikbaarheid
Trein: Station Santpoort-Noord
Bus: lijn 71 halte Biallosterskilaan
lijn 70/86 halte Hagelingerweg/J. T. Cremerlaan.
Op de maandagavonden vinden informatiebijeenkomsten
plaats. Hiervoor kan men zich telefonisch bij de administratie
van de school aanmelden.
BEDRIJVENDAG/BANENMARKT 12 APRIL 1991
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Goed optreden van de
Zandvoortse Schaakclub

ZANDVOORT - Te midden van het puikje van de Nederlandse
Schaakwereld en een groot aantal buitenlandse deelnemers,
wisten de vier leden van de Zandvoortse Schaakclub zich redelijk goed staande te houden op het grootste schaaktoernooi van
Nederland. De vier Zandvoorters konden tevreden zijn over hun
deelname aan het Hoogovenschaaktoernooi in Wijk aan Zee.
De Zandvoortse schakers kwamen uit in de zogenaamde tienkampen en'hadden in het begin van het
toernooi met nogal wat pech te kampen. Illustratief was bijvoorbeeld
een partij van Piet Termes, die een
gewonnen stelling op tijd verloor.
Dit kwam omdat normaal een speeltempo gehanteerd wordt van 36 zetten in anderhalf uur en op het Hoogoventoernooi veertig zetten in twee
uur. Na het uitvoeren van zijn 36e
zet leunde hij relaxt achterover in de
veronderstelling dat de winst hem
niet meer kon ontgaan. De klok was
echter onverbiddelijk.
Edward Geerst was in een gelijkwaadige situatie verzeild geraakt.
Hij had in een totaal gewonnen stelling nog een half uur bedenktijd
over om drie zetten te doen. Zijn
tegenstander had daar slechts twee
minuten voor. Geerts liet zich echter verleiden met zijn tegenstander
„mee te vluggeren" en zo kon het

Zandvoorts
Nieuwsblad
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dus voorkomen dat een afgrijselijke
blunder hem alsnog de partij kostte.
Ton van Kempen maakte zijn positie als koploper in de clubcompetitie van de Zandvoortse schaakclub
volledig waar. Met vijf punten uit
negen partijen in groep 6-D werd hij
knap vierde. Nico Handgraaf maakte in groep 8-A een uitstekend debuut. Ook Handgraaf behaalde een
score van vijf punten uit negen wedstrijden. Edward Geerts scoorde
vier uit negen in groep 7-D terwijl
Piet Termes met slechts 1,5 punt in
groep 6-A naar huis kon gaan.

Interne competitie

In de interne competitie werd vorige week donderdagavond de 18e
ronde gespeeld. Ook werden de drie
afgebroken partijen van de vorige
ronde afgewerkt. Dennis van der
Meijden behaalde daarbij het volle
punt tegen John Ayress en Jack van
Eijk tegen Lindeman en wederom
Van Eijk maar nu tegen Van Kempen kwamen remises overeen. In de
18e ronde werden negen partijen gespeeld met de volgende resultaten.
Voetbal:
Klijn-De Bruin 0-1, v.d. Mije-SchiltZaterdag:
Zandvoortmeeuwen- meijer 1-0, Berkhout-Paap 1-0, Van
DCO 14.30 uur terrein Vondellaan. Elk-Geerts 0-1, Termes-Van KemZondag: Zandvoortmeeuwen-Con- pen 0-1. Van Eijk-Vander Meijden 1cordia 14.30 uur terrein Vondellaan. 0, Lindeman-Ayress remise, GorterBasketbal:
Roele remise.
Vrijdagavond: 20.30 uur Epibratos-Lions heren in de KennemerSchaakopleiding
sporthal.
Zaterdagavond: 19.15 uur Lions
Vorige week donderdagavond
dames-De Kometen in de Pellikaan- werd de tweede schaakles gegeven
hal.
in het Gemeenschapshuis. Tien
Zaalhandbal:
deelnemers waren aanwezig om
Zondag in de Pellikaanhal: 11.30 weer iets meer van de theorie onder
uur HJ ZVM-VZV, 12.35 uur DS de knie te krijgen. De gratis schaakZVM 2-ODIN 4, 13.40 uur HS ZVM- lessen worden iedere donderdagHCV'90 2, 14.50 uur HS ZVM 4- avond van 19.00 uur tot 19.45 uur
HCV'90 5,15.55 uur HS ZVM 3-Blin- gegeven. Er zijn nog enkele plaatsen
kert 5.
vrij. Voor inlichtingen kan men belZaterdag in de Pellikaanhal 10.00 len met voorzitter1 Hans Lindeman
uur Casino-ZVM - Sparta Praag.
telefoon 02507-13224 of het taestuursZaalhandbal:
lid John Ayress telefoon 14120.
Vrijdagavond in de Pellikaanhal
18.00 uur en 18.30 uur selectiewedstrijden C-junioren, 19.00 uur TZB 3- Jeugdcompetitie
Na afloop van de schaaklessen
TZB 4, 19.45 uur Zandvoortmeeuwen 2-Drayer Bouw 2, 20.30 uur Ni- werd er ook nog voor de interne
hot/Jaap Bloem Sport-Zekveld, Jeugdcompetitie gespeeld. Ook hier
21.25 uur Bad Zuid/ZVN-BSM, 22.30 werden een paar spannende partijen
uur TZB 6-Zandvoort Noord 5.
op het bord gelegd. De uitslagen waren: Dave Frederking-Bas Geurts 1Maandagavond in de Pellikaan- 0, Rebecca Willemse-Florian van der
hal: 20.40 uur HB/Alarm-De Brug, Moolen 0-1. Bas van der Mije-Mark
21.35 uur Zandvoort '75-Sand '84 da- Kok 0-1, Michel van Osenbruggenmes, 22.20 uur Zandvoort Noord 3- Ilje Molerus 0-1, Rotaert Prins-Henk
Zandvoort Noord 4.
Willemse 0-1.

SPORTAGENDA

Sporting OSS komt in gevarenzone
ZANDVOORT - Het is geen
al te beste week geworden
voor de twee topteams van
Sporting O.S.S. Verloren de
dames éénmaal, de heren lieten twee keer de punten liggen. Beide teams moeten nu
alles uit de kast halen, willen
zij volgend seizoen weer in
dezelfde volleybalklasse spelen.
Sporting OSS dames l draait dit
seizoen niet zoals in de voorgaande jaren. Zoals bij vele volleytaalverenigingen in de omgeving van
Haarlem is ook bij Sporting het
ledenaantal fors teruggelopen.
Ook Dames l heeft met dit probleem te maken gehad. Aan het
begin van het seizoen stond er een
aanzienlijk gewijzigd team in het
veld.
Dit had tot gevolg dat de dames
niet goed op elkaar waren ingespeeld. De eerste wedstrijden gingen dan ook verloren omdat Sporting elkaar in het veld niet blindelings kon vinden, hetgeen essentieel is in de promotieklasse. In de
loop van het seizoen is het spelpeil
wel gestegen. Er zijn nog geen
wedstrijden gewonnen maar de
setstanden van de laatste paar weken laten zien dat het verschil met
de concurrenten niet meer zo
groot is.
Afgelopen zaterdag werd er gespeeld tegen het vijfde team van
Brother Martinus. Al vanaf het begin was er gelijk opgaand volleybal te zien. Regelmatig nam Sporting een paar punten voorsprong
aan het einde bleek Brother toch
de langste adem te hebben, al
scheelde het niet veel (12-15). Ook
in de tweede en derde set namen
de beide teams om beurten een
voorsprong. Ondanks de goede tegenstand kon Sporting het echter
niet redden waardoor de wedstrijd
met 0-3 verloren ging. '

De heren lieten twee keer de punten liggen

nen verzekerde FES zich van toch
nog een wedstrijdpunt.
Sporting Dames 3 speelde een goede wedstrijd tegen die Raeckse 4.
Vanaf het begin nam Sporting de
Spannend
leiding en liet die niet meer los. De
Het tweede damesteam speelde eerste twee sets werden met ruimeen spannende wedstrijd tegen verschil gewonnen. Die Raeckse
FES 1. In de eerste set leek het er probeerde het nog even in de derde
op dat Sporting OSS een enorm set maar ook deze ging met 17-15
pak slaag ging krijgen. De set werd naar de Sporting-dames.
in korte tijd verloren met 2-15. Dat
het team over karakter beschikte,
bleek in de volgende 2 sets die Heren
beide met 15-13 werden gewonnen.
Ook het herenteam van Sporting
Oss had een spelerstekort aan het
Ondanks het goede spel van begin van het seizoen. Na een goede
Mette v.d. Ven, die geruime tijd klassering in het afgelopen jaar vergeblesseerd is geweest, kon de lieten vier spelers het team waarlaatst set niet winnend worden af- door het seizoen begonnen werd met
gesloten. Door met 12-15 te win- slechts 5 spelers. Gelukkig kwamen

twee „nieuwelingen" het team versterken zodat er gespeeld kon worden. Sporting OSS verloor de eerste
paar wedstrijden met enorme verschillen. Hoe meer wedstrijden er
echter werden gespeeld, hoe beter er
werd gepresenteerd. De kwaliteiten
die in het team schuilen, beginnen
langzaam aan zichtbaar te worden,
hoewel dat afgelopen zaterdag met
zo duidelijk was.
De eerste twee sets werden met
ruim verschil verloren van Die
Raeckse 3. Pas in de derde set kwam
Sporting een beetje in zijn spel maar
het kon niet meer verhinderen dat
de tegenstander ook de laatste set
winnend afsloot met 10-15. Maandag
waren de heren van Ovra de tegenstander. Het spelpeil lag duidelijk

Foto Bram Stijnen

hoger dan m de vorige wedstrijd.
Toch kon Sporting het met afmaken. Hoewel de verschillen in setstanden met al te groot waren,
ging de partij toch met 3-0 verloren. Zaterdag over een week volgt
de ontmoeting met PSVH. De vorige wedstrijd tegen dit team werd
door Sporting gewonnen, dus er is
goede hoop op twee wedstrijdpunten.
De jeugd speelde niet zoals anders. De heren hadden hun gedachten duidelijk met bij het spel.
Ondanks alle pogingen van de
coach om het team weer in de goede baan te leiden ging de partij
met 0-3 verloren. Een schande was
het echter niet aangezien HSVC
de koppositie in de jeugdpoule inneemt.

De Kruijff en
Klein nemen wraak
Mevr. de Krui.] ff met dhr. Klei] n
hadden in de derde wedstrijd heel
slecht gescoord en namen afgelopen
weekend wiaak in de A-h] n Met
59,38"n werden zij eerste en zi] zi]n
nu een beetje aan het degradaties
pook ontsnapt. De vijfde en laatste
wedstrijd van deze competitie zal
voor hen beslissend zijn.
Het echtpaar Heidoorn deed hot
weer goed en werd tweede met
58,04"u?Dit echtpaar staat nou steeds
aan kop, maar mevr. de Leeuw mei
dhr. Braun bezetten nu de tweede
plaats.
In de B-lijn haalden mevr Vissei
met dhr. van Leeuwen genadeloos
uit. Met een score van 67,867" n weiden zij eerste. Met 76,71"» werd het
echtpaar Hoogendijk tweede.
Na vier wedstrijden hebben mevr
Visser en Dhr. van Leeuwen de kop
positie in de B-lijn overgenomen en
het echtpaar Hoogendijk staat nu
tweede.
In de C-lijn hadden de heren Heil
ker en Saueressig emdeli]k een goe
de avond, de vorm was de laatste
wedstrijden ver te zoeken, maar m
deze wedstrijd scoorden zij (iü,79":>
en dat was een opsteker. Verrassen
de tweede werd het gelegenheid1koppel de dames Drose en Hagen
met 62,14"...
De dames Fokkens en Kinkhou
wers laten zich met van de eerste
plaats verdringen en maken een goede promotiekans. Naar de tweede
plaats zijn de dames Berghotf en
Drose opgeklommen.
In de D-hjn deden de dames Beijer
en Rauwerda het goed want met
63,84" n werden zij eerste De dames
Haverkate en Rudenko deden het in
deze wedstrjd wat rustiger aan want
zij werden voor de verandering nu
eens tweede met 58,93"o.
Laatstgenoemd paar blijft natuurlijk eerste staan en de dames Kalff
en Polm blijven ook rustig op de
tweede plek.
Inlichtingen over de bridgeclub
kunt u verkrijgen bij de wedstrijdleider de heer H Emmen, telef. 18570
(alleen 's avonds).

Klaverjas bij TZB
ZANDVOORT - Komende vrijdag
avond organiseert de voetbalverem
ging TZB de vijfde, in een serie van
zeven, klaverjaswedstrijd. Dit zogenaamde „slagkooitoernooi", de opbrengsten komen ten goede aan de
softbalafdeling, staat in een grote be
langstelling en ook vrijdagavond
wordt er een grote drukte verwacht
in de TZB kantine aan de Kennemerweg. Behoudens het klaverjassen wordt er een grote verloting gehouden met fraaie prijzen. De sponsor van deze avond is de firma Stiphout. Het klaverj astoernooi begint
om 20.00 uur en de kosten bedragen
/' 7,50 per koppel.

Winstpunten voor meeste zaalvoetbalteams

TZB gaat door naar volgende ronde
ZANDVOORT - De Zandvoortse zaalvoetbalclubs boekten de
afgelopen week alleen maar positieve resultaten. Zo won Trefpunt, al ging het moeizaam, met 3-2 van Halfweg en zegevierde
Nihot/Jaap Bloem Sport met 2-3 bij SV Diemen. Bad Zuid/ZVN
verstevigde de koppositie door een 5-2 winst op NAS en TZB en
Zandvoortmeeuwen hielden elkaar in evenwicht, namelijk 5-5.
TZB bekerde wel verder naar de volgende ronde door een fraaie
6-2 overwinning op Scombrus.

• Bestuur en leden van commissies toosten op het 25-jarig bestaan van de Watersport Vereniging Zandvoort.
Foto Bram Stijnen

Jubilerende watersportvereniging
nadrukkelijk aanwezig in Zandvoort
ZANDVOORT - Op 18 februari aanstaande bestaat de Watersport Vereniging Zandvoort
25 jaar, maar afgelopen zondag
werd dit heugelijk feit al groots
gevierd. In het Elysee Beach
hotel vond een druk bezochte
receptie plaats, gevolgd door
een feestavond voor de clubleden.
In februari 1966 stonden de heren
Wilkens, Van Elteren en Deutekom
aan de wieg van de Watersport Vereniging in Zandvoort. Oorspronkelijk
bedoeld voor zowel lieden die een
visje aan de haak wilden slaan maar
ook voor zeilers. Toen waren vooral
de monohulls (één romp) in trek,
maar allengs ging men over op de
catamaran, de twee rompboten.
Deze boten bleken veel beter geschikt te zijn voor de zeilsport in de
branding.
De club ontwikkelde zich van een
handjevol leden tot op heden zo
rond de 200 watersportliefhebbers,
waaronder lOa 15°,u jeugdleden. De
watprspnrtvereniging kende vele
hoogtepunten in haar bestaan. Zo
werd diverse keren de organisatie
van een Nederlands of Europees
kampioenschap aan de badplaats
toegewezen hetgeen getuigt van een
opmerkelijk goede organisatie. Ook
is het elk jaar terugkerende kustzeilevenement een ware happening.

Hieraan deden oorspronkelijk vier
kustzeilverenigingen mee waarbij
zowel club- als individuele prijzen te
verdienen vielen.

Clubhuis
Een van de belangrijkste gebeurtenissen in het 25-jarig bestaan van
de WVZ was de ingebruikneming
van het clubhuis in 1978. Vanaf de
oprichting vertoefde de zeilvereniging op de locatie aan het zuiderstrand maar met de opening van het
zelf in elkaar gezette clubhuis kreeg
men een eigen honk waar het verenigingsgebeuren pas goed tot zijn
recht kwam.
De vereniging heeft in de loop der
jaren vele kampioenen voortgebracht, maar het is niet alleen een
club voor de toppers. Secretaris
René Bos daarover: „Het kenmerk
van onze rlub is een goede combinatie van watersport en de gezelligheid. Het wedstrijdzeilen is niet
voor iedereen weggelegd, gelukkig
hebben we topzeilers, maar we zijn
er ook voor de recreatiewatersporters. We zijn een vereniging met leden van allerlei pluimage, die alle
klussen zelf uitvoeren. Vooral die
zelfwerkzaamheid schept een band
tussen de leden.
In de afgelopen 25 jaar heeft de
Watersport Vereniging veel steun
gehad aan diverse instanties. Ook in
de komende jaren rekent de vereniging op de steun van de gemeente,

politie, ZRB, KNZHRM en ook met
de strandpachters waren de üontacten altijd even goed.
De Watersportvereniging,' onder
leiding van het dagelijks bestuur,
voorzitter Cees Oderkerk, secretaris
René Bos en penningmeester Rob
Bossink heeft voor de komende jaren wel wat plannen op tafel liggen.
Naast een actief jeugdbeleid ziet de
vereniging een seizoensverlenging
ook wel zitten. „Een verlenging van
het seizoen is een belangrijk punt,"
meent René Bos. „Met de afbraak
van het clubgebouw in oktober
krijgt het verenigingsgebeuren een
behoorlijke knauw en kunnen we
permanent op het strand blijven, of
het seizoen verlengen dan is dat niet
het geval. Je hebt dan constant een
onderkomen waar je je thuisvoelt."
Nu de feestavond achter de rug is
gaat men zich opmaken voor het organiseren van diverse jubileum-evenementen de komende zomer. Zo
staat het kustzeilevenement gepland in het derde weekend van juni
en de driedaagse van Zandvoort
staat voor het Pinksterweekend op
de agenda. Het grootste gebeuren
moet echter worden een jaarlijks terugkerend
watersportevenement.
„Eenmaal per jaar willen wij een
enorm zeilevenement organiseren.
Dat moet een publiekstrekker worden voor zowel dat publiek en de
gemeente Zandvoort. We willen nadrukkelijk aanwezig zijn in Zandvoort," besluit secretaris Bos.

Het bovenstaande Trefpunt ontmoet elke week meer tegenstand.
Ook het laaggeklasseerde Halfweg
probeerde de Zandvoorters een punt
af te nemen. Bovendien draait het
op dit moment niet erg in het Zandvoortse team. Harry Baars opende
de score maar een foutje in de Trefpuntdefensie werd door Halfweg direct afgestraft, 1-1. Na een kwartier
spelen een goed lopende aanval en
Michel de Roode gaf Trefpunt opnieuw een voorsprong, 2-1.
Toen Alex Verhoeven kort na het
begin van de tweede helft Trefpunt
op een 3-1 voorsprong zette leek het
een gemakkelijke overwinning te
gaan worden. Maar foutief uitverdedigen betekende een tweede Halfwegse treffer en de onrust sloop m
het Zandvoortse team. Doelman
Ferry Nanai toonde echter z'n uitstekende kwaliteiten en hield Trefpunt op de been. Door de 3-2 overwinning heeft Trefpunt de maximale score behaald, namelijk twintig
punten uit tien wedstrijden.

Nihot/Jaap Bloem Sport

lers van coach Ap Lammers NAS
onder zodanige druk dat er welhaast
doelpunten moesten vallen. In de 9e
minuut was het voor de eerste maal
raak toen een snel genomen hoekschop door Jack Goedegebuure
werd ingeschoten. Even later verhoogden de Zandvoorters de voorsprong toen opnieuw Jack Goedegebeuure scoorde na goed voorbereid
werk van Marcel Schoorl en Frans
Post. NAS, enigszins bekomen van
de schrik, zocht toen wat meer de
aanval op maar de al weken in topvorm verkerende doelman Wim van
der Kuyl steeg naar grote hoogte.
NAS zocht meer de aanval waardoor
Bad Zuid/ZVN ruimte kreeg waarvan het in de 21e minuut profiteerde. Na een voorzet van Ed Vastenhouw had Gerard Ramkema weinig

moeite om de bal in het doel te plaat - dere doelpunten op. Martin Kruyft
sen, 3-0.
zorgde voor 3-1 en Peter van der
Heyden knalde vanaf de strafschopUit een vrije trap kwam NAS di- stip nummer vier in de touwen. De
rect in de tweede helft terug tot 3-1, strijd was beslist en TZB ging lekkei
maar onder aanvoering van uitblin- door met goede combinaties. Denny
ker Frans Post zette Bad Zuid/ZVN Lensen zorgde voor 5-1 waarna
de bezoekers de duimschroeven Scomtarus via een strafschop op 5-2
aan. Na een zeer fraaie actie van Ed kwam. Het laatste wapenfeit kwam
Vastenhouw kon de geheel vrij- van TZB dat door Nico de Boo op 6-2
staande Marcel Schoorl de stand op eindigde.
4-1 brengen. Ook de vijfde treffer
In de competitiewedstrijd tegen
kwam van de voet van Marcel
Schoorl, door op koele wijze de doel- Zandvoortmeeuwen
verspeelde
man te omspelen. Het dapper vol- TZB een belangrijk punt. Daar leek
houden van NAS kreeg terecht de het geenszins van te komen aangekans de eindstand te bepalen op 5-2. zien TZB vlot een 4-1 voorsprong
nam door doelpunten van Steel
Blanken, Martin Kruyff en twee
TZB
maal Peter van der Heyden. De con
In de bekerwedstnjd tegen Scom- centratie verslapte en het fel tegen
brus heeft TZB met fraai zaalvoet- spel biedende Zandvoortmeeuwen
bal een duidelijke overwinning be- kwam terug tot 4-3. Toen Rmub
haald. In de eerste helft namen de Brumsma de stand naar 5-3 opvoerbadgasten door doelpunten van de leek er nog mets aan de hand vooi
Nico de Boo en Denny Lensen een 2- TZB. De Boys pakten de zaken ech
0 voorsprong. Nadat Combrus de ter te gemakkelijk aan waardoor
achterstand terugbracht tot 2-1 Zandvoortmeeuwen in de slotfase
schroefden de Zandvoorters het alsnog terug kon slaan en de eindtempo omhoog en dat leverde meer- stand op 5-5 bepaalde.

Olaf Cliteur groepswinnaar
op Hoogovenschaaktoernooi

Ook dit duel werd door de Zandvoortse doelman bepaald. Jaap
Bloem ranselde vele ballen uit zijn
ZANDVOORT - De Chess Society Zandvoort heeft een formidoel en mede daardoor keerden de dabel Hoogovenschaaktoernooi achter de rug. In de eerste week
Zandvoorters met een overwinning werden er in het vierkampentoernooi al drie prijzen gewonnen
huiswaarts.
Nihot/Jaap
Bloem
in de tweede week sprake was van een sterk optreden in
Sport had het moeilijk tegen het terwijl
sterke SV Diemen, dat in de 14e mi- de tienkampen.
Nieuwkomer Nico Handgraaf beren te forceren tegen een viij
nuut een 1-0 voorsprong nam. Nihot/Jaap Bloem Sport kreeg daarna wat werd een groep hoger geplaatst dan zwakke tegenstander", aldus Van
meer greep op de strijd en Renë aanvankelijk verwacht en maakte Kempen, die deze partij dan ook
Paap was tweemaal dicht bij de ge- zich eigenlijk geen enkele illusie op prompt verloor Van Kempen zal
lijkmaker. Eerst schoot hij tegen de een goede eindklassenng. De score volgend jaar wederom in groep 6 uitdoelman op en vervolgens werd de die hij echter m deze achtste groep komen.
Het resultaat waar echter binnen
doelpaal geraakt.
realiseerde mag er zonder meer zijn.
Met vijf punten uit negen partijen de Chess Society nog weken over
In de tweede helft kreeg het Zand- legde Handgraaf beslag op een ge- gesproken zal worden, werd neergevoortse team de vorm weer te pak- deelde vijfde/zesde plaats. Hand- zet door Olaf Cliteur. Na twee jaar m
ken en Dennis Keuning scoorde na graaf had de onderlinge partij verlo- de vijfde groep tegen het degradatieaangeven van Edwin Ariesen, 1-1. SV ren waardoor hij als enige Chess So- spook gevochten te hebben sloeg de
Diemen bleef stug tegenspel bieden ciety schaker net buiten de prijzen Society-kopman dit jaar keihard toe
en nam wederom een voorsprong na viel. Toch was teamgenoot Van Na ook m de eerste week, net als
een knap uitgevoerde aanval, 2-1. De Kempen zeer te spreken over het collega Van Kempen, al promotie
Zandvoorters drongen in de laatste resultaat van Handgraaf. Volgens afgedwongen te hebben m de viertien minuten sterk aan en Wim de hem moet Handgraaf, na wat meer kampen, herhaalde Cliteur dit huzaJong zorgde voor de gelijkmaker, 2- ervaring opgedaan te hebben, vol- renstukje m de tienkampen. Met een
2. Over en weer kwamen er kansen gend jaar zeker in staat geacht wor- score van 6,5 punt uit negen partijen
op de winnende treffer maar uitein- den in de top van zijn groep mee te werd Cliteur ongedeeld eerste m zijn
groep en promoveerde derhalve
delijk was het Nihot/Jaap Bloem draaien.
Sport dat met de winst ging strijken.
Van Kempen zelf speelde net als naar groep vier. De 27-jarige ZandEdwin Anessen kreeg loon naar vorig jaar een uitstekend toernooi voorter bewees zipi goede vorm
werken en zorgde voor de winnende doch wat hem m de vicrkampen wel door maar liefst twaalf partijen lang
treffer. De Zandvoorters liepen nog gelukt was, lukte hem nu niet. Met ongeslagen te blijven en met zes
tegen een twee minuten straf op een score van vijf uit negen kwam de wmstpartiien en zet> remises een inmaar de verdediging wist van geen sympathieke Zandvoorter met ver- drukwekkende bcoie achter zijn
wijken.
der dan een gedeelde derde/vierde naam te zetten.
plaats, die wel goed was voor een
Ook op de rustdag van het toerprijs. Het leverde echter niet de fel nooi waren de leden van de nieuwe
Bad Zuid/ZVN
begeerde promotie op. „In de voor- energieke schaakvereniging actief,
In een hoog tempo zetten de spe- laatste ronde heb ik mijn partij pro- 's Middags namen Olal Cliteur.

Hans van Brakel en Kees Koper deel
aan het jaarlijkse snelschaaktoei
nooi. 04 Deelnemers, waaronder en
kele grootmeesters en meestert
streden hier om de priizen. Cliteui
die na een uitstekende voort ondr
net onder de hoofdgroep belandde,
emdiE.de op een fraaie 23e plaat s
Ook Hans van Brakel deed het uit
stekend en sloot het toernooi af met
de 32e plaats. Keeb Koper, die na een
zwakke voorronde in de /ebde groep
terecht kwam. revancheerde ^icli
hier volledig door deze groep met
een score van zes uit zeven oveitui
gend te winnen hetgeen hem een
boekenbon opleverde.
's Avonds trachtte Koper samen
met Van Brakel en Drost de Amen
kaaiise grootmeester John Fedoro
wicz m een bimultaanwedbtri]d te
bestrijden. Van Brakel en Drost \\ ei
den vakkundig door de Amerikaan
van het bord gezet doch Kees Kopei
bezorgde hem benauv. ende momen
ten. Uiteindelijk moest ook Kopei
het onderspit delven.
Na deze drukke schaakweken aaat
de Chess Society op de ingeslagen
weg voort. Vrijdagavond aanstaande
zal er een vergadering plaatsvinden
omtrent de te organiseren nctivitei
ten. Een mooie-gelegenlund om ken
nib te maken met deze unieke veie
niging. Vooraf contact opnemen ib
echter beter. Telefoon becretaritHans Drost. 18430 oi voorzitter
Hans Van Brakel 14884
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boomgaard heeft weer wat
^SKBU&s%.

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

^^"^^

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

Canon E OS 1000

Hyundai AF

Fuji Quicksnap

Professionele mogelijkheden
Supereenvoudige
bediening

stelt zelf scherp
volautomatisch
Draait zelf door

film met ingebouwde lens
Fantastisch bij de wintersport

Nu mkl flitser

mkl tas

179,-

14,95

Sony Handycam
TR7,5
Camera en recorder m een'
8 x 200 m
stereogeluid
zeer klein''i

2798,-

KWEKKENDE
VRHUIZERS

foto BOOMGAARD, Grote Krocht 26, 1 UUR SERVICE
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Personeelswerving
dichtbij huis?

SOLEIL 25.M. P. COIFFURES
Hogeweg 27
Zandvoort, tel. 16969

U BENT VAN HARTE
WELKOM MET OF ZONDER
AFSPRAAK.

•

Vrouwen weer aan de slag

Voor personeelswervmg dicht bij huis werkt Weekmedia.
Onze kranten verschijnen editie-gewijs, zodat u gericht
kunt adverteren in de directe omgeving van uw onderneming.
Elke week opnieuw geven de personeelspagma's van
Weekmedia een overzicht van vacatures in en rond Amsterdam. De lezers weten deze pagina's te vinden; zij
zoeken een baan dicht bij huis.
De 18 kranten van Weekmedia verschijnen wekelijks in
een oplage van 650.000 exemplaren.

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

De kracht van Weekmedia is de unieke plaats die de
verschillende kranten in hun gebied innemen. Zij bieden
de lezer veel plaatselijk nieuws en leesplezier en ze worden daarom intensief gelezen.
Wilt u meer weten? Vraag de brochure over personeelswerving aan: 020-562 62 76.

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

Weekmedia werkt!

U zou wel (weer) betaald willen werken of
een opleiding volgen maar weet niet precies
wat uw mogelijkheden zijn De Vrouw en
Werkwinkel is er om advies en informatie te
geven Elke dinsdagochtend tussen 9 0012 00 uur houdt zij (gratis)
SPREEKUUR

in 't Stekkie te Zandvoort,
Celsiusstraat 190

Had ik daar maar eerder aan gedacht

Autorijschool Phïl Waaning
Kostverlorenstraat 70 - Zandvoort
Tel 02507-12071

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

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

MANAGERS
STUDY IN HOLLAND AND BRITAIN
FOR BBA (HONS) AND HEAO
De HEAO van de Hogeschool Hol
land en Wolverhampton Business
School zijn per l augustus 1990 in
Amsterdam/Diemen en m
Wolverhampton een unie
ke vierjarige dagopleiding
gestart Na een voltooide
studie komt men in het
bezit van twee diploma s
Het Nederlandse HEAO
diploma
- De Britse BA
(honours) degree
Onze benadering
houdt in
- Internationale
klassen
Voertaal Engels
Halfjaarlijkse
internationale
uitwisseling
Internationale stage
van één jaar
Strikte toelatmgsprocedure
Identieke studieprogrammering in
Nederland en Engeland
- Dubbele diplomering
- Nauwe banden met het Europese
bedrijfsleven
- Specialisatie in vierde jaar in
Accounting
- Human Resources Management
- Marketing
- Information Management
De colleges worden verzorgd door
een gecombineerd professioneel Bnts
en Nederlands onderwijsteam

Vanwege de beperkte capaciteit is
tijdige aanmelding (tot uiterlijk 31
maart 1991) noodzakelijk door mid
del van een aanmeldmgs
formulier dat op aanvraag
wordt toegezonden Neem
daartoe contact op met
het secretariaat HEAO,
telefoon 020 5601272 of
retourneer onderstaande
antwoordcoupon
Opsturen naar Hogeschool Holland, sector
HEAO.tavGerardv
Doelen, antwoord
nummer 1125
1110 VB Diemen
Kom op 28 februari naar
de voorlichtingsdag van
10 00 16 00 uur en van
19 00 21 00 uur, of bezoek
de voorlichtingsavond
op 14 maart 1991
van 19 30 - 21 30 uur
Hogeschool Holland, Wüdenborch 6,
1112 XB Amsterdam/Diemen
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats

iiiiinniiii \vj>
hogeschool holland
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onze abonnee
Het Zandvoorts Nieuwsblad? Toen ik op mezelf ging wonen, nam ik meteen een abonnement, net als mijn ouders. Het
is natuurlijk een te gekke krant die ik niet zou willen missen Al is het alleen maar om te weten wat ze over mijn
vereniging schrijven
Die verslaggever van het Zandvoorts Nieuwsblad ken ik heel goed. Prima vent die je altijd kan bellen als er
nieuws te melden is. Maar hij zit zelf ook niet stil, als hij over onze plannen iets heeft gehoord, hangt hij meteen
aan de lijn Daaraan zie je dat het Zandvoorts Nieuwsblad een échte krant is.
Ik vind troimens dat ze het in alles goed doen. Neem de gemeentepolitiek bijvoorbeeld .. Je hoeft ze niks
\MJS te maken en ik mag zo'n opstelling wel.
Zal ik je iets leuks vertellen? Je weet dat ik dol ben op treintjes. Zie ik in de Micro's een moordaanbieding. Ik bel
meteen op. Toen ik die loc kwam halen, bleken er intussen tientallen anderen gebeld te hebben. Was ik er even
mooi op tijd bij geweest. Dank zij mijn krant.
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant
die schrijft over de plaats waar u woont.

< |L

-' kiant moa '^ lobben OmcLil ik
giaag \\il \\Ui_n \\ U /ieh in mi)n oms><_\inii ilspn.lt ki kuimsmikinu o n t v a n g ik het /anchooits Nieuusblad

13 weken voor maar f 11,-.
\umi ( m \ )
UI a s
Posiuxk M l lts
l L k loon
Oiin H m k n i

Daaina \\oicl ik abonnee en betaal pei
ü maand f 4 75*
0 k u a i t a a l l 15 O haltjaai i 27 ü jaai l 49 f
een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische
betaling Vooi postabonnees gelden andeie tane\en
1 kunt u\\ abonnement ook telefonisch aan ons opgexen
020668 B 00
Siuui de/e bon in een open emelop naai \\eekmeclia Antxsooiclnumrnei 10051 1000 FA Amsteidam U hoelt geen postzegel
te plakken

d \ m eontiole be/oiging) \\ K
'Al 2

Zandvoorts
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xnyf*
ü Nieuwsblad

Wie 'n abonnement heeft weet meer!
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Korte tips

Kunstschilder Jan van
der Veer in Paulus Loot
ZANDVOORT - De Kunstschilder
Jan van der Veen exposeert van 10
februari tot en met 21 april in atelier
Paulus Loot. De kunstenaar, die geboren is in 1912 in Bloemendaal,
volgde zijn opleiding aan de Rijksacademie Amsterdam.
De tentoonstelling in het Zandvbortse atelier laat een overzicht
zien van zijn werken vanaf zijn academietijd.
Jan van der Veen gebruikt olieverf
en hij heeft aquarellen en tekeningen gemaakt.
Hij werkt sterk met stemmingen
die hij door zijn kleuren laat bepalen.

Verzamelbeurs Zandvoort
ZANDVOORT - De maandelijkse
Verzamelbeurs Zandvoort wordt op
zondag 10 februari gehouden in het
gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat. De'hobbyclub 'Beeld en
Geluid' van de NZH in Haarlem verleent haar medewerking.
Op de beurs zijn verzamelobjecten
aanwezig zoals postzegels, munten,
prentbriefkaarten, suikerzakjes en
speldjes, maar ook wijwaterbakjes,
eierdoppen, poppen en sieraden.
Dankzij de medewerking ,van de
NZH is er ook veel aanwezig op hobbygebied, zoals treinen en toebehoren, autobussen en auto's. Belangstellenden kunnen op de beurs kopen en ruilen. Ook zijn er experts op
de beurs die objecten op hun waarde
kunnen taxeren.
De beurs is geopend van tien tot vijf
uur. Toegang is gratis.
Geïnteresseerden kunnen terecht
bij
G.H. van
der
Eijken
(02507-14234) of F.L. Tervelde
(02507-12303).

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Djazzex en Pia Beek in
Stadsschouwburg Velsen
VELSEN/ZANDVOORT - Het jazzdansgezelschap Djazzex komt zaterdag 9 februari met haar nieuwe dansprogramma 'Jazz Exchange' naar de
Stadsschouwburg in Velsen. 'Jazz Exchange' bestaat uit vier stukken,
waarvan drie nieuwe. Twee werken zijn afkomstig van artistiek leider
Glenn van der Hof f en twee van aankomende jonge choreografen. Het
dansstuk 'Darimana' van Van der Hoof wordt herhaald. In dit stuk zijn
elementen opgenomen uit de oosterse dans. Voor het nieuwe stuk 'Breakfast in Birma' liet de choreograaf zich inspireren door de cultuur van zijn
geboorteland Indonesië.
De twee gastchoreografen zijn Neel Verdoorn en Patrick Delcroix. Verdoorn, danseres bij het Groningse dansgezelschap Reflex tekent voor 'Bésieque', waarvoor zij de inspiratie vond in de verbondenheid met de natuur.
Delcroix, sind 1986 verbonden aan het Nederlands Danstheater maakte
voor Dajazzex 'Un sac de Noeuds'.
'The Flying Dutchess' Pia Beek komt op vrijdagavond 8 februari samen met
de Rob Hoeke's Boogie and Blues Band naar de Stadsschouwburg in
Velsen. Zij brengen een avondvullend concert vol jazz en swing. Belangstellenden kunnen voor meer informatie terecht bij de Stadsschouwburg, tel.:
02550-15789.

Greetje Bijma Kwintet
in Haarlemse Jazzclub
HAARLEM/ZANDVOORT - De
winnares van de Boy Edgarprijs
1990, Greetje Bijma, treedt op vrijdag 8 februari met haar kwintet op
in de Haarlemse Jazzclub.
Bijma startte haar carrière in 1982
en richtte drie jaar later haar eigen
kwintet op. De groep speelde onder
andere op het North Sea Jazz Festival, Jazzmarathon Groningen en
Jazzfest Berlin.
Het optreden begint om tien uur. De
zaal is open om half tien. De Haarlemse Jazzclub is op Groot Heiligland 37. Informatie: Tel.: 023-325082

• Djazzex komt met een dansproduktie in de Stadsschouwburg in Velsen

• Cultureel Centrum Zandvoort
' (Gasthuisplein 9b): expositie met
werken van leden van de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders. De
expositie duurt tot en met zondag 3
maart en is van woensdag t/m zondag geopend van half twee tot vier
uur.
• Stichting Beeckestijn Pop organiseert voor 9 februari een concert in
het Wicte Theater in Umuiden. Het
programma wordt verzorgd door
Claw Boys Claw. Kaarten kosten fl.
12,50 en zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Aad Molenaar, Begijnenstraat 25 in Beverwijk en bij
Twin Records, Velserduinweg 2la in
Umuiden.
• Teylers Museum heeft tot en met
24 februari een tentoonstelling over
Horace Benedict de Saussure, die in
1787 de top van de Mont Blanc bereikte. De expositie geeft een indruk
over de prestatie de De Saussure leverde.
Teylers Museum bevindt zich op
Spaarne 16 in Haarlem. Het museum is open van dinsdag tot en met
zaterdag van tien tot vijf uur en op
zondag van één tot vijf uur.
• Op een andere tentoonstelling in
Teylers Museum zijn tekeningen en
grafiek te zien. Deze expositie is gewijd aan het genre van het nachtstuk. Er wordt een indruk gegeven
van de oplossing die verschillende
kunstenaars in de loop van een aantal eeuwen bedacht hebben om een
tafereel in het donker weer te geven.
Deze tentoonstelling is te bezichtigen tot 24 februari.
• Concertmeester en violist Jaap van
Zweden is 7, 8 en 9 februari te gast
bij het Noordhollands Philharmonisch Orkest, voor het Vioolconcert
in e kl.t. van Felix Mendelssohn-Bartholdy. Op het programma staan
nog drie andere werken. 7/2 Vredevorstkerk, Beverwijk; 8/2 Concertgebouw, Haarlem; 9/2 Gemeentehuis
Aalsmeer. Aanvang 20.15 uur. Info:
023-319248.
• De Big Band 'Jazz Phonia', die onder leiding staat van Paul Bakker
treedt zaterdagavond 9 februari op
in de Haarlemse Jazzclub. Deze Big
Band bestaat uit leerlingen van het
Muziek Centrum Zuid Kennemerland. Daarna is er een jamsoos. Aanvang tien uur, zaal open om half
tien.
• Het uurconcert in de Haarlemse
Jazzclub vindt plaats op zondag 10
februari. Het optreden van 'Just
another Blues affair' begint om drie
uur.

School C

MENINGEN

Met oog en oor
de badplaats door

De rubriek meningen staat open voor
uw reacties. Stuur uw brief naar de
redactie van deze krant, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Te lange brieven
kunnen worden ingekort. U kunt uw
brief ook afgeven bij het redactiekantoor
dat is gevestigd aan het Gasthuisplein
12 in Zandvoort. De redactie is
telefonisch bereikbaar via nummer
02507-12066.
Spiedend op de trottoirs en de hoevcclheden nauw in het oog: houdend,
besteedde Bram Stijnen afgelopen
weken in zijn rubriek 'Met oog en oor
de badplaats door' nogal wat aandacht aan het hondepoep-probleem
in Zandvoort. Kennelijk met een opvallend resultaat, zo blijkt uit een
reactie van een van onze lezers.

Hondepoep
verdwijnt
Geachte heer Stijnen. Dank voor
uw 'aktie hondepoep'! HET HELPT!
HET HELPT!!
Ik geef u mijn bevindingen op weg
naar de kapper, elke vrijdagmorgen
om 08.15 uur, slechts tellend het
stuk trottoir tussen Van Speijkstraat 15 en Van Speijkstraat 8.
18 januari: welgeteld 16 verse drollen
op de stoep voor welgeteld 8 huizen.
25 januari: hoera, de honden hebben
gisteren uw stukje gelezen! Hoewel
niet allemaal, want 6 verse drollen
worden nog gesignaleerd,
l februari: ik kan mijn ogen nauwelijks geloven, want ik tel slechts 2
drollen! En wanneer ik even later op
de Zeestraat loop, kan dat zonder de
gebruikelijke hink-stap-sprongen.
Opmerkelijk is dat gedurende de
laatste weken duidelijk meer gebruik wordt gemaakt van de goten.
Gaat u s.v.p. door met uw aktie en
laten ALLE hondenbezitters BLIJVEND meewerken ons dorp een
prettiger en schoner aanzien te geven.
Met vriendelijke groet,
A. Bakcls-IIennls
Zandvoort.

Als de genoemde honden een olifantengeheugen hebben, lopen we morgen ook nog op een schone stoep.

Info-avond over
spataderen
ZANDVOORT - Huidarts en flebologe I.M. Witkiewicz houdt maandag
11 februari vanaf 20.00 uur een voorlichtingsavond over haar vakgebied,
met name flebologie. Daaronder valt
vooral het verschijnsel 'spataderen'
(=zieke aderen), waar veel mensen vooral op wat hogere leeftijd - mee te
maken krijgen. De behandeling is
'maatwerk', daarover hoort men
meer op deze avond in het Gezondhefdscentrum, Beatrixplantsoen 1.
Maar één algemene stelregel gaat
ook voor spataderen op: 'Voorkomen is beter dan genezen'. Ook daar
zal aandacht aan geschonken worden.

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

Spreuken

nen aan het Ir. G. Friedhoft'plein.
Apetrots zijn ze op hun zoon. Terecht meen ik. Ruud is onlangs
geslaagd voor zijn Masters desree,
met andere woorden: hij heeft het
diploma ingenieur werktuigbouw
aan de Michigan Technological
University te Houghton in de Verenigde Staten gehaald. De inmiddels 25-jarige Ruud begon zijn cnrrière op onze plaatselijke Oranje
Nassauschool. Na het ECL in
Haarlem studeerde hij vier jaar
aan de Technische Hogeschool in
Delft, waarna hij in de USA na
anderhalfjaar zijn studie at'rondde. De Zandvoorter heeft zich inmiddels in Amerika gevestigd en
een researchfunktie bij een groot
automobielconcern
aanvaard.
Hulde dus voor Ruud en natuurlijk zijn ouders.

Lopend door dit dorp kom je
soms merkwaardige zaken tegen.
Wat te denken van de spreuken
die een horeca-ondernemer aan
het Kerkplein bij tijd en wijle op
zijn uithangbord pleegt te schrijven. Gisteren kwam ik er langs.
Normaal zijn zijn teksten voor mij
begrijpelijk, deze keer heb ik er
toch enige moeite mee. De tekst
op het bord luidde als volgt: 'Als u
om het kalf danst is de koe geslacht en de stier bevochten ....Heden erwtensoep'. Vanwege het
feit, dat het café van Fred Paap
(we hebben het hier dus over café
Koper) wegens een verbouwing
gesloten is, was het voor mij niet
mogelijk om tekst en uitleg te vragen. Ik heb mij suf geprakkizeerd
om erachter te komen, wat Paap
met deze tekst bedoeld heeft. Ik Parkeergarages
kom er niet uit en dat irriteert mij
Ik heb het u voorspeld. In de
mateloos. Wie het weet mag nu presentatie
van de verkeersplanzijn vinger opsteken, of beter nog, nen waren maar
weinig Zandvoorlaat het mij even weten.
ters echt geïnteresseerd, het lijkt
erop dat de meeste dorpsgenoten
het wel geloven. Op één uitspraak
Dorpspomp
ik wel iets dieper ingaan, over
Al enige tijd geleden berichtte ik wil
parkeerplaatsen in ons dorp.
u over de aanleg van een nieuwe de
Sommige Zandvoorters zijn er
dorpspomp. Twee jaar geleden van
overtuigd dat wij er een hoop
kwam al ter sprake dat de Rotary- tekort
Zij pleiten dan ook
-club Zandvoort de kosten van dit voor dekomen.
bouw van (enkele) parproject op zich wilde nemen. Ons keergarages.
ondergronds.
geacht gemeentebestuur heeft tot De kosten vanLiefst
een dergelijk proop heden nog niet kunnen taeslui- ject bedragen tussen
de 10 en 12
ten waar dat ding moet komen te miljoen gulden per stuk.
(Of je een
staan. Een merkwaardige zaak emmer leeggooit).
lijkt mij. Hopelijk kan het nieuwe
initiatief van de Rabobank aan de
Wie dit moet betalen is duideGrote Krocht de zaak wat bespoe- lijk.
U en ik dus. Stel, wij willen
digen.
parkeergarage voor 500 auto's,
Ter gelegenheid van de herope- een
parkeerplaats kost minimaal
ning van het gerenoveerde kan- een
30.000 gulden. In totaal komt dat
toor, heeft het bestuur besloten, dus
neer op minstens 15 miljoen
de kosten van de aanleg van de gulden.
Zandvoort heeft ruim
dorpspomp voor zijn rekening te 15.000 inwoners.
Daarvan hebben
nemen, evenals de exploitatiekos- er ongeveer 6000 een
Welnu,
ten gedurende het eerste jaar. 15 miljoen gedeeld baan.
door 6000 is
Deze kosten worden geraamd op 2500 gulden. Dat bedrag
dus zouongeveer 3.500 gulden. Met deze den U en ik dus volgens die
gulle gave wil het bestuur van de ners op tafel moeten leggeninwovoor
Rabobank
'Heemstede-Zandtoeristen, die wij - behalve de
voort' haar betrokkenheid bij de de
natuurlijk - liever
Zandvoortse gemeenschap laten ondernemers
kwijt dan rijk zijn. Ik dank je feesblijken. Een nobel gebaar lijkt telijk.
Van mij geen cent. Ik weiger
mij.
te betalen.

Ruud Smaling

Dit was het weer voor deze
blijf gezond en ga eens wanZo, nu even een felicitatie aan week,
week.
het adres van onze oud-Zandvoor- delen. tot de volgende
Bram Stijnen
ter Ruud Smaling. Zijn ouders wo-

Gezelligheid kent geen tijd

'Zwarte Bende' aan de erwtensoep
ZANDVOORT - De aanhef
van dit artikel is zeker van toepassing op de Zandvoortse yerenigingen. Op een enkel 'dissident(je)' na, bloeien deze vooral tijdens de wintermaanden
tierig. Neem nou 'De Zwarte
Bende', opgericht in 1955.
Deze vereniging werd aanvankelijk opgezet door de bekende Ben
Koning (de Pries) als kaartclub voor
de Zandvoortse kolenhandelaren en
hun werknemers. Met het sluiten
van de mijnen door de voormalige
minister-president Joop den Uil,
kwam de klad in deze branche. De
voormalige handelaren in antraciet
en cokes stierven uit, of hebben inmiddels de kit aan de wilgen gehangen.

Deze week een zeer oude foto, van school C. De foto stamt uit 1925 of 1926.
De namen van de leerlingen zijn helaas niet meer bekend, maar dat mag bij
een dergelijk historisch plaatje plaatsing toch niet in de weg staan. Bij de foto
werden twee namen vermeld: A. Visser en mevr. Posthumus.

Tentoonstelling
Het Cultureel Centrum Zandvoort wil binnenkort een tentoonstelling
houden met oude schoolfoto's. Let wel, alléén schoolt'oto's. dus geen

jAjax-Telstar
jin Zandvoort
] ZANDVOORT - Ajax en Telstar
spelen zondag een oefenwedstrijd op
| het veld van Zandvoortmeeuwen als
Hle wedstrijden in het betaald voetbal
•jworden afgelast. Het veld aan de
l Vondellaan moet wel bespeelbaar
jzijn. De wedstrijd tussen de landsj kampioen en de eerste-divisionist
jbegint dan om half drie.

Zandvoorter niet
bij Oranje-jeugd
ZANDVOORT - Arnold Mettes,
een
B-junior van Zandvoortmeeuw
en, is er niet in geslaagd zich te
selecteren voor het Nederlands elftal
voor B-junioren onder de vijftien
Jaar. De Zandvoorter, die uitkomt
voor het Haarlemse districtselftal,
speelde dinsdag met eenendertig andere jongens een selectiewedstrijd.
f Arnold Mettes viel tijdens die wed] strijd geblesseerd uit.

verenigingen. Emmy van Vrijberghe de Coningh is dan ook hard op zoek
naar oude foto's. Iedereen die er één of meerdere in zijn ot' haar bezit heel't
en deze tijdelijk wil afstaan, wordt vriendelijk verzocht contact met haar
op te nemen. Door langs te komen op Gasthuisplein 9b, of door te bellen
16924. Het centrum is dagelijks open van 13.30 tot 16.00 uur, behalve op
maandag en dinsdag.
Ook lezers van het Zandvoorts Nieuwsblad die in de loop van de
afgelopen jaren een foto aan deze krant hebben uitgeleend, worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De inzenders krijgen hun foto na de
tentoonstelling - uiteraard - onbeschadigd retour.

Circuit toont nieuwe baan op auto-Rai
ZANDVOORT - De Stichting'Exploitatie Circuit Park Zandvoort zal
zich' op de Personenauto Rai 1991, 7
t/m 17 februari, presenteren met een
opvallende stand in de Amstelhal,
standnummer A 321. Op de stand,
die2 een oppervlakte krijgt van 180
m , komen diverse race-auto's te
staan, zoals een Formule Renault en
een drietal zogenaamde Groep N-auto's.
De stichting presenteert er tevens
haar nieuwe evenementenagenda en
de nieuwe brochure 'De toekomst

Herstel Casino-ZVM heren
ZANDVOORT - Het herenteam van Casino-ZVM heeft
zich knap hersteld van de vorige week geleden nederlaag. Na
een goede partij zaalhandbal
bleken de Zandvoorters te
sterk voor het Bennebroekse
BSM, 20-11. De Zandvoortse
dames waren gelijkwaardig
aan koploper BSM maar een
paar nadelige scheidsrechterlijke beslissingen waren mede
oorzaak van de 11-15 nederlaag.

van Zandvoort, de nieuwe formule leggen Grand Prix Circuit. Hierop
wordt geraced met Groep C-auto's.
voor Circuit Zandvoort'.
De tijdwaarneming gebeurt - net als
Tijdens de Rai kan men een jaar- op het echte circuit - met een comkaart aanschaffen met toegang tot puter.
de paddock, waarvoor men ƒ300,- beTijdens alle tentoonstellingsdataalt in plaats van de gebruikelijke
ƒ600,-. Deze kaart geeft toegang tot gen kan er 'geraced' worden op dit
nieuwe Grand Prix Circuit van
alle evenementen.
Zandvoort. Jong en oud kunnen proHet circuit heeft voor de tentoon- beren de kortste rondetijd te realisestelling een speciale kleine (slot)ra- ren. Voor de dagwinnaars en de abTegen het op de derde plaats
cebaan laten maken, met vier spo- solute topcoureur van de Rai zijn er
ren, in de vorm van het nieuw aan te aantrekkelijke prijzen beschikbaar. staande BSM heeft het team van
Joost Berkhout laten zien tot prima
zaalhandbal in staat te zijn. De nederlaag van vorige week was vergeten en met vlot en snel uitgevoerde
aanvallen werd BSM al snel op achterstand gezet. Mede door een ijzerInlichtingen en opgave bij de heer sterke verdediging konden de Zandvernieuwde cursus ontvangt men
De Leeuw, Herm. Heijermansweg voorters gaan rusten met een 9-6
enn diploma.
Er wordt in kleine groepjes van (35, tel. 1G085. Op 18 maart is er een voorsprong.
Die 9-6 was nog maar een magere
maximaal acht cursisten geoefend, herhalingscursus voor oud-cursisafspiegeling van de werkelijke
met behulp van levensgrote poppen, ten.
Voor verenigingen en bedrijven krachtsverhouding. In de tweede
plus een kleuter- en een babypop.
Want: niet alleen ouderen kunnen kunnen aparte cursussen georgani- helft een oppermachtig Casino-ZVM
door een hartstilstand getroffen seerd worden. En voor degenen die dat steeds verder wegliep van BSM.
worden, ook jongeren en zelfs ba- geen tijd hebben de twee genoemde De spanning was dan ook snel verby's. Iedereen vanaf 15 jaar kan aan lessen bii te wonen, is er een moge- dwenen. Casino-ZVM was veel te
lijkheid van privéles thuis of elders. sterk en BSM werd naar een ruime
de cursus deelnemen.

Leven redden is in twee lessen te leren
ZANDVOORT - In twee lessen kan
men al levens leren redden. Dat
toont de Zandvoortse Werkgroep
Reanimatie aan met haar nieuwe
tweedaagse cursus reanimatie. Er
wordt een cursus gegeven op 18 en
25 februari, én een op 4 en 11 maart.
'Veel theorie of moeilijk examengedoe is er niet bij', zegt de werkgroep,
die valt onder de Nederlandse Hartstichting. Na afloop van deze geheel

Daarna werden ook andere Zand- • Leden van De Zwarte Bende aan de traditionele erwtensoep maaltijd. Op
voorters lid van de club. Het accent de foto: links Piet Paap (Piet de magere), tante Jo Danneburg, tante Bep
van de kaartclub werd wat verlegd, Paap-Holzken en Hanneke de Leeuw-Koning (Pries). Rechts: Ome Arie
zodat deze gezelligheids-vereniging Paap (Rossie), ome Anton Paap (Rossie) en Michel de Leeuw
Folo Brarr Si n
die met zijn 80 leden bloeit als nooit (WindhOOS).
tevoren, zich tevens ging toeleggen
op gezamenlijke reizen naar het bui- maanden is er één van. Afgelopen kende ook nu weer geen tijd. Boven
tenland en de jaarlijks terugkerende zaterdag werd in restaurant 'Delicia' de dampende borden werd zoals dut
voor de leden van DZB dit kostelijk betaamt, door de Zandvoorters weer
feestavonden.
De erwtensoepavond in de winter- eerecht geserveerd. Gezelligheid menig sterk verhaal opgedist.

20-11 nederlaag gespeeld.
,,Ik zag hier nog wel tegen op",
stelde coach Joost Berkhout. ,.Het
ging echter zeer goed en vooral verdedigend ben ik erg tevreden. In de
eerste helft hebben we nog wat kansen laten liggen maar over het geheel genomen werd er sjoed sehandbald".
Doelpunten Casino-ZVM: Menno
Trouw 5. Kees Hoek 5, Guido Weidema 5, Jan van Duijn l, Peter Pennings l, Gerard Damhoff l, Richard
Vos" l, Ronald Vos 1.
Ter herinnering. Aanstaande zaterdagmorgen om 10.00 uur speelt
het herenteam van Casino-ZVM,
versterkt met Cor van de Koekelt,
een oefenwedstrijd tegen het sterke
Sparta Praag. Plaats van handeling
de Pellikaansporthal aan de A. J. v.d.
Moolenstraat. Toegang gratis.

mes, want bij een overwinning zou
BSM tot op één punt genaderd zijn.
Ondanks de tegenwerking van cU'
fluitist speelde Casino-ZVM een «oede part:.j handbal. In de eerste heli';
waren oeide teams aan elkaar go
waagd en om beurten werd er een
voorsprong genomen. Casino-ZVM
ging de rust in met een 7-6 voorsprong maar de voorsprong had nog
groter kunnen zijn, ware niet dat het
houtwerk doelpunten in do V.VL:
stond.
Elly von Stein raakte maar liefst
driemaal de paal en wat CasinoZVM in de tweede helft ook probeer
de, de vaak onbegrijpelijke beslis
singen beïnvloedden het spel te veel.
De Casino-ZVM speelsters raakt on
in de slotfase, na een 10-11 achterstand, geheel uit het ritme en verloren nog ruim met 11-15.
„Na zoveel pech en fouten van de
scheidsrechter zakte het moreel in
Dames
de slotfase", aldus coach Geert Dijk
Casino-ZVM speelde een zeer 011- stra. „In deze gelijkwaardige wed
gelukkige wedstrijd tegen koploper strijd knakte er wat in het team na
BSM. De scheidsrechter drukte een oen paar dubieuze beslissingen. Ik
enorme stempel op deze wedstrijd. vind dat we ten onrechte verloren
Vanaf de middenlijn constateerde hebben".
hij tweemaal een doelpunt voor
Doelpunten Casino-ZVM: Sylvia
BSM terwijl de bal via de handen Blom 4, Margreet Sterrenburg X
van de Zandvoortse doelvroiuve te- Wendy van Straaten l, Angelique
gen de lat ketste. Grote verbazing en van der Werff l, Daniëlle Bloem 1.
teleurstelling bij de Zandvoortse da- Elly von Stein 1.
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Interval
:>p ruitcwissers

^fr" Muldcnconsolc

AART VEER
Groente en Fruit
Grote Krocht 25, tel. 14404

•

Twee extra
ver\\arniings/\entiliiticro(>sters

Uitklapbare
achter/.ijruiten

Afsluitbaar
dasbboardkastje

WINTERKOST
Kant en klaar maaltijden

+

Een uitkomst voor iedereen die wel 'ns een dagje makkelijk wil eten.
Allemaal uit eigen keuken.

Sicrstrip
in bumpers

HUTSPOT
BOERENKOOLSTAMPPOT
ZUURKOOLSTAMPPOT
ANDIJVIESTAMPPOT
CJTdtlS

Specifieke
wielplaten
Beklede
bagageruimte

één kuiltje jus (kuipje)

Van binnenuit
verstelbare buitenspiegels

Ook kant en klaar

WITLOF MET HAM EN KAAS EN AARDAPPELPUREE
AARDAPPELTERRINE

I

In twee delen
neerklapbare acbterbank

| Berg\ak in \oorporticr

Porticrpanelen
met textiel ingelegd

aan p.issagiers/.ijde

Verse krieltjes, kruiden, prei, crème fraiche kaas (aardappeltaartje)

DUS HEET-IE PLUS!

KRIELTJES BONNE FEMME
(krieltjes, groente en spekjes)
VOORGEKOOKTE KRIELTJES

warm aanbevolen

NIEUW: DE PEUGEOT 2O5 PLUS.WNAF 21.995,-. UWVOORDEEL: 1.3OO,-.
De toch al 7.0 spraakmakende 205-scrie van Peugeot is verrijkt met een nieuw

economische auto's in zijn klasse. Dat blijkt trouwens ook uit een onlangs

injectiemotor (44.1 kW/60 PK) met 3-weg katalysator en Lanibda-sonde,

gehouden autokostcnonderzock. De voor de Peugeot 205 prima uitkom-

waardoor hij uiteraard voldoet aan de strengste milieu-eisen.

sten staan in de Consumentengids van januari 1991. Uiteraard ligt die ter

Dat dit sterke n u m m e r niet zomaar met die naam werd uitgerust,
blijkt wel uit de bovenstaande pluspunten.

VOORDAT 'T BEGINT TE DAGEN STAAN WIJ AL OP DE STOEP

Eigenschappen die ervoor zorgen dat hij behoort tot een van de meest

model: de 205 ['lus. Deze speciale versie is voorzien van een 1.1 liter bcnzine-

inzage bij uw Pcugcot-dcaler.

Dus rijdt u Plus!

Beproefüe Icwaliteit Plus.

Alle redenen dus om wat langer bij deze speciale 205 stil te staan. Zet

De pluspunten staan uiteraard niet op zichzelf. Want natuurlijk heeft
de 205 Plus net als alle andere 205-modcllen onvolprezen rijkwalitciten. Hij ligt

de functionele en praktische voordelen nog maar eens op een rijtje en bedenk
dat u vooral die plussen ter waarde van 1.300,- geen cent betaalt!

dus net zo vast op de v\eg. Hij heeft dus net zo'n pittige en betrouwbare
injccticmotor met vijf-vcrsnellingsbak.

PCT
SÏSTEEMDISTRIBOTIE MET IN • NIGHT • SERVICE, TEL: 020 • 562 2828

Kom dus snel even bij ons langs. Neem vervolgens op uw gemak
plaats in de 205 Plus, sluit de portieren, profiteer van een vrijblijvende proefrit

Hij is net zo aangenaam stil. Hij biedt net zoveel comfort, ruimte en

en let clan maar eens op: hij

zekerheid. En hij heeft net zoals de andere Peugcot's 205 een zuinig brandstof-

rijdt zoals hij heet en dus...

verbruik, lage onderhoudskosten en een bijzonder hoge restwaarde.

kiest u Plus!

'n Sterk nummer.

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
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RUIM 11 119 WINNAARS IN JEANUAffl

Bij de trekking van 25 januari 1991 vielen maar liefst
meer dan 11.000 deelnemers aan de Postcode Loterij
in de prijzen. Bovendien keerde de SuperPostcodePrifs voor 24.000 gulden extra uit! Onder deze winnaars werd ook nog eens de SuperWinkelPrijs verloot: een leven lang gratis winkelen. Zoiets kan
natuurlijk alleen bij de leukste loterij van Nederland!
Hoe meer mensen er in uw postcode meedoen, hoe
groter de kans op een prijs!

U kunt ook winnen! Doet u mee?

ledere week op televisie

Uw lotnummer bestaat uit een postcode (bijvoorbeeld uw eigen postcode) en twee door de computer toegekende cijfers.
Die weet ü alleen. En... hoe meer mensen in uw postcode
meespelen, hoe groter de kans op prijzen voor allemaal.
Want: wint iemand in uw postcode, dan wint u ook! Stuur uw
"WIN EEN TON BON" snel op. Wie weet... bent u straks de
gelukkige die een koffer vol met geld in ontvangst neemt.

ledere dinsdag om 22.10 zit heel Nederland voor de buis.
Te gast bij Jos Brink en Manuëla Kemp van 'De 64.000 gulden vraag & De Postcode Loterij'. Wist u trouwens dat de
prijzen van de spelers die het niet halen, voortaan verloot
worden onder de deelnemers van de Postcode Loterij? Zo
maakt u nog meer kans op een extra prijs - van 4.000 tot
liefst 64.000 gulden!

UITSLAG TREKKING JANUARI: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN

mij uw "WIN EEN TON
BON", dan vertel ik op TV
of u de hoofdprijs
gewonnen hebt.'

Op 25 januari 1991 zijn de lotnummers getrokken. De laatste twee cijfers zijn weggelaten, want iedereen in dezelfde postcode wint ook-tot ƒ 1.000-hetzelfde bedrag. Bij de
prijzen van ƒ 10,- laten we ook de twee letters weg, want elke cijfercombinatie in die postcode heeft een prijs van f 10,- gewonnen.

1023
1024
1031
1033
1034
1034
1035
1053
1057
1061
1062
1063
1065
1066
1068
1075
1092

AZ
NS
BE
JX
TD
CN
AE
XG
CP
GX
JL
BK
LH
VM
EB

50,25,50,70,25,700,70,500,500,25,50,25,700,50,25,50,25,-

1402
1406

70,- 2289 B J
25,- 3027 JT
R P 500,- 2291 RZ 7000,- 3039

1411

VR 7000,-

1422 AT

2315 XX
50,- 2317 XS

50,700,-

PRIJZEN V/3kl\l CANVAS
HOLIDAYS Zl,JN GEVALLEN
OP DE N UMMERS
2801 LV 01
4611 BD 03
3751 XN 02
9406 GS 02

1422
1503
1511
1561
1624
1625

JZ

50,70,BC 700,70,CM 25,ZK 700,-

2353

70,-

SN
XG
LC

25,50,50,-

2404 AC

25,-

2361
2371
2381

25,70,3039 VH 700,3042 RM 25,3051 V J
25,3055
70,3061
70,3068 JA
25,3068 ZS
25,3069
70,3073 EW 700,3076 WJ
25,3084
70,3114 BH 25,3114 XP
25,-

3434
3437
3512
3523
3554
3582
3621
3705
3732
3815
3842
3851
3901
3904
3905

HR
VH
AW
GP
TM
CE
SP
GX
DV

GM
KC
ZC
VV

70,700,25,25,700,25,500,25,50,50,70,25,50,25,700,-

4873
4873

4931
4941
5011
5025

5109
5143
5144
5144
5151
5223

AG
GE
AT
JS
VC
ES
AK
ED
AZ
GC
GM
VH

5231
AW
5281 TR
5275

5384
5384
5386

SZ
EE
EXT RA!
HOOFDPRIJS 5431 HB
GRAND DOR/\DO PRIJZEN
5504 JL
2584 GD 03
5224 TK 02
ƒ 1OO.OOO,- 5612 GN
2542 VC
25,6961 MA 02
2597 CR 01
5623 HM
2545
70,3902 GP 03
en voor iedere deelnemer in de 5642 MR
2551 PS 50,postcode 3119 NG een troost5653 ET
70.- 2563 CL 25,1095 ET
25,- 1671
prijs van ƒ 1.000,5667 LR
50,1098 NA
50,- 1696 CA 700,- 2563 TS
5682 HG
1102 AK
25,- 1702 ER 50,- 2564 BE 25,70,- 5707 JG
70,- 2585 SR 500,- 31 32 TL
25,- 3911
1103 BG 50,- 1775
70,- 2586 G D 25,- 3135 AC 25,- 3961 EK 50,- 5825 JL
1106 LT
25,- 1784
1107
1107
1131
1132
1171
1181
1188
1211
1214
1222
1251
1271
1273
1314
1324
1353

VG
WK
CR
PJ
HV
PV
CW
JG
XT
SE
HG
BK
AN

70,25,50,50,70,25,25,700,50,50,25,25,70,25,25,500,-

1826
1826
1911
1934
1973

DW 50,- 2593
KP 700,- 2614
HJ 25,- 2636
70,- 2671
BB 50,- 2691

2022
2023 TH
2037 AR

2133
2151
2162
2162
21 65
2271

2421
2421
2512
2531

70,50,25,-

HP 50,DR 700,GH 50,VK 25,VN 50,HE 50,-

2273
2286 BK

70,25,-

XJ
AH

XL

ES
BJ

XJ

2742 BA

2771
2905 VV
2924
3025 E E

70,25,25,70,-

3119

700,-

3145
25,- 3161
25,- 3191
25,- 3208
70,- 3225
50,- 3237
70,- 3257
25,- 3262
70,- 3334
700,- 3353

VK
AC
PG
EE
AR
GE
AX

70,25,7000,25,50,70,700,70,50,25,-

PRIJZEN VAFJ DE PHILIPS
MATCHLINE ZlJN GEVALLEN
OP DE N JMMERS
6983 DG 01
1421 CB 04
1445 KE 01
8084 BN 02

Trekking is iedere maand DG trekking wordt verricht door Notaris mr P J N
van Os te Amsterdam Trekkmgslijsten en Reglement zijn verkrijgbaar bij het
secretariaat Van EeghensHaat??, 1071 EX Amsterdam De loterij ts goedgekeurd door de staatssecretaris van Just'tie onder nummer LO 890/098/177 89

NG 01

3981
3992
4006
4191
4191
4204
4241
4331
4623
4635
4707
4711
4761
481 9
4835
4871

BS
BK
AG
DH
AL
AE
VA
XM
DG
GG
EN
CK
CE
CR

25,25,50,70,25,25,500,25,50,500,70,50,25,25,50,500,-

5845

5913
5913 BC
5932 AX
6039 RL
6129
6137
6228 BL
6291 CJ
6367
6367
6373
6374

DA
EL
EH
6413 BK
6417 TT
6433 CB

700,
25,
25,
500,
25,
25,
25,
25,
500,
700,
50,
700,
70,
50,
25,
70,
700,
25,
50,
25,
50,
500,
25,
50,
50,
50,
50,
25,
70,
70,
50,
25,
700,
70,
70,
25,
25,
70,
50,
50,
25,
50,
50,
7000,

d d 20/10/1989 Als u het niet met een afschrijving eens bent, dan kunt u binnen
een maand de bank of giro opdracht geven het bedrag terug te boeken De ver
strekte machtiging kunt u altijd weer intrekken Hiervoor kunt u zich wenden tot
de Stichting Nationale Postcode Loterij De prijzen worden automatisch op uw

6903 ZH
SUPERPOSTCODEPRIJS
ƒ 3.000,SUPERWINKELPRIJS
een leven lang gratis winkelen

6442
6466
6511
6581
6641
6732
6813
6825
6826
6866
6974
7002
7002
7054

BC
VR

50,- 7064
25,- 7121
ZD 25,- 7122
70,- 7322
ZB 700,- 7328
DG 25,- 7511
EN 25,- 7523
JL
25,- 7545
E W 700,- 7552
CC
50,- 7552
AT
25,- 7558
DM 25,- 7671
LW
50,- 7731
BD
25,- 7826

7921 HR
8012
8091 JV

7000,-

8223
8223 CS
8243 DE
8441 GE

25,25,25,-

25,70,-

70,50,25,-

EM
EE
DR
ZT
EW
MD
RM
LL
WT
HX

25,25,25,25,70,25,50,50,700,50,25,-

IEDERE DINSDAG
OM 22.10 UUR
Jos Brink en Manuëla Kemp presenteren
"De 64.000 gulden vraag & De Postcode Loterij"

WIN EEN TON BON l
ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van

70,-

i de vele prijzen:

EXTRA PRIJZEN VOOR
DE LEZERS VAN ONS BLAD
1032
1055
1068
1068
1069
1077
1079
1097
1121
1141
1188

ptljpost

70,-

70,8501
70,9001
9108 NG 700,70,9163
9291 BD 50,70,9611
9671 GW7000,-

CK 700,EA
50,WH 700,- 9673
50,- 9713 NM
KG
70,- 9743 RB
50,ZJ
25,RL
50,XH
25,AC
M K 700,KD 700,GT 700,50,WJ

1316
1394
1403
1433
1441
1445
1503
1506
1531
2151

HV
SC
GB
CK
EC
NT
CR

Manuëla Kemp, presentatrice van de Nationale Postcode Loterij:
'Ik verzeker u dat er elke maand vele duizenden guldens aan
prijzengeld worden uitgekeerd. En iedeteen die met
zijn postcode meespeelt maakt elke maand
kans op de hoofdprijs. Met tientallen
^
*trekkingen, elke/naand kans op de
hoofdprijs van een ton of een van de
andere postcodeprijzen. En weet u
wat ik nu zo belangrijk vind? De
opbrengst is bestemd voor
mens en milieu. Zo doet u
gezellig mee aan de leukste
loterij van Nederland. Stuur

700,70,50,25,70,25,50,25,70,700,-

bank/girorekening gestort Ptijien boven de 1 000 gulden worden belast met
25% kansspelbelasting Deelname impliceert aanvaarding van het Reglement
Maximaal 50 loten per postcode De SuperWmkelPrijs is uitsluitend geldig voor
personen hovende ISjaar

DE NATIONALE POSTCODE LOTERIJ MAAKT HELE STRATEN BLIJ!

01 lot (ƒ 10,-) per maand Q
loten (a ƒ 10,-) per maand
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters
O dhr. Q mevr.

Naam:_
Adres:
Plaats:

Postcode:

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maanct het aangegeven
bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
Postbanknummer:
Banknummer:
.
^~[
1
1
1
1
Datum:

1

1

1

1

1

1

Handtekening:

t
1

1
1

\ 50 02.91

NATIONALE
> :

/'7\i/7-j \n ^Ni
T(£(ÏÏPI

LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode' Loterij, Antwoordnummer 13052, 2501 VC Den Haag

WEEK 6

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan Activiteiten binnen- en buitenshuis, Toeren en andere aspecten van Vrije tijd. Redactieadres ATV:
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'Je moet de moed hebben om eens een mode over te slaan'
optimisme van Frank Govers
•cent geen grenzen. Dat het
^ccn kreet is, dat gaat hij
maandag 25 februari in
Amstelveen bewijzen met zijn
Verboden Stad'. In een
Chinees decor toont
Nederlands bekendste modeiiitwerper zijn nieuwste
umstwerken. Dezelfde show
ucrhaalt hij in mei nog een
ccer in New York.

Frank Govers toont 'Verboden Stad'
passen bij de omgeving waarin je
leeft. Ik vind het heel slecht als een
vrouw iedere keer overstapt op een
nieuwe look. Het moet bij je horen.
Ik houd er ook niet van als vrouwen
van bepaalde leeftijd zich
geforceerd gaan kleden. Ze moeten
ervoor waken dat ze hun eigen
persoonlijkheid bewaren. Ik hou
van mooie comfortabele kleding,
maar niet trendy. Mooie kleuren,
die vooral voor mij iets doen."

Frank Govers zou Frank Govers
liet zijn als hij voor zijn première
>ok niet iets spannends had
>edacht. Voor het showwerk koos
lij niet voor het blonde Brigitte
3ardot-type, dat nu in de mode is.
3e veertien 'meisjes' die hij zelf
ipspoorde, hebben een Aziatische
ook. Begeleid door pompeuze
iperamuziek showen zij
ïonderdtwintig creaties waarvoor
Ie meester zich liet inspireren door
al het moois dat China heeft te
lieden'. 'Een keizerlijk geheel', zo
nnschrijft de Amsterdamse
:ciuturier zijn lente- en
:<>mercollectie Haute Couture 1991.
j.Het uitgangspunt is de 'Verboden
j -;tad'. Ik heb voor het kleur- en
' nateriaalgebruik gekeken naar de
:hinezen. Het resultaat vind ik zelf
icel verrassend. Voor deze zomer
i oud ik het vrij kort en
omfortabel. Ik doe veel met
akrood, koraal, jadegroen,
maragd, licht turkooise. Wat ik
uat zien is allemaal afgestemd op
•Ikaar. Rok, broek, jasje, jurk. Alles
jast op elkaar en kan gecombineerd
.vorden."

knorrende naaimachines
In zijn atelier boven de exclusieve
,-inkel aan de Keizersgracht, pal
:aast de Leidsestraat, is het een en
.1 bedrijvigheid. De man om wie
lier alles draait, houdt die
.'edrijvigheid tot en met de
,norrende naaimachines goed in de
raten. Niets ontgaat hem. Vanaf de
rap houdt hij regelmatig contact
net het winkelgebeuren. Elke klant
iie gaat en komt, kan rekenen op
en liefkozing of compliment. Zijn
ipenhartigheid over de nieuwste
intwerpen is verrassend.
Met een vergenoegd gezicht
venkt hij een van zijn medewerkers
ue met verliefde blik een van de
mica's op een paspop drapeert.
Draai eens om en laat dat
looggesloten jasje zien. Vind je het

Liesbeth List

• Frank Govers in zijn
atelier. „Als mijn klanten iets moois en duurs
maar één keer dragen,
dan baal ik"
Foto Bram de Hollander

groen en donkerblauw, dat in elkaar
overloopt, niet beeldig? Wel een
beetje gewaagd hè?"
Opvallend mooi is ook het geel,
dat in veel tinten terugkomt. Angst
voor plagiaat heeft hij niet. Een
suggestie in die richting doet hij
nonchalant af met: „Niemand kan
het toch namaken op zo'n korte
termijn." Zijn eigen outfit steekt wat
sober af tussen de oosterse
kleurigheid die in grote rollen op de
werktafels ligt uitgestald. Het

zwartzijden hemd met witte noppen
op de gebleekte jeans is gemaakt in
eigen huis. Het is niet het enige
'mannenpakkenwerk' dat aan de
Keizersgracht wordt ontworpen.
Maar het blijft wel beperkt tot
presentjes voor bevriende relaties.

Stadsschouwburg
Het Cultureel Centrum
Amstelveen haalt met Govers
voorjaarsshow dit seizoen de

Vader van jeugdherberg
werd gewoon bedrijfsleider

zoveelste première binnen. De
Amsterdamse couturier is duidelijk
in zijn schik met zijn nieuwe
lokatie. Dat hij de Amsterdamse
Stadsschouwburg verruilt voor
Amstelveen, daar praat hij nogal
luchtigjes over. Hij sluit niet uit dat
ook zijn nieuwe collecties in de
toekomst in het Amstelveense
theater worden gepresenteerd.
„De schouwburg was de hele
maand bezet. Die zaal heeft
natuurlijk een eigen sfeer en heel
leuk formaat.
Maar
Amstelveen
heeft ook
voordelen. Het
ligt gunstig en is
gemakkelijk te
^mmm
bereiken. Het
CCA heeft alle faciliteiten.
Bovendien ken ik directeur Peter
Mulder uit Tiel, waar ik ben
geboren. Peter en ik zijn aan elkaar
gewaagd. Zijn theater-uitdagingen
spreken mij aan. Mijn couture-show
past daarin heel goed."
Het succes straalt van hem af.
Govers steekt niet onder stoelen of
banken dat hij een tevreden man is,
die zijn zaakjes goed voor elkaar
heeft. Ontkent niet dat veel goede
klanten in Amstelveen en omgeving
wonen. „Maar dat is niet de reden
om voor die plek te kiezen. Mijn
klanten komen overal vandaan. Ik

In Slot Assumburg is de 'Vader' een vrouw: Aartje Siemensma. 'Geitewollensokkencircuit is verleden tijd'
Foto Bram de Hollander

f\E JEUGDHERBERGEN
| i van vroeger zijn niet
'
meer zoals ze waren. Je
loeft niet meer te corveeën of
e eigen eten mee te nemen en
e beheerder zorgt niet meer
oor dagvullende program'la's. De Vaders en Moeders
'eten tegenwoordig gewoon
bedrijfsleider.
Eén van de Nederlandse jeugdierbergen is gevestigd in het
ïuemskerkse Slot Assumburg, dat
ateert uit de dertiende eeuw. In
1*33 werd het Slot al ingericht als
-ugdherberg. Dit gebeurde door
«i fors aantal werkloze jeugdheriergvrienden. Sinds 1950 werden reL'lmatig restauraties uitgevoerd,
''t in 1980, toen de jeugdherberg
'ustelijk heropend werd na een
r verbouwingen. Aangepast aan
° huidige tijd, maar nog steeds met
-'n vleugje Middeleeuwen. Per jaar
orden al snel 30.000 overnachtinl
'n genoteerd.
Aartje Siemensma 'runt' sinds au•Ustus vorig jaar de jeugdherberg.
elijk vooral. Aartje: „Er lagen
uslist geen ideële moteiven aan ten
''ondslag toen ik hier begon. Ik zag
L>
n advertentie en het afwisselende
fpect van de baan trok me erg aan.
elukkig is het niet meer zoals het
i'oeger ging, want dan kan niet
'eer vandaag de dag. Stel je voor,
;l
t je de gasten een theedoek in de
;
-nden zou duwen. We zijn veel
'eer een jeugdhotel, waarin de gas'n het gemakkelijker hebben dan
I
de oude jeugdhertaergen."
..We zijn veel zakelijker g'ewor'-n, vroeger had je echt zo'n vrij wilSerssfeertje waarin de rondtrek-nde jongeren werden opgevangen
II
beziggehouden. Het was een gei-

ben 180 slaapplaatsen, in Amsterdam zitten ze geloof ik op het drievoudige. Dat is meer een slaapfabriek. We ontvangen hier zelfs mensen van tachtig jaar. 's Zomers komen er veel gezinnen met kinderen
omdat we familiekamers hebben in
het kasteel. De meesten komen
voor het kasteel. Het is natuurlijk
prachtig voor kinderen, ze kunnen
hier hun fantasie de vrije loop laten.
Zelfs de gevangenis is nog in tact.
Veel gasten komen voor de rust,
want we zitten hier vlakbij de duinen."
„Het leuke van dit werk is datje
tewollensokken circuit en de gasten in dienst staat van de gast en dat je
zeiden Vader en Moeder. Dat is ver- steeds'andere mensen ontmoet. En
leden tijd. We hoeven de gasten niet wat me opvalt, is dat ze altijd goed
meer bezig te houden met kampvu- gehumeurd zijn. Ze gaan er immers
een paar dagen tussenuit. Het is
ren, al organiseren we af en toe nog
wel een programma. Soms laten we heel afwisselend. Ik ben geen type
een bandje spelen. Als bedrijfsleider dat van negen tot vijf ergens werkt.
probeer je zo veel mogelijk kwaliteit Eigenlijk ben je er van twaalf tot
twaalf mee bezig. Er is altijd wel
te leveren en dat kan niet als je volwat te doen. 's Winters is het nagens de oude methode werkt."
tuurlijk rustiger en dan doen we
„De gast hoeft bij ons niets meer
veel onderhoudswerk. In de winterte doen, want wij verzorgen alles.
maanden hebben we uitsluitend
Als je naar een restaurant gaat,
groepen en af en toe wat partijen en
neem je ook niet je eigen fles wijn
mee. Toch kijken de mensen je raar conferenties, 's Zomers is het elke
aan, als je er iets van zegt dat ze hun dag volgeboekt. Daarom adviseren
eigen eten meenemen. Ik vind het
we mensen altijd om vooraf te reserveren, ook al komen ze alleen."
weieens jammer dat het oude beeld
„We moeten wel op deze manier
van de jeugdherberg nog steeds bestaat. Het publiek is niet erg veranwerken als je bedenkt dat we een
derd, men komt nog steeds om anhuurprijs van twee ton per jaar hebdere mensen te ontmoeten en daar
ben en dat de stookkosten rond de
700 gulden per dag liggen. Kun je
een paar dagen mee op te trekken.
Er komen natuurlijk wel meer buidan nog ergens goedkoper overtenlanders, ze worden vaak doornachten dan voor ƒ 22,50 inclusief
verwezen vanuit Amsterdam."
ontbijt? En de kwaliteit is bij de
„Als ze hier dan voor het kasteel
jeugdherbergeii echt niet minder
dan elders. Je gaat toch niet nietje
staan, geloven ze hun ogen niet.
Maar ja, je mag de jeugdherberg bij
fiets in het Hilton zitten, lijkt me."
het Vondelpark eigenlijk niet vergeEVERHARD HEBLY
lijken met Slot Assumburg. We heb-

„Omdat ze veel meer durven en ook
meer flair hebben dan de
Nederlandse vrouwen. Dat
Bourgondische trekt me. Hier
kijken de vrouwen meer de kat uit
de boom." Klanten weigeren doet
hij nooit. Lacht fijntjes. „Ik beledig
nooit vrouwen, maar zeg wel eens
dat ik geen tijd heb." „Mijn klanten
moeten
waarderen wat
ik maak. Als ze
iets moois en
duurs maar één
keer dragen, dan
^mmmmmmm baal ik. Ik vind
het leuk als ze
zoveelste keer naar de trap met
denken ik doe die beeldige jurk nog
uitzicht op de winkel. Bekijkt
een keer aan. De mensen die het
voldaan het tafereel dat hij
maken moeten er zo hard aan
onbespied kan volgen. „Overtuig
werken".
Over het werk van collega's laat
jezelf. Dat zijn niet allemaal rijke
vrouwen. De klanten die nu passen, hij zich 'liever niet' uit. Op één na.
sparen heel lang voor iets moois
De mode van Frans Molenaar
van mij. Die vrouwen zijn mij heel
ontroert of beroert hem niet. „Maar
hij blijft wel trouw aan zijn eigen
lief." Voor het koopgedrag van de
Nederlandse vrouw heeft hij geen
concept. Dat vind ik heel bijzonder
goed woord over. „Dat verafschuw
in dit kleine modewereldje."
ik. Met minder geld zouden ze beter
WIL HERKIES
af zijn. Je moet de moed hebben om De voorjaarsshow van Frank Govers wordt
maandag 25 februari om 20.3(1 uur gehouden
eens een mode over te slaan. De
in het CCA aan liet Plein 1BBO in
zorg om geen cliché-type te worden
Amstelveen. Plaatsen kunnen telefonisch
ontbreekt-vaak. Watje draagt, moet worden gereserveerd 5475175.

'Belgische vrouwen hebben meer
durf en flair dan Nederlandse'

D

5

heb ze ook met een bescheiden
portemonnee. Mij n kunsten
vertoon ik graag voor elke beurs.
Dat doe ik dan ook regelmatig. Dit
wordt mijn vijftigste couturecollectie. Daarnaast geef ik
confectie-shows. Triomfantelijk:
„Ieder jaar doe ik twee haute
couture en twee confectie-shows."
Dat hij niet is gediend van een
reputatie als ontwerper voor de
riche monde demonstreert hij even
later nadrukkelijk. Loopt voor de

Aan zijn voorjaarsshow heeft hij
met een vaste ploeg van vijfendertig
medewerkers maandenlang
'keihard' gewerkt. Vindt zichzelf
'een geluksvogel en mazzelaar',
omdat alles wat hij maakt zo goed
terecht komt. Beschrijft met
glinsterende ogen een vrouw met
peentjeshaar, voor wie hij iets
'prachtigs in het knalrood' bedacht.
„Zoals Kees van Dongen ze
schildert." Is kinderlijk trots op de
persoonlijke vertrouwensrelatie die
hij met zijn klanten heeft. Ik geef
heel veel advies. Als een vrouw iets
kiest dat niet bij haar past, dan
maak ik haar dat geruisloos
duidelijk. Met Liesbeth List heb ik
een bijzondere relatie. Liesbeth
vertrouwt mij. Ze weet dat ze alles
aan mij kan overlaten. Omdat ze
geen tijd heeft om zelf te komen
heeft ze de kleding voor haar
nieuwe show telefonisch bij mij
besteld."
Liesbeth List is een van de vele
bekende vrouwen die regelmatig
een beroep doen op zijn creativiteit.
Onder wie Emmy Verhey, Isabelle
van Keulen, Annemarie Oster. „Ik
kleed erg veel vrouwen uit de kunsten toneelwereld. Maar ook veel
prachtige vrouwen die niet zo in de
schijnwerpers staan."
Govers werkt veel en graag voor
Belgische opdrachtgeefsters.

Slripfit snijdt bedrading
'Stripfit' is een nieuw stuk gereedschap van Engels fabrikaat om
snel elektrische bedrading te snijden, te strippen en tevens de stekker te bevestigen. Het 'slimme' apparaatje verwijdert zonder beschadigingen de buitenste isolatielaag
van de draad. Net zo gemakkelijk
ontbloot het, dankzij een speciaal
stripgat, met een ronddraaiende
beweging de binnendraden. Ook
coax-kabels kunnen met succes
worden bewerkt. Aan de onderkant van Stripfit bevindt zich een
in drie standen verstelbare schroevedraaier.

Het apparaat kost /' 1!),!I5. Voor meer informutie Verta: tel. 073-579130.

Snijhulpstuk voor hoor
Voor de doe-het-zelver die weieens'
meer dan alleen met bedrading bezig is, is er nu ook een onmisbaar
hulpstuk voor de boormachine. Do
firma Verta uit Vught brengt een
eenvoudig snijhulpstuk dat dank-'
zij een schacht van 8 mm op iedere
gewone boormachine kan worden
gemonteerd. Met het hulpstuk
kunnen vrijwel alle materialen
worden gesneden waaronder ijzer,
staal, zink, koper, lood en blik tot
1,2 mm, alsmede kunststoffen en
aluminium tot 1,5 mm. De stans is
verwisselbaar en kan op moeilijk
toegankelijke plaatsen 90 graden
gedraaid worden.
De verkoopprijs bedraagt./' 119,- Het apparïiat kan tien dagen op proef worden p;enomen. Voor nadere informatie: tel. 07H579130

Astrologie op Friese Flora
Wie vast een beetje lente op wil
snuiven, kan dit doen vanaf 14 februari in Bovenkarspel. Daar
wordt tot en met 24 februari voor
de 58ste keer de Westfriese Flora
gehouden. De grootste aandacht
gaat dit jaar uit naar de 4000 vierkante meter grote bloementuin,
waarin dit jaar het thema astrologie centraal staat. Doe-het-zelvers
met groene vingers kunnen hun
hart ophalen bij de 'Groei & Bloei
info', een ander vast onderdeel van
de consumentenbeurs.
De Westfriese Flora is dagelijks
geopend van 9 tot 18 uur en op
donderdag 21 februari tot 21 uur.
De Flora is per trein goed te bereiken (drie minuten vanaf het station). Bij de meeste stations zijn
trein/toegangsbiljetten te koop. leder uur stoppen er enkele treinen
op het speciale Flora station in Bovenkarspel. Toegangsprijs ƒ 12,50.

,E NEDERLANDER gaat steeds
vaker en korter op vakantie en
trekt daar meer geld voor uit,
aldus de jongste cijfers van het Nationaal Bureau voor Toerisme. Hoewel het merendeel in eigen land
blijft, groeit het aantal buitenlandse
vakanties sinds 1980 met circa 3% per
jaar tot 10.6 miljoen in 1990 (tegen
14.9 miljoen binnenlands). Reisjournaliste Leni Paul doet tips en ideeën
aan de hand voor een korter of langer verblijf buiten het eigen huis.

Teaparty in Britse pastorie

• Buitenlanders die Engeland bezoeken willen nog wel eens een echt
Engelse teaparty meemaken en dan
niet direct in zo'n sfeerloos en onpersoonlijk hotel. In het graafschap
Shropshire heeft men daar iets op
gevonden. Diverse pastorieën in dit
gebied nodigen toeristen uit om
eens op de thee te komen. Gratis,
maar wel graag vijf Engelse ponden
(circa ƒ 16,-) achterlaten voor het
kerkefonds. Info bij het Brits Toeristenbureau (tel. 020-855051) of
rechtstreeks met de pastorie .(094474350761).

• Wie naar een Europees land wil
reizen waar men elkaar nog niet
voor de (toeristische) voeten loopt,
moet eens aan Noorwegen denken.
Schone, onbedorven natuur, fjorden, gletsjers en nog steeds dunbevolkt. Op l juni opent in Fjarlasnd
aan de Sognefjord het Noorse Gietsjercentrum, waar bezoekers alles
over sneeuw, ijs en uiteraard gletsjers wordt medegedeeld. Er is een
18 minuten durende film 'Het talauwe ijs' en een uitgebreide biblio
theek. 's Ochtends skiën in de bergen, 's middags zwemmen in het
fjord, dit is allemaal mogelijk in
•Noorwegen, dat, zo moet gezegd,
niet tot de goedkoopste vakantielan.Foto Ecomare, Texel
den moet worden gerekend. Meer
• Natuurcursussen op het eiland Texel
nieuws in de uitgebreide Noorwegeving te vinden is. Voor dit doel is nent, ooit door Plato beschreven. De genfolder. Info: 020-710061.
enige maanden geleden de Interrail- tentoonstelling in het informatieReisclub in het leven geroepen. Mark centrum Nieuw Land is dagelijks • De Olaulijn, de maatschappij die je
Braak in Zoetermeer (tel. 079-52121) open van 10 tot 17 uur. Entreeprijs geriefelijk van Vlissingen naar hei
kan hier dagelijks tussen 18 en 22 ƒ3,50, kinderen tot 16 jaar, CJP-hou- Engelse Sheerness vaart, werd op do
ders en 65-plussers ƒ 2,50.
onlangs gehouden Vakantiebeurs in
uur meer over vertellen.
Utrecht bekroond met De Veer. wat
• Van Gogh, Mozart, ze kregen en • Wilhelm Teil, de appel en de Hohle inhoudt dat Olau de beste veerboot
krijgen al voldoende aandacht. Vi- Gasse waar hij door kwam. Legende, van het jaar is. Terecht, want op cle
valdi, die precies 250 jaar geleden fantasie of werkelijkheid? Het doet Olau Brittania en de Hollundia is
overleed, zou hierdoor wat in de ver- er niet toe, maar in Zwitserland het comfortabel varen. Eerste klas
drukking komen. Jammer, want al- grijpt men dit jaar de kans om het reizen voor tweede klas prijzen
leen al om zijn Vier Jaargetijden is 700-jarig bestaan van de confedera- roept Olau en de trein waarmee luxe
deze Italiaanse componist de aan- tieve alpenstaat te vieren. Evene- door het Engelse landschap kan
dacht waard. Wie deze zomer naar menten, folkloristische feesten, acti- worden gezoefd staat klaar bij aanNoord-Italië gaat (het Gardameer en viteiten op sportgebied, het kan dit komst van de Olauboten. Wie wil
Venetië zijn nog steeds geliefde doe- jaar niet op in het alpenland. Bij het kan op de boot ook nog (gratis)
len voor Nederlanders) moet niet Zwitsers Verkeersbureau, tel. 020- zwemmen. Meer informatie over
vergeten een aan Antinioa gewijd 222033 ligt het mooi uitgevoerde Olau: tel. 01184-88000.
concert of tentoonstelling bij te wo- Zwitserland Magazine klaar (gra• Tenslotte een educatieve tip voor
nen. Info: Italiaans Verkeersbureau, tis), waarin allerlei informatie.
wie naar Texel gaat. Op dit waddentel. 020-168244.
• Wie wil er in zijn vrije tijd met het eiland zijn natuurcursussen opge• 'Hollands Atlantis, polderland- fenomeen belasting worden gecon- zet. De cursus duurt ongeveer 2 dagschap in perspectief' is de naam van fronteerd? Niemand, zo denkt u. delen, waarvan l dagdeel buiten
de in november geopende tentoon- Mis, want het Belastingmuseum wordt doorgebracht. Bij slecht weer
stelling in Lelystad waar de bezoe- Prof. dr. Van der Poel aan de Rotter- is er een alternatief programma.
ker aan de hand van foto's kan zien damse Parklaan haalde onlangs zijn Voorwaarde voor deelname is dat
dat het mooi of lelijk zijn van een 10.000-e bezoeker binnen. Nu is er in het moet worden geboekt in combilandschap een subjectief begrip is. het van buiten streng aandoende natie met een overnachting in één
Kaarten,: schilderijen, beschrijvin- museum meer te zien dan een inge- van de aan Ecomare. zoals de cursus
gen en luchtfoto's laten de IJssel- lijst aanslag formulier. Alles wat heet, deelnemende hotels. Ondermeerpolders zien. Ook staan ver- met belasting-, geld- en smokkelwe- werpen zijn: Texel vogeleiland, het
spreid over het polderlandschap zen te maken heeft kan worden be- was en de zee, stand en duinen. Meer
kunstobjecten opgesteld. De naam keken. In de catacomben bijvoor- informatie Ecomare, tel. 02220-1774.
LENIPAUL
Atlantis verwijst het ideale conti-' beeld een lijst van de Smokkel Top

• Goed nieuws voor Oostenrijkfreaks die ook nog van fietsen houden.
In het Mühlviërtel in Oberösterreich is een 263 kilometer lange
grenslanden/ietstocht uitgezet, die
langs gebieden bij de Duits-Oostenrijks-Tsjechische grens voert. Er
mag 6 dagen over gedaan worden en
de tocht start bij Passau. Overnachtingen in hotels en voor kinderen tot
3 jaar gratis slapen op de ouderslaapkamer. Info: Oostenrijks Verkeersbureau, tel. 020-129682.
• Individuele reizen, aangepast aan
de eigen wensen, komen al meer in.
Raptim Reizen is met deze formule
de oudste en volgens de manager
Jacques de Bruin van Raptim Nederland in Den Haag opereert deze
organisatie al meer dan 30 jaar op de
markt. Het glanzend uitgevoerde
programma 1991 is dan ook afgestemd op Het Individu, dat bij Raptim bij voorbeeld langs niet alledaagse doelen zoals de katoenplantages
van Togo of de Meteorakloosters in
het Griekse Kalambaka kan worden
geleid. Info tel. 070-3820081.
• De Interrailkaart voerde al menig
jongere per trein door Europa. Vanaf Hammerfest tot in Marokko kom
je ze dan ook tegen, de in land en
cultuur geïnteresseerden die, mits
onder de 25 jaar, een maand lang zo
goedkoop mogelijk de wereld gaan
verkennen. Individualisten, maar
toch wellicht wel op gezelschap gesteld, dat niet altijd in de eigen om-

Tien. Zout was bijvoorbeeld in het
begin van deze eeuw een lucratief
smokkelprodukt. Nog tot en met 31
maart is er in het museum de tentoonstelling 'Rotterdam legt het
loodje' over douanewerk in de haven. Het museum is open van dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 17
uur, in het weekend van 11 tot 17
uur. Toegang gratis.
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Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Echt Live!
Moeder en
Dochter

HEDEN INBRENG van goederen v.d. veiling van 18 en 19 Te koop: OPKLAPBED ƒ75
febr. VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN, Frans Halslaan 33 DOUCHEDEUR, • 2-deurs,
ƒ50. Tel. 02507-12173.
A'veen. Tel. 020-473004. ('s Maandags gesloten.)
GARAGE
* T.k.a. dames opoefiets 06/50 cpm. Boven de 18 jaar!
* T.k.a. 3 sterren koelkast
TE KOOP GEVRAAGD
merk Burco. Vr.pr. ƒ 300. Tel.
met aparte vriesruimte, merk
Hobby's en verzamelingen
Tel. 02507-14534
02507-17794.
Philips,
i.z.g.st.
Nw.prijs
ƒ1700, voor ƒ250. Tel
Onroerend goed
VERZAMELBEURS van 10-17 uur op zondag 10 februari a.s 02507-13666 of 16629.
Auto's en
in Studio l (kleine zaal van de Edenhal), ingang Kruislaan * Te koop wasmachine (boen woonruimte
auto-accessoires
O.a. munten, postzegels, ansichtkaarten, curiosa enz. Entree venlader) en aparte centrifute huur
2 gulden. Ned. Ver. „De Verzamelaar". Tel. 020-423519. ge. Samen ƒ 150. Tel. 02507aangeboden
* Te koop: ski-box, merk
15830.
MODELTREINRUILBEURS
Hapro, voor 4 ski-uitrustingen.
Radio/tv/video
Za.
9
februari.
Gebouw
De
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor
* Te koop bankstel, 3-2-1
Prijs ƒ 195. Tel. 02507-17503.
GARAGE
06/50 cpm. Boven de 18 jaar!
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot- Schakel, Burg. Bickerstr. 46
kleur lichtgroen velours. Prijs
te
huur.
Trompstraat
Te
koop mooie OPEL KA
(achter
postkant.),
centrum
ƒ250. Tel. 02507-15897.
ten.
*
T.k.
Sanyo
videorecorder,
Tel. 14534
DETT STATION, 60.000 km
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis Diemen. Geopend 10-16 uur. Betamax, speelt prima, inclu- * Te koop Fasto geiser,
ƒ2400. Tel. 02507-12912.
KAMER TE HUUR
Micro's op de pagina „MICRO'S".
* Bezoek de Verzamelbeurs sief 14 speelfilms, ƒ 300. Tel, denkvlam, ƒ25. Tel. 02507Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
De Witte Zwaan
Zandvoort zondag 10 feb. voor 20 uur: 02507-17992.
18177.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,40 per millimeter.
Inl.: tel. 02507-12164
van 13 tot 17 uur in GemeenDiverse clubs
*
T.k.a.
2
wollen
1-pers.
deSluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
schapshuis. Toegang gratis.
Foto Boomgaard kens + 2 wollen 2-pers. de
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977- Inl.: 02507-14234 - 12303.
Grote Krocht 26.
Onroerend goed
Zoek je een hete meid?
kens, ƒ20 per stuk of alles in
28411 of afgeven/zenden aan:
Telefoon: 13529.
Bel de Tippelbox:
en woonruimte
één koop ƒ75. Tel. 02507
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
UW FILM OP VIDEO
06-320*322'11 (50 cpm).
Oproepen
12125.
2042 JM Zandvoort.
te huur gevraagd
ƒ 1,75 per minuut met
06/50 cpm. Boven de 18 jaar!
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
Direct Snel Sexcontactü
Mededelingen
aratis achtergrondmuziek.
* T.k.a. 2 nieuwe witte slaap1421 AA Uithoorn.
Live Afspreeklijn.
kamerkasten, hang/leg,
TE HUUR GEVR. ongemeub. Bel: 06-320*322*88 (50 cpm).
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
ƒ75. Tel. 02507-19880.
of gestoff. 3-kamerflat, ƒ 1200
Foto - Film
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer, * 65 Tottie van harte. Dien
en
de
kinderen.
*
Te
koop
Bosch
diepvrieper mnd., voor perm. Inl. na HOMO: Zoek je 'n lekkere
Amstelveens Weekblad. Uithoornse Courant, De Ronde
boy? Gay Date Contact:
zer,
tafelmodel,
4-sterren
18 uur: 14103 of 18433.
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, * René Rubeling bedankt
06-320*326*11 (50 cpm).
Foto Boomgaard ƒ75. Tel. 02507-16277.
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasper- dat we voortaan binnen
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuws- kunnen eten. Tot gauw. „De
HOMO: Het is wel even
ook voor
* T.k. bijzettafel, 75x75 cm
Financiën en
blad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Mussen".
slikken voor die Jongens.
portretfoto's, "*
ƒ25; salontafel, achthoekig
handelszaken
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
06-320*327*01 (50 cpm).
eiken + koperen blad en
pasfoto's,
* Tottie nog vele jaren. De
ƒ 6,38 per millimeter.
bloembak, doorsnede 110
receptiefoto's,
4 zwaantjes.
Jonge Blonde Natasja doet
06/50 cpm. Boven de 18 jaar!
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
groepsfoto's aan huis.
cm, ƒ 150. Tel. 02507-13436
het met 2 Buurjongens.
Autoverzekering 06-320*327*77
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- * Tottie gefeliciteerd rnet je
Grote Krocht 26.
(50
cpm).
Lijsten op maat
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
combinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kanto- 65e verjaardag. Tonnie en
Tel. 13529.
Kootje.
Nieuw: BI-SEX AFSPREEKblijft toch goedkoper!
ren verkrijgbaar.
bij
ÜJN * * Bel 06-320*330*07 * *
Bel nu: 02507-14534.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening * Pescador in England we
Lessen
en
clubs
Foto Boomgaard
(50cpm). lnspr.:01720-45111.
gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm.kosten.
denken aan je. Liefs van PesAutoverzekering Buurvrouw Chantal en haar
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers cador's, Ookmeerweg. XX.
Grote Krocht 26
nu nog goedkoper bij
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
hete buurjongens, live-sex.
HATHA
YOGA
Tel. 13529
TEUBEN ASSURANTIËN
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor * Zeg, Snuit, je conditie zal
Bel 06-320*328*01 (50 cpm).
op
maandagmorgen.
toch niet slechter worden, nu
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht.
Tel. 02507-14643 Onvoorstelbaar, triosex saNog enkele plaatsen vrij.
T.k. gevr. LEDER CHESTERU kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- je 40 bent.
Inl.: tel. 02507-14855.
FIELD BANKSTEL of LOSSE
men m. Loesje en stoute Ani- 06/50 cpm. Boven de 18 jaar!
nisch opgeven: tel.- 020-562.6271 (dit nummer is niet voor * U kunt nog meedoen aan
Hypotheken
BANK. Tel. 075-704775.
ta: 06-320*328*04 (50 cpm).
AEROBICS
bezorgklachten) of zenden aan:
de cursus reanimatie in twee
computervergelijking
o.l.v. Anja v.d. Voort.
Centrale Orderafdeling Weekmedia
lessen op ma. 18 en 25 febr.
LAMELLEN MODE 2000
En toen kwam Wendy binnen,
Bel nu 02507 - 14643
Postbus 122
bij de Kruisver. Zandvoort. Bel v. info: 19701 of 12215.
Bij aankoop geld terug voo Teuben Assurantiën Suzanne schrok, maar toen!!
1000 AC Amsterdam
Inl.: tel. 16085 (hr. De Leeuw).
uw oude lamellen, rolgordij
Bel: 06-320*329*01 (50 cpm).
De
advertentie-afdeling
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing * Help de Polen. Stuur eens behoudt zich het recht voor nen, hor. jaloezieën.
*** H-E-T-E-R-O-Contact * * *
Vakantie
in dezelfde week.
een voedselpakket! Geen advertenties, eventueel zon Info: 020-977485, ook na 18 u
Sexafspraken: 06-320.329.88
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
adres? Dat hebben wij voor u! der opgave van redenen, te
buitenland
(50 cpm). Inspr.: 01720-39319.
Inl.: tel. 02907-5235.
Muziekweigeren (art. . 16 Regelen
Wil jij direct APART met
* Leer ook eerste hulp bij voor het Advertentiewezen).
instrumenten
Stacaravans t.h. in de Belgi- 'n strenge meester of met
hartstilstand in 2 lessen.
sche Ardennen v.a. ƒ 190 p.w. een onderdanige slaaf???
06/50 cpm. Boven de 18 jaar!
(Para)medisch personeel gevraagd
Wachten op med. hulp kan te
Bel Gay S.M. voor Twee:
all-in. Inl.: tel. 04459-1598.
Huren met recht van koop
Kleding
laat zijn. Bel v.e. cursus reani06-320.329.99 (50 cpm).
KEYBOARD v.a. ƒ25 p.m
matie hr. De Leeuw: 16085.
Zoek je een sexrelatie met
VONDELSTEDE, een verzorgingshuis voor 73 bewoners,
Dijkman b.v., Rozengrachi
Sportartikelen
een lekkere meid??
zoekt op korte termijn een
Voor trouwfoto's * Te koop herenkleding, mt 115, Amsterdam.
Bel: 06-320.330.21 (50 cpm).
52/54: div. kostuums, ƒ 135;Tel. 020-265611.
* Te koop schaatsen, noren,
Foto Boomgaard suéde jack, gevoerd, ƒ 125.
Versier ook 'n afspraakje!!
Ballangrud, maat 47, paar
Tel. 02507-12007.
Bel de Afspreekbox:
Boeken
keer gebruikt, ƒ 75. Tel. na 19
Grote Krocht 26
06-320.330.77 (50 cpm).
uur:
02507-14936.
Mode-ontwerpster
Tijdschriften
Tel. 13529
sex-afspraakjes,
maakt kleding op maat,
* T.k.a.
hockeyschaatsen Bel voor
voor dag- en avonddiensten. Salaris vlgs CAO-BejaardenteJonge MEISJES-CONTACT: 06/50 cpm. Boven de 18 jaar!
ook
aparte
bruidskleding.
Wij
behouden
ons
het
met
leren
schoenen,
maat
36,
huizen. Voor inl. kunt u contact opnemen met het hoofd
En adviseert u persoonlijk. * T.k. boeken Geïll. Wereld- z.g.a.n,, ƒ30. Tel. 02507- 06-320.330.16 (50 cpm).
verzorging, dhr. Schuts, tel. 020 - 85 22 21. Uw schriftelij- recht voor zonder opgave van
geschied. (Molt), Napoleon
Voor alle leeftijden.
Na de wedstrijd gaan Petra
redenen
teksten
te
wijzigen
ke reactie graag binnen 10 dagen richten aan de directie van
(Molt), Van strijd en overwinn. 12125.
zn
alle
soorten
veranderwerk.
en Kim samen onder de douof
niet
op
te
nemen.
Vondelstede, Anna van den Vondelstr. 30.1054GZA dam.
(Hentij),
samen
ƒ
25;
platen
A.
*
T.k.a.
Tsjechische
hockeyBel of kom vrijblijvend
PieM2,50p.st. Na 17: 18371. schaatsen, ± mt 44, merk Bo- cheü 06-320*330*32 (50 cpm)
langs voor advies.
tus, zeer goed staal, leren ** HOMO DIRECT APART **
Huishoudelijk
schoen, ƒ 100. Tel. 02507- Bel nu snel voor het maken
Divers personeel gevraagd
Dieren
en
van een geslaagde afspraak,
personeel
17810.
DE VAGEBOND
dieren2e-hands kinderkleding
gevraagd
•*• T.k. nwe d.schaatsen, wit, of bel voor 'n lekker gesprek!!
benodigdheden
vraagt leuke aparte kindermt 42, ƒ 65; d.schaatsen,~rnt Niemand kan meeluisteren!!
kleding v.a. mt 80 t/m 134.
41, ƒ40; nwe zwarte d.ski- Druk op de nul als.je iemand 06/50 cpm. Boven de 18 jaar!
anders wil spreken.
HULP gevraagd voor de donPoststraat 14
* Wie weet een nestje ruw- broek, mt 42, ƒ50; skischoe- Gay Privé voor Zuid-Holland.
zoekt met spoed
derdagochtend. Tel. 18647.
Tel. 16983 - 18588
nen,
mt
43,
ƒ35.
Tel.
14104.
harige tekkeltjes? Graag belBel: 06-320.322.67 (50 cpm).
len 02507-13283, tussen 12-14 * Te koop kunstschaatsen,
maat 37, ƒ10. Tel. 02507-SUZANNE is 'n jong blond
meisje, en vol van boven!
GRATIS
18530.
Bel: 06-320.330.96 (50 cpm).
Woninglijst van Zandvoort
Zalenverhuur
* Te koop 2 paar schaatsen,
maat 40 en 42, merk Ballan- Bianca is een ondeugend
Telefoon 17166
grud
(noren), ƒ75 p.p. Bel na jong heet schoolmeisje! (18
CEfuE makelaars o.g. LIJ
j.): 06-320.330.97 (50 cpm).
VERENIGINGSGEBOUW
19
uur:
02507-14178.
Rubrieksadvertentie
opHoudt u van COSMETICA?
geven?
Zie
voor
adres
en/of
De
Krocht
Zoekt u een leuke
* T.k.a. Orbit ijshockey- * * * S.M. AFSPREEKLIJN *** 06/50 cpm. Boven de 18 jaar!
NVM
Bel 06-320*322*20 (50 cpm).
Tel. 02507-12614
i'AKELAAR
BIJVERDIENSTE? Bel dan telefoonnummer de colofon
Grote Krocht 41, Zandvoort, schaatsen, mt 39/40, z.g.a.n. Gratis inspr.: 01720-30507.
023-295091 tijdens kant.uren. in deze krant.
tel. 02507-15705-18812, voor Nw.pr. ƒ225, nu ƒ95. Tel.
Zoek je een lekkere BOY? De
BRUILOFTEN - RECEPTIES 02507-12192.
HOMO-CONTACT-Computer 5 meisjes/dames ontv. tijdeKOFFIETAFELS
* Te koop Bauer hockey- Bel: 06-320.330.95 (50 cpm). lijk/part-time in rom. privé5 REGELS
• B GRATIS
schaatsen, mt 42, ƒ 75; 1 paar
sfeer v.a. ƒ 100. 020-252497.
hockeyschaatsen, mt 42 Bi-Sex voor TWEE, direct HOMO-jongeren CONTACTHuwelijk en
apart met een heet meisje of
ƒ25. Tel. 02507-17982.
LIJN: 06-320.332.88 (50 cpm).
kennismaking
• De advertentie-afdeling een lekker jongen; ook trio! Gratis inspr.? 01828-30800.
06-320.330.82 (50 cpm).
behoudt zich het recht voor
ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan advertenties, eventueel zon- Ondeugende Pascale doet 't SM-CONTACTLIJN homo-heParasol Reis- en Contacten- der opgave van redenen, te n de keuken ^KEUKENSEX). tero: 06-320.330.39 (50 cpm).
club: 023-356840 (infoband). weigeren (art. 16 Regelen Bel: 06-320*330*98 (50 cpm). Gratis inspr.? 01828-30599.
• Reflectanten op adverten- voor het Advertentiewezen).
ties onder nummer gelieven
GRATIS MICRO'S
NIET GRATIS
ervoor te zorgen dat het numzijn:
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
mer in de linker-bovenhoek
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• alle Micro's groter dan 5 regels
op de envelop staat vermeld
• brieven onder nummer
• aan balie kantoor zijn opgegeven
en dat de brief geadresseerd
• de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
• verloren/gevonden
wordt aan: Centrale Order
• weg/aan komen lopen/vliegen
• woningruil
afd. Weekmedia, Postbus
• personeel gevraagd/aangeboden.
• maximaal 5 regels
• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden 122, 1000 AC Amsterdam. Dit
• alleen voor particulier gebruik
voorkomt vertraging in de be• het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen
• commerciële Micro's
handeling.
Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.

MICRO

340.340.10
Banaal
Live uit
Het Gooi!

340.340.11
Liveporno
uit
Den Haag!

340.340.25
Harde
Banale
Liveporno!
340.340.40
Echt
Live uit
Zandvoort!

CANNERS
l PATROL

p^i
ftW'*

WINTERPEOPLE
TOtv '•*• '4^^fe^£.-- ^

CHEETAH
54&:!;?ï-- .

EDICAL
SCHOOL
•WEEKEND
ATBERNIE'S
piift£ *
CRAZY
PEOPLE

E§8P^'?fe{**v:..*v- •-

WVK.*.-.L-7l:5|g-j^; ^.,-. •

340.340.50
Verboden
Bloedhete
Slaafsex!

ziekenverzorgende of
bejaardenverzorgende

(340)310.10
Marleen's
Porno/Sex
Technieken

Zandvoorts Nieuwsblad

(340)350.1'5
Sensatie!
Echte
Natte/Sex!

Tel. 17370

(340)320.80
Bedorven
Bizarre
Meiden!

bezorgers/sters

Zoek je 'n leuke vriend of
VRIENDIN? Afspreekcomputer: 06-320.330.41 (50 cpm).
Wil jij een lekkere meid?
Bel de Hete Vrouwenlijn:
06-320*326-36 (50 cpm).
HETERO-jongeren-contactLIJN: 06-320.331.61 (50 cpm).
Gratis inspr.? 01828-11141.
• LESBI-CONTACTLIJN
06-320.328.08
Gratis inspr.? 01828-15477.
'n Chique Dame, 38, geeft les
aan jongen (18 j.): PERVERS?
50 cpm xxx 06-320x320x38 xx
Harriet: schunnig en harci
xxx
ruige porno
xx:<
xx 50 cpm 06-320x320x53 x>
Lekkere STRAATMEID, 'n jon
ge griet voor 50 cpm. 06
320x320x77 xxxx 320x320x77
AH..AH....TOPS&M....AH..AH
Meesteressegenot.... 50 cpm
AH
06-320x331x13
AH
!!!!!! Jong lesbisch meisje !!!!!!
!!! Tamara vindt meisjes lief!!!
... 50 cpm 06-320x320x65 ...
Griekse Porno
Taboe ... achterkant ... Taboe
50 cpm
06-320.320.62
Meisjes-Porno
Petra (18 jaar)
50 cpm
06-320.320.52
Rijpe Greet doet 't echt met
jongens (18 j.). Life opgen.
•... 50 cpm 06-320x322x27 ...
Een rijpe hete donkere vrouw
van 39 voor jou (50 cpm 06-)
320x320x91 xxxx 320x320x91
'n Volle dikke rijpe donkere
vrouw wacht op je in d'r witte
ondergoed. DD-cup. Bel me:
320x323x46 (50 cpm).
!!!!!!!
LADY BIZAR
!!!!!!!
06-320.324.68 ... 50 cpm: hete
zondige SM-sex MEESTERES
Rijpe Claudia traint haar _
xx buurmeisje xx 50 cpm 06-IT^
xxxxxxx 320x320x37 xxxxxxxL' t
Topsex! Topsex! Topsex1 IM
Ik heb nou eenmaal hele
grote
!!! 06-320x325x25
Surinaams schoolmeisje (18
j.) leert van haar rijpe hospita
50 cpm xxxxx 06-320x323x24
20

Türkge seks hatti
06-320.327.44
dakikasi 50 cent

Diversen

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag/nachtservice 020-424800
• ANNULERINGEN van uv,
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderafdeling Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam.
• Reflectanten op adverten- vc
ties onder nummer gelieven Zi
ervoor te zorgen dat het nummer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam. Dit l
voorkomt vertraging in de be-ll
handeling.
l

KROON MODE
Haltestraat 55

340.340.95

DOMBO

'

eékvoordeel

MICRO

Extra lange
lams-woüen
pullovers
nu

ƒ59,rood - grijs - en zwart

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

SENSATIE - SENSATIE

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.

Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

Te koop
aangeboden
diversen

* Te koop lederen damesCoupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met jasje met bronzen knopen,
nieuw, maat 42, ƒ 250; TLvermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
zonnebanklampen, 20 st.,
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
ƒ50. Tel. 02507-13868.
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
* Te koop: noren ƒ 15; skiOf afgeven bij:
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
pak, mt 38/40, ƒ 25; rennhose,
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
mt 38/40, ƒ 50; kleine vrieskist
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
ƒ50. Tel. 02507-19606.
Wij behouden "ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
* Te koop: plafondventilatoren ƒ 50; 60'er jaren hometrainer ƒ200. Tel. 02507-19606.
*• Te koop grenen ledikantje,
dekbed, hoeslaken, ƒ125;
kinderbedje + standaard
ƒ 20; tuner/cassette/versterker ƒ 125. Tel. 02507-15E78.
1 regel ƒ 3,82
* Te koop
breimachine
2 regels ƒ 3,82
ƒ250. Tel. na 18 uur
3 regels ƒ 3,82
02507-16544.
4 regels ƒ 5,09
* T.k. witte box ƒ 35; oude
Singer naaimachine ƒ35. Tel,
5 regels ƒ 6,36
02507-18647.

**
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Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.

regels ƒ 7,63
regels ƒ 8,90
regels ƒ10,18
regels ƒ11,45
regels ƒ 12,72

Alle prijzen incl. 6% BTW

Zandvoort, Kerkstraat 1a,
geeft nog eens EXTRA 20% korting op de
uitverkoopprijs
** en als speciale stunt **

* T.k. Tefal miniwash ƒ 125;
hockeyschaatsen, mt 32
ƒ 25; bistro eethoek, compl'
ƒ 150. Tel. 02507-15347.

OOK 20% KORTING

Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

op de NIEUWE KOLLEKTIE.

Te koop
gevraagd
diversen

Deze sensationele verkoop start vrijdag 8 februari a.s.
om 10.00 uur precies.

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren.
Naam:
Adres:

•

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

* Gevraagd schommel en/ol
glijbaan voor in de tuin. Tel.
02507-15325.
* Te koop gevraagd: gasfornuis, i.z.g.st., liefst wit. Tel.
02507-17810.
* Te koop gevr. bed met
nouten
of
lattenbodem,
. 120x190, zonder matras. Tel.
na 19 uur: 02507-30228.

te
oo
*PIel.

De gehele maand februari

OP = OP * OP = OP
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DONDERDAG 7 FEBRUARI 1991

Lada

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in alle
edities van Weekmedia, t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenvelderlse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
8i|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdanv
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat l 31 of Rokin
l l O, Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplem 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranren.
Totale oplage 730.000 exemplaren.
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ 11 ,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Seat

020-665 86 86

LUYKX B.V.

off. Suzuki dealer

Opel

Opel Corsa 1,2 N, aug. '87 wit OPEL REKORD combi 2.0 S
1984, trekhaak, APK
53.000 km. perfecte staat APK
AUTOBEDRIJF J. WALS
t/m
aug.
'91.
Tel.
020-419847.
T k. Audi 80 GL 1.8 LPG Veel T.k. AUSTIN METRO MG,
Dorpsstraat 32a, llpendam
extra's nw.st. b.j. 1984, ƒ 8500. bj. 7-'86, 78.000 km, APK t/m Te koop Opel Kadett 1.3 club
Tel. 02902-1697/1981.
TP! 02979-82212.
okt. '91, als nieuw, centr. deur- LPG, trekliaak, wit radio-cas.,
vergrendeling, ƒ11.000. Tel. weg wegens lease auto.
Zeilemaker-Opel
kantooruren 020-5622834,
02993-68854, div. ace. 1988.
BMW
INRUILWAGENS
na 19 uur: 02230-35652.
Opel Kadett 1200 S, APK 2-'92, Constant keuze uit 100 auto's
3MW 315, b.j. '83, kl. groen
Adverteren in
perf. st., km. 42.000, bj. '86, Burg. D. Kooimanweg 7,
«.PK 3-'91, vr.pr. ƒ6.500. Tel.
Purmerend 02990-22551.
„SHOWROOM"
Bovag gar. Tel. 02503-37611.
120-822778, na 18.00 uur.
FAX: 020 - 665.63.21
•
Opel Kadett 1,6 dsl, b.j. '83, „SHOWROOM" verschijnt
huis aan huis in geheel
APK 1/92, Prijs n.o.t.k.
Citroen
Amsterdam en omgeving.
Tel.: 02972-3930, na 17 uur.

Alfa Romeo

Austin

/egens omstandigheden te V.a. ƒ 85 - 5 veerbollen op druk
Peugeot
loop: Citroen AX 11 TRE 1987 brengen bij de Citroénspecia*PK 2-'92. Vaste prijs ƒ8500. list van Zaanstad:
GARAGE RENÉ SPAAN
el 020-947042/933206
Vissers-pad 11, Krommenie
075-281193 of -353788
CITROEN AX 11-'87, grijs
metallic, 37.000 km.
AUTOBEDRIJF WALS
VAn onze importeur hebben wij een aantal Peugeot-automobieDorpsstraat 32a, llpendam.
len kunnen overnemen, die zo goed als nieuw zijn met interesTel. 02902-1697/1981.
sante km-standen.
Het betreft Peugeots 205 XE 1.1 i Accent alle in perfekte staat,
CITROEN
enkele maanden jong en niet van nieuw te onderscheiden. In de
autoverhuur
OFF. SERVICE ADRES
Peugeot 309-serie hebben wij beslag weten te leggen op de
voor de Zaanstreek
309 Gl 1.4i. Van de Peugeot 405 kunnen wij u aanbieden de
o.a. AX, BX
VAN ROOTSELAAR
405 Gl 1.6i met de nieuwste specificatie.
vanaf ƒ31,65 excl. BTW
«DR NIEUW + GEBRUIKT
Tel. 020-932750
Zaandam, tel. 075-350985.
S. Stevinstraat 12a, A'dam Het enige verschil met een nieuwe is de prijs!!!!
MINIMAAL ƒ4.250 voordeel dat kan oplopen tot ƒ6.250!!!!

De enige prijs die wij kennen
is de bodemprijs

ingdijk

Chrysler

CHRYSLER AMSTELVEEN
Wiegerbrumlaan 73. 1422 CB Uithoorn. Telefoon 02975 - 6 12 12.

AUTO BANDEN
Nieuwe en gebruikte banden
met garantie v.a. / 30,00
balanceren en uitlijnen
Ster Bandenservice B.V.
J. Siegerstraat 1
AMSTERDAM
Tel. 020 - 924915
AKKU-SERVICE • natuurlijk
Ster Bandenservice B.V.
J, Siegerstraat 1
AMSTERDAM
Tel. 020 - 924915
STARTPROBLEMEN
Goede en goedkope akku's
met startgarantie
Ster Bandenservice B.V.
J. Siegerstraat 1
AMSTERDAM
Tel. 020 - 924915

Auto Halan

020-6650050

Voor meer informatie of advies, bel

Service en reparatie

LADA WETTER
Een PERFECTE Seat occasion SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
LADA-BONTEKOE
in onze showroom de nieuwe AANBIEDING VAN DE WEEK: koopt u vertrouwd bij'
v.d. Madeweg 23, bij Makro
Samara
1.1
'88
ƒ
9.250
SEAT AUTO CENTRUM APC,
SAMARA 1.5 Demo 5-drs
A'dam - 020-6686146.
Occasions APK gekeurd
Lada 2105 GL, lpg'84 ƒ 3.250 2e Schinkelstr. 18-28. Tel.
2104 Combi
'86 ƒ 6.250 Lada 2107 1.5, lpg'85/ 3.750 020-763333/763334/763335.
2104 Combi
'88 ƒ 7.750 Citroen BX
'85 ƒ 8.000
1 x Lada 1200 S .'88 ƒ 5.750 Ford Escort 1.6 ..'86 ƒ 13.500
Subaru
Lada Samara LPG'89 ƒ 11.000 Peugeot 205 GL 1.1, 4-drs. ..
Lada Niva
'86,
'83 ƒ 7.250
SUBARU
op spec. win + bndn ƒ 9.000
MOO.Y EN ZOON
Zwanenburgerdijk 503
HEERE B.V.
Verrijn Stuartweg 6, Diemen. Zwanenburg. Tel. 02907-6572.
' v/h Museum autobedrijven
TEL. 020-992865.
Reeds 14 jaar dé dealer
DE GROOTSTE SUBARUvoor A'dam en omstr.
DEALER VAN AMSTERDAM
Lancia
Mazda
IN NIEUW EN GEBRUIKT.
Mini Jumbo '91
Mazda 626, GLX HB, 2.0
Spec. voorj. akties
Benzineverbruik 1:20
brons met. bj.'84, trekhaak
Wegenbelast. ƒ25 p.m.
nw. banden. APK.
Ruysdaelkade 75. A'dam-O.2.|
Reeds v.a. ƒ 12.995
Grootste Lancia dealer
AUTOBEDRIJF WALS
fnfo: 020-6623167 732853 l
Ook het juiste adres voor
van Nederland
Dorpsstraat 32a, llpendam.
Tel.
02902-1697/1981.
EEN
GOEDE
OCCASION
Keus uit ruim 25 Lancia occasions incl. 1 jr. gar., gratis grote
beurt en APK voor aflevering.
Nissan
Autobedrijf Heere De enige off. SUBARU DEACeintuurbaan 225
*5x Lancia IJ10 Rre
LER + occ. voor Purmerend
Tel. 020-6622204.
Nissan Stanza 1.6 Sedan, m.
vanaf ƒ 10.500,e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
Donderdagavond
koopavond.
'83,
APK
7-'91,
zeer
goede
*4x Lancia Prisma 1600
02999-278, Jisperweg 39-40.
auto, ƒ2975, 020-146392.
1600 ie Turbo Diesel
vanaf ƒ 16.500,Nissan Cherry diesel, m. '85,
Suzuki
*2x Lancia Delta 1300
APK 1-'92, 3 drs., grijs met., 1e
1600 vanaf ƒ 15.500,eig., 5 bak, rad./cass. ƒ5950.
* 4x Lancia Thema 2000 ie
020-146392.
vanaf ƒ 25.500,•*• 6x Lancia Thema Turbo ie
Saab
vanaf ƒ 28.500,* 1x Thema stationwagen, '87
Turbo ie ƒ 36.500
SAAB SERVICE MOLENAAR biedt aan:
rep., onderh., APK, LPG,
Swift 1.3 GTI, zwart met. 6-'89
ƒ23.950
Leasing vanaf ƒ 495,alarm etc. BOVAG LID
Swift 1.3 GS blauw, 4-'89
ƒ 17.950
excl. p.mnd. Ook short lease
ƒ 14.000
HOOFDDORP, 02503-14097. Swift 1.0 GL automaat, '87
Alto GL, blauw, 4-'87
ƒ 9.500
•Auto te koop? Plaats een
Diverse Alto's v.a. '86
SHOWROOM advertentie. U
De Flinesstraat 22
Alle auto's afgeleverd met grote beurt en
zult verbaasd staan over het
3 maanden Bovag garantie.
Amsterdam, t/o Makro
resultaat.
SWAMMERDAMSTRAAT 1, BADHOEVEDORP

APK + grote beurt v.a ƒ290
incl. DIESELSERVICE,
brandstofpompen; verstuivers;
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
Industrieweg 27, Duivendrecht
tel. 020-980639.
APK keuring geen afspraak,
klaar terwijl u wacht. Ook reparaties en onderhoud. Gar.
West-Center 020-122476.
AP.K KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 364702
BLOKSMA
RADIATEUREN
warmtewisselaars, Kapoeas
weg 17, A'dam, 020-148385.

WAAR ZITTEN ZE
VERSTOPT?
Gepensioneerden Scholieren - Vutters,
die de abonnees van Haarlems
Dagblad in Zandvoort hun
dagelijkse krant willen bezorgen.
Een goede verdienste voor wijken
±100 kranten plus de voordelen
van de Runner Gard.

Rijscholen
5-STERREN AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

aanbieding 20 rijlessen
+ examenaanvraag ƒ 825
*
*
*
*
*
*

alle rijlessen ƒ31 per les
halen en brengen
speciaal motorpakket
speciale spoed- en herhalingscursussen
diverse merken auto's, ook automaat
gratis theoriecursus op vidoo

Mogelijkheid uw rijlessen te laten financieren
SPOEDCURSUS THEORIE IN EEN DAG
Ruys de Beerenbrouckstraat 157, Amsterdam
Tel. 020-138473

Tegen een maandelijkse vergoeding
uiteraard. Laten we met z'n allen er
voor zorgen dat de mensen hun
krant kunnen lezen.
Bent u of jij serieus en heeft u of jij
hart voor je werk dan ben je van
harte welkom.

ie IU autonjlessen a ƒ 25.
Autorijschool Ferry
1e 10 lessen a ƒ 27,50 per les. Wichel les in div. talen mogelijk
Ook motorrijlessen.
Tel.: 020-932074
Spoedlessen/cursus.
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
020-853683 / 181775,
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur
075-174996 en 02990-34768.
Tel. 02968-94330.
Gratis halen en brengen.
AUTORIJSCHOOL „DE FONS'
Tel. A'dam: 020-942145.
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
BOVAG-LID • DIEMEN
AUTORIJSCHOOL NOVA
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad,
Info: tel. 020 - 90.02.92.
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt). 020-799100. Korrekt en punktueel. Binnen 8
VOORLICHTINGSLIJN
Showroom tevens werkpl.- magaz. Minervalaan 85. 020-713581 weken uw rijbewijs, ƒ 42,50 p u.
AUTORIJLES
Theoriepakket incl. theorieTelefoon- 020-16 1321
kaart ƒ 95,-. Bel nu: 020-425364.
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e.o.
Autosloperijen
Accessoires en
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.

onderdelen

AUTOBEDRIJF AMSTELSTEIN

, SUZUKI
Wiegerbruinln. 73 • Uithoorn • 0297S-62055

Toyota
TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen
2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
Amsterdam-Noord • Hamerstraat 3-15. Tel. 020-360401.

Toyota de Graaf biedt aan:

Starlet 1.0 DX
sept. '85
Starlet 1.0 DL
dec. '86
Starlet 1.0 DL
mei '87
Starlet 1.3 DX
maart '87
Corolla HB 1.3 XLI Demo
okt. '90
Corolla HB 1.3 DX
juni '86
Corolla HB 1.6 XL
okt. '87
Corolla HB 1.6 XL
maart '88
Corolla Sed. 1.6 XL
jan. 89
Carina Sed. 1.6 GL
nov. '86
Carina Sed. 2.0 DSL
mei'88
Lite-Ace 1.5 comm. benz
feb. '89
Honda Civic aut
juni '83
Naast deze ijzersterke aanbieding hebben wij nog een troef en Austin Metro 1.3 surf
jan. '88
wel:
Condensatorweg 44, Amsterdam-Sloterdijk.

ƒ 8.250
ƒ 9.750
ƒ 10.250
ƒ 11.250
-ƒ22.250
ƒ11.500
ƒ 15.250
ƒ 16.750
ƒ18.750
ƒ 12.900
ƒ21.750
ƒ15.000'
ƒ 4.250
ƒ 9.250

Tel. 020-865511.

EEN PEUGEOT 205, 309 of 405 voor ƒ 195 per maand.
Wij zullen u gaarne hierover informeren.

AUTO ACCESSOIRES
Nieuwe en gebruikte banden
met garantie v.a. ƒ 30.00.
Ster Bandenservice B.V.
J. Siegerstraat 1
AMSTERDAM
Tel. 020 - 924915
KOUD - STARTEN
Goede en goedkope akku's
met garantie
Ster Bandenservice B.V.
J. Siegerstraat 1
AMSTERDAM
Tel. 020 - 924915
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht. Ruilstarters en dynamo's. Erkend
inbouwbednjf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveiligingssystemen.
Valkenburgerstr. 134. Tel. 020-240748.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Lid Nevar.
TOYOTA-DE GRAAF
Alle onderdelen voorradig.
Condensatorweg 44, A'dam
Sl.dijk. Info: 020-865511.

Het HOOGSTE BOD?' Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
met vrijwaring. Tel. 020-754193.
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.

BALK
BAKT
BETER
BROOD
Dit weekend:

CHIPOLATA
SCHNITT

AUTOWRAKKEN tegen ae
hoogste prijs voor de deur
gehaald. Autosloperij Jan.
Tel. 020-361178/02907-6248.

Er is weer een ruime sortering dozen

Centerparis

ECHTE BAKKER BALK

vraagt sloop- en schadewagens. Origineel R.D.W.-vnjwaring. De hoogste prijs en geen
risico. Tel. 107942 of 107946.
Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico: orig.
PTT-vnjwaring RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-198691
• De advertentie-afdeling be
houdt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weige
ren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).

STARLET 1.0DX wit, 1e eig., l oyota Carina, bijna '81, APK 12 drs., 33.000 km., nov. '86. '92, 2 drs., goud met., ƒ1275.
Peugeot 205 XE 1.1 i Accent
nieuwprijs ƒ 21.000. Als nieuw, APK gek. Vaste pr. 020-146392.
OFFICIEEL DEALER VOOR:
U betaalt nu ƒ 16.750. UW VOORDEEL ƒ4.250.
Auto's te koop gevraagd
ƒ7850. Tel. 020-994659.
l.v.m. auto v.d. zaak t.k. Toyota
Toyota
Corolla
1.3.
special,
3
Corolla SXL, kl. rood, mei '87,
Koop- of VERKOOPPLANPeugeot 309 GL 1.4i
nieuwprijs ƒ27.710.
DE HOOGSTE PRIJS
drs. Bj '85 juni, ƒ8000. APK 45000 km, i.p.st., prijs n.o.t.k.
U betaalt nu ƒ 22.900. UW VOORDEEL ƒ4.810.
elk merk auto a contant met NEN? Bel dan snel Nationale
nov. '91. Tel. 02979-85530.
Inl. na 18.00 u.: 020-477083.
Occasionlijn. 023-365206
vrijw.bewijs. Tel. 020-105478.
Business of fin. lease
Peugeot 405 Gl 1.6
nieuwprijs ƒ33.150. Zeer goed onderh. Toyota TerTe
koop gevr. Peugeots 404,
HOOGSTE PRIJS
U betaalt nu ƒ 26.950. UW VOORDEEL ƒ 6.200.
cel, van oudere dame, 1e ei- Toyota corolla diesel Van stat.
504,505, J5,604 TD. Schade of
car. '87, wit grijs kent. airvoor elk merk auto, a contant, sloop.
gen.,
Am.
uitv.,
brede
bumpers
Autocommerce,
Daihatsu
.met vnjwaringsbewijs, geen
Diverse auto's zijn in metallic lak uitgevoerd.
e.d.;bj. '81, APK tot 12-11-'91, nieuw, ƒ8750, 020-312947.
sloopauto's. Tel. 02990-37825. 023-338895.
prijs
ƒ
3250.
Tel.
020-226527.
Adverteren in
k Daihatsu Charade. Bj. '83
Uiteraard is inruil mogelijk.
• Handelaar of particulier.
INKOOP AUTO'S, ± ANWB„SHOWROOM"
PK 7-9-'91. i.z.g.st. Vr.pr.
Uw auto(s) aanbieden in
Volkswagen
pr., snelle afw. a contant m.
Tel.
020
665.86.86
2250 Tel.: 06-52827115.
U bent van harte welkom bij:
vrijw. bew., def. geen bezw. „SHOWROOM" is dé manier.
Tel. 020-6658686.
Tel. 020-108280/149352.
GOLF Diesel 5-bak, '86, GOLF diesel, b.j. '87, 3 drs.,
KOUDIJS AUTOBEDRIJF B.V.
Fiat
160.000 km., ƒ13.500. Tel. 5- versn. ƒ 14.500. Tel.
Westelijk Halfrond 70
02990-46379.
020-473347.
1183 JG Amstelveen
k. Rat Uno SX, b.j. '89, ± Rat PANDA 45 CL, jan. '86,
T.k. i.v.m. bedr. auto: VW
tel.
020-455451
2000 km. Kleur wit Digitaal rood, klm.st. ± 50.000, pr.:
Passat 1.8, blauw, 5 deurs trek- T.k. VW Derby, bj. '80, APK 23Halte Sneltram: „Zonnestein"
'ash board. Vr.pr. ƒ14.000. ƒ 5500. Tel. 02907-4597.
haak, radio/cass., apk 11/91, 6-'91, vr.pr. ƒ1450. Tel. 06el 02990-40083.
ZUIDWIJK
Minervalaan
86,
FIAT VERMEY B.V.
T.k. gevr.: Peugeots 504,' 505,
i.z.g.st.
ƒ 12.500. Tel. 52827115.
Keuze uit ruim 35 occasions. sloopschade etc. Vlotte afhd. bij het Olympisch stadion. Ver- 02977-44099 (na 18.00)
eer goede Rats 500, div.
koop
nw.
en
gebr.
Peugeots.
KEIMPE CARS. 020-244255.
'.ancia's Fulvia coupé import A.Philipsweg 13, Uithoorn.
Ook inkoop. Tel. 020-6629517.
Tel. 02975-62020.
:alie. Tel. 020-907705
Volvo
COBUSSEN AMSTERDAM
, Sinds 1930
Renault
Ford
VOLVO-DEALER BIEDT AAN:
Leeuwekeur gebruikte auto's
740 GL, LPG
'88 T.k. VOLVO 244 DL, bj. '80,
PEUGEOT 205
Renault 9 Diesel 1986, 4 drs. 740 GL aut., wit
'88 APK + LPG, i.z.g.st., vr.pr.
k Ford Mustang i.z.g.st., 8 cil. Ford Resta L, bijna '83, APK 1nwe. APK, kleur wit, weinig 740 GL aut., scn.dak
l. met gas, bj. eind '79. Vr.pr. '92, 3 drs., radio, zeer mooi. XE 1.1 Accent, bj. 20-5-'86
'86 ƒ3900. Tel. 02977-27830.
l.rood, 3 mnd. gar. . .ƒ 9.925 km., ƒ 6950. 075-158811.
740 GL diesel, grijs met. ..'87 Volvo 240 DL bj. '85 1e eig.,
4500. Bel na 17 u. 020-319208 ƒ3475. 020-163260.
XE 1.1 Accent, bj. 01-6-'88, wit,
740 GL Turbo, wit
'86 met stuurbekr., schuifdak.
RENAULT AMSTERDAM
k. FORD Escort 16 L, bj. '84, Taunus 1.6 L., bijna '83, APK 8- 3 mnd. gar
ƒ14.300
740 GL aut., LPG
'87 Nieuwstaat ƒ11.750, Gar. inr.
'91,
LPG,
schuifdak,
ƒ2475.
Top occasions met 1 jaar
'PK, z.g.st, 80.000 km, prijs
XE 1.1 Accent, 18-3-'88, blauw,
244 GL
'87 fin. 02979-84102.
garantie
020-163260.
6500. Inl. 075-314382.
3 mnd. gar
ƒ 14.425
440 GL kl. rood ... '89
Wibautstraat 224
:
ord Escort 1.4 bravo '88 Ford Capri 2.0, '6 cylinder, m. XL 1.1 bj. 03-4-'89, donkerrood,
Volvo 360 Sedan, groen m.'86 Volvo 440 GLT mj. mrt. '89 met.
020-561 96 11.
ƒ16.250
Ewart XRS pakket 50.000 km '80, APK 2-'92, zeer mooi en 3 mnd. gar
Volvo 340 GL 1.7 grijs m. 12-'87 blauw + trekh., 45.000 km,
XLD (diesel) bj. 30-6-'87, wit,
?r ƒ 16.000. Tel. 020-9732334 qoed, ƒ2975. 020-146392.
Volvo 340 DL 5-d., 1.7 . . . '87 ƒ29.000. 075-351749.
Rover
3 mnd. gar
ƒ14.300
Volvo 340 1.7 LPG wit ... '89
"k. FORD TAUNUS 2.0 Itr.
PEUGEOT 309
Hyundai
Volvo 340 5-d. 1.4 dl grs m.'88
1981, 4 deurs, APK gekeurd,
1.3 GR, bj. 18-10-'88, rood,
Algemeen
DE NIEUWE ROVER Volvo 340 5-d. 1.4 DL grijs '87
rpr. ƒ1650. Tel. 020-798756.
3
mnd.
gar
ƒ
15.475
Auto Centrum Duivendrecht
Volvo 340 GL aut. blauw m.'90
200
3-EN
5-DRS
1.3
XR,
bj.
27-8-'88,
l.
blauw
Hyundai onderhoud incl. APK
Volvo 340 GL aut. LPG wit'89 T.k. OPEL KADETT 1200 LS
Honda
en
gratis leenauto v.a. ƒ299,- met., 3 mnd. gar. .. ƒ 14.550.
Volvo 340 aut. wit
'88 '86, LPG, APK-gek., ƒ8250.
1.3
XL
profil,
bj.
28-7-'87,
zilv.
400 4-DRS
Volvo 340 aut. wit
'87 SEAT IBIZA 1200 GL '87,
k HONDA CIVIC 1979, geen Schade herstel 020-995176
grijs,
3
mnd.
gar
ƒ
11.750
Volvo 340 DL aut. blauw . '84 ƒ8500. SEAT IBIZA D '87, gr.
'PK, rijdt prima, ƒ500. Tel.
EN NOG VELE ANDERE
NU IN ONZE SHOWROOM
'75-165844.
Innocenti
kent. ƒ7000. Tel. 02990-41728.
b.v. Rat, Citroen en Ford.
Adverteren in „Showroom"
Inruil en financiering mogelijk Minor Motorcars BV
±50 auto's, APK gek. Den
INNOCENTI, 90 L, 1980, blauw
Roverdealer
Tel. 020 - 665.86.86
PEUGEOT-DEALER
Brielstr. 18, A'dam. zijstr. HaarAPK maart '91, ƒ650.
Sloterkade 43-44, A'dam
FAX
020
665.63.21
Adres:
Baarsjesweg
249-253,
lemmerw.
bij
molen.
I
tel. 020-177975
ostbus 156, 1000 AD A'dam Tel. 020-466052.
A'dam, tel. 020-121824
UW VOLVO-DEALER
020-844079 Tevens INKOOP.
Meeuwenlaan 128
Tel. 020-369222
LET OP!
Ook voor leasing
Autobedrijf
J «j ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de
1

Fax. 02975-60240

023-150107

& CHRYSLER

BONBONS
Hogeweg 28. Tel. 12989

Steengrill Restaurant

„De Vuurboet"
STEENGRILLEN

29FO ^

VLEESFONDUE

34,50

JAPANS FONDUE
(vlees)
32,50
JAPANS FONDUE
(vis)
37,50
Incl. uitgebreid
garnituur
ALLES ONBEPERKT

Zeestraat 36
Tel. 12092

* * *

Maandag en dinsdag gesloten

EEN RENAULT WAAR DE
VONKEN VAN AFSPRINGEN.

Van Vloten
Amsterdam

J ««onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.
Prij's
.Prijs
ex. 6%
in. 6%
Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
BTW
BTW
tussenruimten tellen voorl letter. Minstens 3 regels beschrijven.

S,1

l
l
l

23
|4

10

l

25,00
36,00
47,00
58,00
69,00
80,00
91,00
102,00

_L

26,50
38,16
49,82
61,48
73,14
84,80
96,46
108,12

NaamAdres:
Telefoonnummer:.

l
l
l
l
l
l

. Handtekening:.

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam of
afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan van
ae Helende Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp,
Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.

l
l

Autoverhuur
UrAAA MATZER BV*
Div. personenwagens v.a. ƒ 25,
div. bestelwagens v.a 11-17 m3
+ autoambulance 020-6630836
Bij

Ouke Baas
niet duur!!!
Studenten 10% korting,
-auto-ambulance & opnjauto
-9-pers. bussen en pick-up's

Avond- en nachttar.:
bestelwagen afhalen na 17.30
uur en de volgende morgen
om 8.00 uur retour
tegen 4 uur-tarief.
020-794842. 020-908683.
• „SHOWROOM":
De autorubriek voor
Amsterdam en omgeving.
Oplage 730.000 ex.
Elke week in Het Parool en
alle uitgaven van WEEKMEDIA.
Tel. 020-6658686.

' JOHAN BOOM

Zuiderakerweg 83 (oranje hek),
A'dam-Osdorp, tel. 020-105478
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
Alle auto's APK, hoge inruil
Financiering mogelijk
v.a. ƒ 5000. 1 jr. schr. garantie
op arbeid/onderdelen.
Huyndai Pony 1.5 xp, aut.,
bj.'88, ƒ11.950. VW Golf 1.3,
eind '85, ƒ10.950. Renault 5
Campus, eind '88, ong. 7000
km. ƒ11.950. Opel Kadett 1.6
S, b].'86, LPG, ƒ 10.950.
Peugeot 205 GLD, bj.'86,
ƒ9950. BMW 528 i, nw.mod.
'84, i.nw.st. ƒ9950. BMW 316,
mod.'84, ƒ 8950. Nissan Cherry
1.7 d, bj.'86, ƒ 6950. Rat Uno60
S, .m.'88, sportvlgn, ƒ8950.
Ford Escort 1.3 laser, eind '84,
ƒ 5950. Ford Granada 2.8 GL,
bj.'83, ƒ4950. Nissan Micra,
bj.'84, ƒ4950. Mazda 626 20
aut, bj.'84, ƒ3950. Citroen BX
1.4 RE, bj.'83, ƒ3950. Opel
Manta 1.8 S, m.'85, ƒ 8950. Fiat
Panda, bj.'SS, ƒ4950 Lada
1200 s, bj.'88, ƒ4950. Honda
Civic, bj.'81, ƒ 1950. en nog div.
auto's v.a. ƒ600 tot ƒ15.000.

DE RENAULT 19 DYNAMÏC
- Bumpers en buitcnspiegcls in carrossenekleur mecgespoten
- Mistlampcn m bumper

- Sportstuur
- Zonwerend glas
- Ergonomicpakket met verstelbaar
siuunviel
- Sportieve wieldoppen
- Speciale interieurbekleding
- Dynamische Dynamic sinpmg
-Uitgevoerd m are tic \ \ i t . grafiet grijs.
stratos zilver, vulkaanrood en zwart

Dit totaal-pakket geelt de toch al
complete Renault l1-) G'IS een zeer
dynamisch accent en levert u een
prijsvoordeel tol maar helst l. l.TOO.- op
Voor de liefhebber een reden om extra
dynamisch m aktie te 'komen, \ \ a n t deze
aanbieding telt een beperkt aantal
exemplaren.
RENAULT

G E E F T
JE LEVEN
K L E U R

Autobedrijven Rïn
Curicstraat 8-10, 2041 CD Zandvoori. Tel. 02507-13360 ^hour.

WEEKMEDIA 22

E mm

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR DE LEDEN KOMEN BESCHIKBAAR FEBBUARI 1991
1. De eengezinswoning
Celsiusstraat 64
Huur ƒ 553,60 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v.,
bergruimte en tuin.

2. De 4-kamermaisonnette
Brederodestraat 15-15
Huur ƒ 647,76 per maand
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. en
bergruimte.
* Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verleent voor bovenstaande woningen slechts
woonvergunning aan:
Twee-persoonshuishoudens
* (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.

3. De 5-kamermaisonnette
Sophiaweg 17 (2e etage)
Huur ƒ 504,71 per maand (exclusief stookkosten).
Bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers, douche en
bergruimte.
* Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verleent voor bovenstaande woning slechts
woonvergunning aan:
* (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 4 personen.

DONDERDAG 7 FEBRUARI 1991
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Knip uit Menu nummer 6!

Laat eens merken wie
je een warm hart toedraagt.

Het is natuurlijk altijd smullen bij McDonald's, maar als u nu
deze advertentie uitknipt en bij McDonald's Zandvoort inlevert,
betaalt u slechts

fl. 7,50 voor een Salade Menu!
Salade Naturel, Franse frietjes, Frisdrank (0,251), 'Sundae' Ijs.
Ons enthousiaste team heet u welkom op Raadhuisplein 3
in Zandvoort. Wij zijn elke dag vanaf 11.00 uur geopend.

14 februari

Geldig tot de volgende
aanbieding d.d. 21 feb.1991.
Eén advertentie per persoon.
Niet geldig in kombinatie
met andere aanbiedingen.

) „erica
krocht 24
J grote
zandvoort, 02507-12301

Bij McDonald's Zandvoort
is 't altijd leuk... en lekker!

4. De flatwoning
Flemingstraat 340
Huur ƒ 406,98 per maand (exclusief stookkosten).
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. en
bergruimte.

5. De flatwoning
Lorentzstraat 435
Huur ƒ 634,63 per maand (exclusief stookkosten).
Bestaande uit: woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v.,
berging en lift.
* Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Zandvoort verleent voor bovenstaande woningen slechts
woonvergunning aan:
Twee-persoonshuishoudens
* (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.

6. De garage
Keesomstraat K
Huur ƒ 65,87 per maand.

Bij de Hema ligt de linnenkast
twee weken overhoop.

* Alle leden van de vereniging kunnen inschrijven op de garage.
De toewijzing zal geschieden in volgorde van het
lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst
dient de nieuwe huurder/huurster de op zijn/haar naam gestelde
kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.

7. De opslagplaats
Hofdijkstraat 26
Huur ƒ 650,00 per maand (incl. ƒ 7,50 geyserhuur).
• Dit pand bestaat uit een ruimte van 9.60 x 4.60 m., hoogte 2.70
m. een zolder (8.50 x 3.00 m) met een schuin dak, grootste
hoogte 2.30 m. een halletje van 1.20 x 1.55 m., waarop een
toilet uitkomt.
De opslagplaats is voorzien van een gasgestookte
c.v.-instaïlatie.
In dit pand zijn gas-, water- en elektriciteit aanwezig. Tevens is
er een geyser aanwezig.
De ruimte mag alleen voor opslag van droge, niet-geurende en
ongevaarlijke artikelen worden gebruikt.
Schriftelijke reacties met vermelding van lidmaatschapsnummer en
geboortedatum dienen vergezeld te gaan met een uittreksel uit het
register van de Kamer van Koophandel voor Haarlem en
Omstreken.
Over de toekenning van een bereidverklaring zal het bestuur
beslissen aan de hand van de aard van het bedrijf en het
lidmaatschapsnummer van de belangstellenden. Na het tekenen van
de huurovereenkomst blijft het ,,oude" lidmaatschapsnummer
gehandhaafd.
Belangstellende leden dienen uiterlijk dinsdag 12 februari a.s. vóór
12.00 uur schriftelijk te reageren. Wanneer men belangstelling heeft
voor meerdere woningen/garages kan men dit kenbaar maken in
één brief; het is niet nodig voor ieder object een aparte brief te
schrijven. U dient de woningen/garages in volgorde van voorkeur
aan te geven. Reacties kunt u deponeren in de brievenbus van het
kantoor op het adres Thomsonstraat 1. Het bestuur verstrekt een
bereidverklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van een
woonvergunning berust bij het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Zandvoort.
De uitslag van de VOORLOPIGE TOEWIJZING zal eerst op vrijdag
15 februari a.s. om 14.00 uur in het gevelkastje aan het kantoor van
de vereniging worden gepubliceerd.
De toewijzing van de woningen geschiedt volgens het voor de
vereniging geldende „puntensysteem voor lidmaatschapsjaren voor
het toewijzen van woningen". Dit systeem is gebaseerd op het
gemeentelijk puntensysteem.
In de inschrijvingsbrief dient u te vermelden:
het lidmaatschapsnummer van de vereniging;
uw geboortedatum;
het aantal punten dat u scoort volgens het gemeentelijk
puntensysteem echter minus het aantal punten dat u scoort
voor het onderdeel.
RUILRUBRIEK FEBRUARI 1991
1. Aangeboden: 2-kamerwoning
dr. de Visserstraat (begane grond)
Huur ƒ377,17 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v.,
bergruimte en tuin met terras.
Gevraagd: 3-kamerwoning.
2. Aangeboden: eengezinswoning
Lorentzstraat
Huur ƒ638,35 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 4 slaapkamers, douche, c.v.,
bergruimte en tuin.
Gevraagd: 4-kamer(flat)woning in of nabij centrum (ook in
Oud-Noord).
3. Aangeboden: 2-kamerwoning
Lijsterstraat 4 (2e etage)
Huur ƒ488,36 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, slaapkamer, douche, c.v. en
berging.
Gevraagd: Grotere woning (uitgezonderd Lorentzstraat)
4. Aangeboden: 3-kamermaisonnette
de Schelp (5e etage)
Huur ƒ749,98 per maand.
Bestaande uit: woonkamer, 2 slaapkamers, douche, c.v.,
berging en lift.
Gevraagd: eengezinswoning, liefst in centrum of
Zandvoort-Zuid.
Reacties dient u voor het einde van deze maand, schriftelijk in te dienen bij het kantoor van de vereniging op het adres Thomsonstraat 1.
Woningruil geschiedt alleen volgens de richtlijnen van de ruilregelmg.
Hierin staat o a dat bij toewijzing van een verenigingswoning iemands rangnummer
vervalt en men een nieuw nummer krijgt, dat volgt op het, op het moment van
verhuizing, hoogst uitgereikte lidmaatschapsnummer
U kunt uitsluitend schriftelijk reageren tot het einde van deze maand.

Linnengoed nu extra voordelig.
De lente komt er straks aan, dus is het weer tijd voor
wat frisse kleuren m huis. Dat kan met onze nieuwe
kleuren huishoudtextiel. Daar moet u eens naar komen
kijken. Ziet u gelijk dat we ze in de aanbieding hebben.
Stretch molton matrashoes. 75% katoen/25% polyamide. 2 persoons extra breed 3êr7532.- "l ^j
2 persoons 29r?5 25.- l persoons 2^3 JL /•""

Synthetisch dekbed. Wasbaar, reukloos en blijvend veerkrachtig. 240 x 200 cmj&ë^!40.- 200 x 200 cm
J4ër<=120.- 140 x 220cm.S&-75.140 x 200 cm
Baddoeken. 100% katoen, 50 x 100 cm. Div.
kleuren en streepdessms
Slopen. 100% katoen, stnjkvnj. Diverse
kleuren
vana

7-

9.75

Theedoeken en keukendoeken. Uni met
blokmotief.
.4^5
Lakens en hoeslakens. 100% katoen,
strijkvrij. Div. kleuren, vanaf 19^5"

4.-

16J5

Dekbedovertreksets. Diverse dessins. 100% katoen en
50% polyester/50% katoen, strijkvrij.
IJ. 240
£tU x
A 200
£UU crn
UMI
77.50 200 x 200 cm
^ 60.- 140 x 200 cm

39.75

!
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Strandpachters laaiend over nieuwe verordening:

Op de slee naar school

'Strandstoel-

ZANDVOORT - De weergoden hebben afgelopen week voor heel wat sneeuwpret gezorgd. Honderden Zandvoortse
kinderen waren vooral tijdens het weekend met hun sleetje buiten in de sneeuw te vinden. Zo was het op de favoriete
hellingen in de zuidduinen aan de Frans Zwaanstraat weer dringen geblazen. Maar dat de school weer begon, wilde
nog niet zeggen dat alle sneeuwpret over was. Dat merkten deze kinderen uit de Kostverlorenstraat wel, toen zij hun
vader zover kregen dat hij hen op 't sleetje naar school bracht.
gf/Foto: Bram Stijnen

Vijfhonderd handtekeningen uit omgeving Frans Zwaanstraat

Stapels reacties op verkeersnota's
ZANDVOORT - Honderden
ingezetenen hebben bij de geineente gereageerd op de drie
verkeers-discussienota's, die
begin deze maand tijdens informatie-avonden zijn besprokén. Zowel voor- als tegenstanders van de verkeersplannen
hebben hun stem laten horen,
gebundeld in 43 sterk verschil'ende, schriftelijke reacties.
De meeste reacties kwamen uit de
•ingeving van de Frans Zwaanstraat
>:i Cort van der Lindenstraat. Als de
verkeersomleiding - zoals het colle^e van burgemeester en wethouders
:';eze voorstelt - doorgaat, wordt de
-i'rote stroom toeristenverkeer door
deze straten geleid. "Die mensen
:iadden een prachtige rustige straat,
:naar nu wordt het een toevoerweg,
vaardoor ook de waarde van hun
luis enorm keldert. De meeste bevoners daar zijn dan ook radicaal
cgen dit plan", zegt Marianne Relel. Zelf woont zij in de Marisstraat,
lie volgens haar absoluut niet gechikt is als 'hoofdverkeersader'.

Vïiljoenen
Rebel en een aantal bewoners van
te Frans Zwaanstraat hebben afgeipen weken bijna 500 handtekenin:en opgehaald tegen alle drie de geneentelijke verkeersplannen. Een
:antal dat door de gemeentevoorichter wordt bevestigd. "Als je plan
l doorvoert, dan komt automatisch
lan B erachter aan", zo verklaart

'Sociale fraude'
ZANDVOORT - Vier Zandvoorters zijn maandag door de
politie opgepakt voor wat men
kortweg wel noemt 'sociale
fraude', oftewel socialeverzekerings-fraude. Twee van hen, respectievelijk 45 en 47 jaar oud,
werden ervan verdacht te hebben gewerkt. Dat mocht niet
omdat zij al een uitkering van
de sociale dienst kregen. Hun
Zandvoortse 'werkgevers', 33 en
•54 jaar, werden aangehouden op
verdenking geen lasten afgedragen te hebben.
De aanhouding vond plaats op
verzoek van de officier van justitie in Haarlem, dat was ingeschakeld nadat het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor (GAK) in die gemeente en
de sociale recherche in Zandvoort de fraude hadden geconstateerd. Ook werden huiszoekingen gedaan waarbij de administratie van een bedrijfje in beslag werd genomen. Tegelijkertijd vond een zelfde onderzoek
plaats in Vijfhuizen. De twee zaken hebben met elkaar te maken, aldus de persofficier.

Waterstanden
WATERSTANDEN
jjatum
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb
feb

Jaanstanden:
n

HW
03.25
03.59
04.36
05.05
05.35
06.10
06.48
07.35
08.25

LW
11.25
11.45
00.04
00.24
01.05
01.40
02.16
03.06
03.35

HW LW
15.35 23.34
16.09 --.-16.41 12.13
17.12 12.55
17.48 13.24
18.27 14.06
19.11 14.40
20.01 15.15
21.1016.05

r> derdag 21 feb. EK 23.58 uur
*^odtij 22 feb. 21.10 u. NAP+78cm

Marianne Rebel. "En je zou daarmee miljoenen opofferen, voor verkeersproblemen van hooguit enkele
dagen per jaar".
Als er een oplossing moet komen
voor de zomerse verkeerschaos, dan
moet die volgens haar gezocht worden in een aanpak samen met de
randgemeenten. Bijvoorbeeld in
parkeergelegenheden in die gemeenten. "Als je enkel de doorstroming in
Zandvoort verbetert, komt er alleen

ZANDVOORT - De verordening toeristenbelasting op
strandstoelen en -bedden is gebaseerd op 'drijfzand'. Dat zegt
de woordvoerder van de Zandvportse Strandpachtersvereniging, Gert Toonen. "Wij zullen
ons er met alle mogelijke
rechtsmiddelen tegen verzetten". Als dat niet het gewenste
resultaat heeft, hebben de
pachters nog een verrassing in
petto: "We denken erover om
onze stoelen en bedden 'om
niet' aan de gasten te geven, of
ze in de schuur te laten staan,
in plaats van de toeristen weg
te jagen". De gemeenteraad zal
op 26 februari waarschijnlijk
wél akkoord gaan. Wethouder
Ingwersen kreeg maandagavond voor zijn verordening
veel bijval van de Commissie
voor Financiën.

In het afgelopen weekend moest
het waterleidingbedrijf vijftig watermeters vervangen. Dinsdag, toen het
dooide, waren er nog eens vijfentwintig aan de beurt. De bewoners,
die stuk gevroren watermeters moeten laten vervangen, zijn zelf verantwoordelijk. Voorlichtster Coenen:
"In allerlei voorlichtingsfolders vertellen we de mensen dat ze de waterleidingen in de herfst goed moeten
isoleren, om bevriezing tegen te
gaan. Als ze dat toch niet doen, dan
zijn ze zelf verantwoordelijk als er
iets stuk gaat". Een nieuwe watermeter kost vijfennegentig gulden.
Het waterleidingbedrijf zelf draagt
de zorg over de leidingen vanaf de
hoofdleiding tot aan de watermeter.

strandpachter er met deze belasting
in een goed seizoen ruim 27.000 gulden op achteruit gaat, in een slecht
seizoen zelfs meer dan 40.000 gulden. Dat zou vooral liggen aan het
feit dat de cijfers, waarmee Ingwersen en zijn ambtenaren de forfaitaire heffing over de 15.000 stoelen berekenen, niet kloppen. Bijvoorbeeld
door de mooie dagen die het KNMI
meldt in begin maart en eind september: "Dan zit er geen hond bij
ons op strand", aldus Toonen, die
het benuttingspercentage van 65%
aanvecht.

Bewijslast
Volgens Ingwersen hoeven de
pachters niet per se teveel te betalen, de verordening biedt de mogelij kheid achteraf alleen over het werkelijke aantal dagen te betalen.
"Maar dan ligt de bewijslast wel bij
de pachter". De wethouder lijkt niet
van plan opnieuw in discussie te
gaan met de Strandpachters. "De
standpunten liggen te ver uit elkaar", zei hij maandagavond. Als het
aan de commissie voor financiën
ligt, hoeft dit ook niet, al toonde
Jongsma (GBZ) zich wel voorstander van een nieuw gesprek.
Ingwersen kreeg de volle steun
van vrijwel de gehele commissie, al
wilden de meeste raadsleden nog

Volgens de Strandpachters jaagt
de toeristenbelasting hen op enorme
kosten, tenzij zij een fiks bedrag
doorberekenen in de huurprijs van
stoelen en bedden. Maar dat tast de
concurrentiepositie van Zandvoort
weer aan, aldus Toonen. Hij voorspelde verhogingen van dertig tot
veertig procent boven op de huidige
prijs. De stoelenhuur zou omhoog
moeten van ƒ 7,50 tot bijna ƒ 10,- per
dag, wellicht zelfs tot ƒ 13,- in slechte
seizoenen, om uit de kosten te komen. "We prijzen ons uit de markt
en jagen onze gasten weg". Om dat
laatste te voorkomen geven de pachters de stoelen en bedden liever nog
gratis aan de badgasten, zo liet hij
ZANDVOORT - "De relatie
weten.
tussen de Stichting Welzijn

maar meer verkeer bij. Dus dat is
geen oplossing". Ook uit het centrum en de 'zuid-buurt' kwamen afwijzende reacties.
Uit de Brederodestraat en de
Haarlemmerstraat is positief gereageerd op de verkeersplannen. Door
de verkeersomleiding zou het in
deze straten hoogstwaarschijnlijk
een stuk rustiger worden. Over de
veranderingen in het winkelcen- In de maling genomen
trum lopen de meningen sterk uitMet het voorstel zou volgens
een.
Toonen 'de Zandvoortse bevolking
in de maling genomen worden met
het beeld dat de bevolking nu eindelijk eens wordt ontzien'. "Want de
Zandvoorter betaalt die prijs. Als je
die verhoging niet aan de Zandvoorter doorberekent, dan zou die prijs
voor de ander nog hoger moeten
worden".
Volgens de Strandpachters zijn er
Afgelopen dagen zijn tal van men- andere oplossingen om het gat in de
sen alsnog snel hun watermeterput recreatiebegroting, zo'n 1,5 miljoen
gaan isoleren, maar dat kan gevaar- gulden, op te vullen. "Denkt u niet
lijk zijn. Het WLZK adviseert hierbij dat ik - en met mij de vereniging - er
op te passen, omdat bij het openen tegen ben dat de toeristen meebetavan de put alle aanwezige warmte len aan de voorzieningen waarvoor
verdwijnt. Daardoor kan er alsnog ze hier komen. Op het moment dat
schade optreden.
er in alle redelijkheid en goedgewogen, plus door de hele Zandvoortse
Ook kunnen hier en daar proble- ondernemersbevolking
gedragen
men optreden door bevroren bin- voorstellen komen, gaan wij onmidnenleidingen. Mensen kunnen zelf dellijk met u mee", aldus Toonen
controleren of alléén deze bevroren maandagavond in de commissieveris, door het aftapkraantje achter de gadering.
watermeter open te draaien. Als
Hij schat dat de gemiddelde
daar water uit komt en de watermeter gaat lopen, dan is de schade beperkt gebleven tot een bevroren leiding ergens-in huis. Deze kan worden ontdooid met behulp van een
ZANDVOORT - Op camping De
föhn of een straalkacheltje. Blijkt de Duinrand is maandagavond rond
leiding kapotgevroren te zijn, dan half elf een caravan geheel uitgekan het best een installateur gebeld brand. Toen de politie, gewaarworden. Folders ter voorkoming schuwd door automobilisten op de
van vorstschade aan de waterleiding noord-boulevard, arriveerde, vormzijn verkrijgbaar bij alle informatie- de de caravan al één vlammenzee.
balies van de gemeentehuizen en het De brandweer heeft de brand gewaterbedrijf.
blust.

Door vorst problemen
met waterleidingen
ZANDVOORT - Het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland (WLZK) maakt overuren.
De vorst van de afgelopen weken heeft gezorgd voor grote
problemen met waterleidingen.

Oplage: 5.100

Caravan in brand

|

Honderdtal kinderen op carnavalsfeest
ZANDVOORT - Ruim honderd kinderen vermaakten
zich afgelopen zondag opper
best tijdens het carnavalsfeest
in de Van Pagéehal. De opkomst was wel iets kleiner dan
verwacht, 'doordat het weer
wat tegenzat', zoals een van de
medewerkers het omschreef.
Toch is het feest in meerdere
opzichten zeker geslaagd.
Sneeuw en ijs kregen zondagmiddag van tal van kinderen de voorkeur boven het carnavalsfeest. Voor
degenen die wél naar de Van Pagéehal waren getrokken, kon dat de
pret niet drukken. Zij hadden er beslist geen spijt van, zo was op veel
vrolijke gezichtjes af te lezen. Samen met prins Rico den Urste en
Prinses Daniëlle van De Schuimkoppen maakten zij er een groot
feest van, onder de muziek van De
De keuze voor de artiesten bleek een succes tijdens het kindercarnaval.
Jolige Geiten en de disco van Peter
Foto: Bram Stijnen
Gude en Cor Draijer. Ook het aantrekken van Fritsie Duikelaar en
Bram Biesterveld (PommetjeHorlepiep) bleek een groot succes. Depre- deren hebben zichtbaar genoten". der haven had 'opgedoken'.
De jury, gevormd door de dames
sentatie was in de vertrouwde han- "De sfeer was perfect", vult Smits
aan. Of het feest volgend jaar weer in van De Schuimkoppen inclusief de
den van Bram Stijnen.
deze vorm gegoten wordt? 'Zeker prinses, koos tien kinderen uit die er
weten'. "Deze zaal is tien keer beter fraai of gek uitzagen. Een moeilijke
Genoten
dan die in 't Stekkie", zegt de jonge- taak, omdat er in veel gevallen bijJongerenwerker Fred van der Pols renwerker over de sporthal. De ou- zonder veel aandacht'aan de kosen Peter Smits, secretaris van De ders konden vanaf het hoger gelegen tuums was besteed.
Schuimkoppen toonden zich na af- gedeelte alles volgen en tegelijkerPrijswinnaar was de 8-jarige Rutger,
loop dan ook best tevreden, ondanks tijd hun eigen feestje 'bouwen'.
De versiering van de hal was aan- verkleed als 'Turttle'. De tweede
de 'wat tegenvallende opkomst.
vankelijk een probleem, maar Van prijs ging naar een 'paddestoel',
"Dat werd ruimschoots gecom- der Pols vond daar een oplossing waaronder de 3-jarige Sanna schuilpenseerd door de lol die de kinderen voor met een gigantisch vissersnet, ging, de derde prijs was voor de jon.hadden", zegt Van der Pols, "de kin- dat hij - na veel zoeken - in de IJmui- ge SebastiEian, verkleed als olifant.

Als je in de techniek iets
<j
maakt, moet het perfect zijn.
w
Leerlingen van de Gertenbachschool leren tegenwoordig 'technisch' denken... en handelen

niet namens hun fractie een standpunt innemen. "Het kan niet zo zijn
dat we in verband met het gat in de
toeristenbegroting elke keer een bcroep op de bevolking moeten doen",
aldus Methorst (VVD), die er nog
eens op wees dat de gemeenteraad
zelf om een dergelijke regeling heeft
gevraagd. Anderen sloten zich daarbij aan. 'Het strand moet minstens
quitte draaien', steldde Jongsma
daarnaast. Voor verslechtering van
de concurrentiepositie van Zandvoort bleek weinig angst te bestaan.

Het geschenk van de Rotary
*5
Club, een echte ouderwetse
«5
dorpspomp, kom! waarschijnlijk op
het Gasthuisplein te staan.

Onderschatten van de tegenstander werd Nihot-'Jaap
Bloem Sport bijna fataal.

B< amn p» a o & ra

'Viscultuur'

Het meisjesvoetbalteam van
gr
Zandvoortmeeuwen
weet
O
zich nu al kampioen van het seizoen
1990-1991.

Algemeen werd als voorwaarde gesteld, dat ook gezocht wordt naar
andere mogelijkheden om de dagtoerist te belasten. Zoals bijvoorbeeld de 'patat- en viscultuur', zoals
Methorst opperde, of via de parkeergelden, aldus Annema (D66). Volgens Kuijken (PvdA) moeten de opbrengsten (volgens het college ongeveer drie ton per jaar) wel absoluut
ten goede komen van de Zandvoortse bevolking. Ingwersen voelt er het
meest voor de gelden zeker de eerste
twee jaar te reserveren. Zo lang kan
het duren eer de Strandpachters uitgeprocedeerd zijn, indien zij inderdaad besluiten de verordening met
alle rechterlijke middelen aan te
vechten.

Tijgertje
Een aardige Zandvoortse
dame heeft nog vóór de kou
Tijgertje' in huis gehaald.

*TT
f

Tïp»s
Deze week weer diverse tips
-r
voor enkele leuke, gezellige,
/
boeiende en/of spannende uurtjes
buiten de deur.

Welzijn Ouderen Zandvoort moet zeer zelfstandig kunnen werken'

Ouderenwerk wil geen 'betutteling'

Ouderen Zandvoort en de gemeente moet er een van wederzijds vertrouwen zijn. Niet
van- betutteling". Dat zegt
voorzitter Joke van Dorsten ;"
verband met de officiële oprichting van deze stichting,
die vrijdag plaatsvond in het
Huis in het Kostverloren. De
stichting moet volgens Van
Dorsten erg zelfstandig kunnen functioneren.

De SWOZ, zoals de nieuwe stichting kortweg wordt genoemd, volgt
het voormalige Dienstencentrum
op. Voorzitter Joke van Dorsten benut dat moment om nog eens te
pleiten voor een grotere zelf standigheid van het gecoördineerd ouderenwerk, dat door de SWOZ uitgevoerd wordt. "Wij als bestuur, wij
pretenderen dat wij kunnen functioneren als een adviesorgaan voor
de gemeente", aldus Joke van Dorsten.
Zij voegde daarmee even een ernstige noot toe aan de feestelijke oprichtings-bijeenkomst in het Huis in
het Kostverloren. "Dit betekent dat
wij kunnen aangeven waar prioriteiten op het gebied van de ouderenzorg liggen". Daarbij gaat het volgens haar om een kwart van de
Zandvoortse bevolking.

Schuiven
De SWOZ is volgens Van Dorsten
weliswaar een gesubsidieerde instelling, die aan de gemeente verantwoording is verschuldigd. "Wij doen
dat graag", aldus de voorzitter, die
daarbij aangeeft dat de jaarlijkse begroting volgens haar met voldoende
waarborgen is omgeven. Toch pleit
zij voor meer bewegingsvrijheid bij
het besteden van de subsidiegelden.
"Dat betekent dat wij in de toekomst
zonodig moeten kunnen schuiven
met de ons toegekende subsidie, als
ontwikkelingen dit noodzakelijk
maken. Wij vragen om dat vertrouwen".

e SWOZ-voorzitter Joke van Dorsten deelt bloemen uit aan enkele zelfstandig wonende ouderen, als vertegenwoordigers van hun leeftijdsgroep
in Zandvoort.
Foto Berloll

zelfs beter gesproken worden van
'samengaan', maar daarvoor is volgens haar een gezamenlijk kantoor
noodzakelijk. "Wij hebben hier bij
de gemeente samen meermalen om
een oplossing gevraagd en ook lokaliteiten genoemd". Die huisvesting
zou zich wel in het dorpscentrum
moeten bevinden, gedacht werd aan
het gemeentelijke pand in de
Schoolstraat, waar voorheen de afdeling Bevolking was gehuisvest. Nu
heeft het gasbedrijf er tijdelijk onderdak gevonden, totdat er verdere
stappen zijn genomen omtrent de
(her)huisvesting van het ambtelijk
apparaat.

paste locatie een noodzaak is". Toezeggingen deed hij niet. "We hebben
nog geen oplossing voor handen",
verklaarde hij achteraf.

Opvallend
Voorlopig blijft SWOZ dus - na
haar feestelijke oprichting in het
Huis in het Kostverloren - gehandhaafd in het pand van het voormalige 'Dienstencentrum', Koninginneweg l (Tel. 1939.3). De dienstverlening is minstens hetzelfde als voorheen. De huidige coördinator, Nathalie Lindeboom, verwacht zelfs op
korte termijn uitbreiding' daarvan.
Met haar komst, halverwege het vorige jaar. is het centrum - qua openingstijden • weer normaal gaan
draaien. Sindsdien is het bezoek aan
de spreekuren opvallend toegenomen.

"Een adequate huisvesting is van
essentieel belang", reageerde Termes. "Het college van burgemeester
en wethouders is ervan overtuigd
dat voor dit soort werk een aanse-

Schoolstraat
Daarnaast pleit SWOZ, indirect
ontstaan uit het gecoördineerd ouderenwerk, voor een nauwere samenwerking met de Stichting Vrijwillige Hulpverlening. De coördinator van die stichting, Mini de Wolf, is
daar eveneens een fervent voorstander van. Zij is al enkele jaren nauw
betrokken bij de SWOZ en heeft er
regelmatig de dienst waargenomen
van de vorige coördinator.
Volgens Joke van Dorsten kan er
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Zlandvoorts
É2 f\Iieuwsblad

vraagt
met spoed

BEZORGERS/STERS
Aanmelden:
Gasthuisplein 12
tel. 17166
l

•

1
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FAMILIEBERICHTEN

Huwelijk

In plaats van kaarten
Zij had nog zoveel plannen.
Toch nog onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen van onze allerliefste mamma, onze
fijne dochter en onvergetelijke zuster en schoonzuster
Monique Danielle Dabroek
28 januari 1960
10 februari 1991
Wij zullen haar nooit vergeten.
Boy - Billy
Pappa - Mamma
Sidney - Mascha
Lorentzstraat 407
2041 RP Zandvoort.
De begrafenis heeft heden plaatsgevonden op de
Algemene begraafplaats te Zandvoort.

Dozo advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoojj kunt u gebruiken om ee,n aankondiKinK te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, fjchoorte of andere familie-berichten.
U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts /30,~
(excl 6% BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn
tel. 02975-40041.

Monique
Jou verlies, kan ik niet dragen
Herinneringen moeten de pijn verlichten
Alleen wij wisten wat we voelden
Dan weet jij, hoe erg ik je mis.
Siebe

uw drukker voor:
geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

drukkerij van petegem b.v.
kerkpad 6 - tel. 02507-12793
postbus 54-2040 ab zandvoort

BALK

Monique

BAKT
BETER
BROOD

wel uit het oog,
„maar niet uit ons hart"
Fieni en Henk
Dit weekend:
Lieve
Monique
Je was zo ver weg maar toch bereikbaar. Nu ben
je nog verder weg en onbereikbaar.
Ome Toon en Tante Riekie
Tonnie en Eveline
René en Elsenoor
Kok en Marijke
Duncan en Sharon
Omi

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van
Monique Dabroek
Wij willen de ouders en familie heel veel sterkte
toewensen.
Alle medewerkers van
café Sam Sam en de Yanks

CHRISTOFFELTAARTJE
8,25
Er is weer een ruime sortering dozen

KROON MODE
Haltestraat 55

VOSSEN
Badjassen

Subsidieregeling Inzameling oud papier

ƒ99,-

Scholen, sportverenigingen en verenigingen met een sociaal of cultureel doel
in Zandvoort kunnen in aanmerking komen voor een subsidie voor het inzamelen van oud papier.

in nieuwe dessins
en kleuren

Organisaties, die voor deze subsidieregeling In aanmerking willen komen, kunnen zich voor 1 mei 1991 schriftelijk aanmelden bij het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,2040 AA Zandvoort. De organisaties, die zich al hebben aangemeld, hoeven dit niet nogmaals te doen. Zij
ontvangen automatisch een aanvraagformulier.
Nadere informatie over de subsidieregeling Inzameling oud papier is verkrijgbaar bij de sector Bewonerszaken, afdeling Welzijn, Onderwijs en Cultuur in
het Raadhuis, telefoonnummer61499.

NAAIMACHINEREPARATIE
P. E. M. Stokman

Aangevraagde bouwvergunningen

Prinsenhofstraat 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
OPEN VRIJDAGS EN
ZATERDAGS
VAN

De volgende bouwaanvragen zijn ontvangen:
17B-91 Bilderdijkstraat18
- maken zolderverdieping
18B-91 BilderdijkstraatSO
- maken zolderverdieping
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.0012.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

9.00 TOT 17.00 UUR
Overige dagen
Tel. 02507-14786

VAN

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

Wij zoeken

zelfstandige
hulpen voor
broodjeszaak

MAKELAAR O.G.;

(ook bereid avonddiensten te draaien)

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

Broodje Burger

Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944' / Fax 02507 -17596

Tel. 19470

ECHTE BAKKER BALK

Simon Cornelis Molenaar
Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat u zich
allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
Uit aller naam:
J. Molenaar-Kotkowski
Zandvoort, februari 1991
Hierbij willen wij u hartelijk danken voor uw belangstelling en medeleven in de voor ons zo moeilijke dagen
tijdens de ziekte en na het overlijden van
Leslie Reginald Pickering
Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en condoleances
waren voor ons een grote troost.
Uit aller naam:
Mevr. J. W. Pickering-van Meel
Zandvoort, februari 1991

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Hogeweg 28. Tel. 12989

Aangevraagde kapvergunning

Zantivoopts Nieuwsblad
Bakkerij Paap
Fa. P. Kleijn

VOORDAT'T BEGINT TE DAGEN
STAAN WIJ AL OP DE STOEP

De Spar
Weekmedia

STICHTING R.I.B.W.
KENNEMERLAND, AMSTELLAND
EN DE MEERLANDEN
BLV. PAULUS LOOT 1, 2042 AD ZANDVOORT
TELEFOON 02507-14941

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaren indienen
bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Gasthuisplein 12, Zandvoort

14 februari 1991

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

uitvaartverzorging
kennemerlandbv

VOORDAT 'I BEGINTTE DAGEN STAAN WIJ AL OP DE STOEP

in een 50%-dienstverband
Aanstelling geschiedt volgens de CAO voor
Dagverblijven en Tehuizen voor gehandicapten.
Sollicitaties: schriftelijk binnen 14 dagen te richten aan afdeling personeelszaken op bovenstaand adres.
Inlichtingen: de heer M. M. de Baar, tel. 14941.

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen
ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij u thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

De Stichting beheert beschermende
woonvormen, gevestigd o.a. in het Standhotel
en de Meent in Zandvoort en Erica te Haarlem.
Wij vragen voor het Strandhotel een:

HUISHOUDELIJK
MEDEWERK(ST)ER

-1 boom

Deze aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van dit blad ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh
Onnesstraat 20. Deze afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van
9.00 uur tot 12.30 uur.

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Fa. Veldwijk

SYSÏEEMDISTRIBUÏIE MEI IN • NIGHT • SERVICE, TEL: D2D • 562 2828

De volgende aanvraag is ontvangen:
- Van Lennepweg 69 zw.

Zandvoortselaan 355, Bentveld
Kerkstraat 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Sig.mag. De Krocht

Onze welgemeende dank voor uw medeleven en beJangstelling na het overlijden van mijn dierbare echtgenoot, onze vader, opa, broer en oom

Verleende bouwvergunningen
Voor onderstaande bouwplannen hebben burgemeester en wethouders een
bouwvergunning verleend.
146B-90 Haltestraat23
-wijzigenwinkelruimte/woning
003B-91 Patrijzenstraat12
- plaatsen dakkapel
008B-91 dr.J.G.Mezgerstraat143
-plaatsen raamkozijn in topgevel

BONBONS

AKO

Monique
Het zal nooit meer zo zijn als het geweest is
Je blijft altijd bij ons
kanjer van een vriendin
Marjan
Anja
Willem
Fred
Nigel
Michelle, Jerry
Noella, Frank
Margreet
Amber
LUC
Eddy

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

SYSTEEMDISTRIBUTIE MET IN • NIGHT - SERVICE. TEL: 020 • 562 2828

VOORE>EEL\V/\AR
JE HEEL LANG

Te koop
ADVERTENTIES

RVS koeltoonbank 3 m
met onderkoeling
2250,Inl. Gasthuisplein 7 Tel. 13928

HOERA
Onze oma Strengholt
80 jaar
zondag 17 februari
Van harte gefeliciteerd door"
de hele familie

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Rein - Grada
Rein - Jacqueline
Anja - Marcel
Sophie en Claudia

PA
gefeliciteerd met je verjaardag.
Nu nog maar 12 dagen ...
Yvonne en Paul
Carolien en Ruud
Mare

De 309 Magnum (in 3- of 5-dcurs) is

gaan rijden is er wéér een toegevoegd: het fikse

voorzien van een krachtige en soepele 1.4

voordeel van maar liefst 1.955,- op de Peugeot

benzine-injecticmotor, 5 versnellingen, 3-weg

Magnum-versies! Want deze worden tijdelijk

katalysator met Lambda-sondc of van een

uitgevoerd met gratis antraciet metallic lak en

pittige en stille 1.9 diesclkrachtbron.

met een gratis fabrieksschuifdak!

comfort van de Peugeot 309 Magnum. Zolang
de voorraad strekt: vanaf 24.995,-.
Kom dus snel bij ons langs in de showroom om een proefrit te maken.

Nu extra compleet, m a a r . . . in beperkte

Daarmee gaan grandioos voordeel en

oplage leverbaar. Wacht dus niet te lang-cti ont-

DAG en NACHT bereikbaar

stijlvolle schoonheid hand in hand. Profiteer nu

dek de prestaties, de kracht cnxhet sublieme

Tel. 02507-13278

van dit uiterst lucratieve aanbod en spoedt u

Ongehoord goed.
l'RIJZININCL H T W tXCL AF l fVERlNGSKOSTEN WIJZIGINGEN VOOKI1EHUUDFN

naar de showroom. Dan geniet u jarenlang van

Begrafenissen
en crematies!
HOERA!
Oma v.d. Werff
85 jaar!
Hartelijk gefeliciteerd

Aan de vele redenen om Peugeot 309 te

optimaal rijplezier in een door en door
betrouwbare auto, die zuinig in verbruik
is en een hoge restwaarde heeft.

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
\ Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER

TIJDELIJK AANBOD! PEUGEOT 3O9 MAGNUM: UW VOORDEEL 1.955,-

Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V, PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
l PEUGEOT. DYNAMISCII OP WEG.
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Krijn Kluft geeft sinds kort ook 'Techniek' op de Gertenbachschool

'Bijna de hele wereld hangt van techniekaan e

ZANDVOORT - "De hele wereld hangt vrijwel van techniek
aan elkaar", zegt Krijn Kluft,
leraar techniek op de Gertenbach Mavo. Volgens hem is het
dan ook uitstekend dat er op
de middelbare scholen meer
aandacht aan dit onderwerp
geschonken gaat worden. Op
de Gertenbach leren de leerlingen van het eerste en tweede
jaar nu al 'technisch denken'
én... uiteraard ook 'handelen',
een vaardigheid die hen altijd
goed van pas kan komen.
Sinds kort beschikt de school
over een apart techniek-lokaal,

dat volgende week dinsdag officieel wordt geopend. Vanavond tussen 7 en 9 uur kan
men er alvast een kijkje nemen
tijdens de. open avond van
Zandvoorts enige middelbare
school.

beren daar het antwoord op te vinden. "Maar daarna gaan we verder",
zegt Kluft. "Zij moeten zelfstandig
een stuk techniek kunnen voortbrengen". En dat kan sterk uiteen
lopen, van een hotelschakelaar of
een zonnepaneeltje tot een bureaulamp".

'Toeristengulden <

Hoe soldeer je koperen pijp aan
elkaar? Of: hoe werkt een thermos- Fitting
taat van een verwarming? En wat
Wat dat laatste betreft, denken de
doet een hotelschakelaar nou eigen- leerlingen wellicht er met een eenlijk? Het zijn vragen die in het vak voudige tekening snel klaar mee te
'Techniek' aan de orde kunnen ko- zijn. Maar zo werkt het niet. "Met
men. De leerlingen van de brugklas alleen de vormgeving van bijvooren het tweede jaar kunnen onder beeld een bureaulamp ben je er nog
begeleiding van Krijn Kluft zelf pro- niet. Het moet ook uitgevoerd kunnen worden. Je moet dus ook aangeven waar de fitting komt te zitten,
wat voor soort lamp erin moet, hoe
sterk die moet zijn, en waar de schakelaar moet komen te zitten". Dan
blijkt dat ieder onderdeeltje evenveel aandacht vraagt. Voor een groot
aantal leerlingen gaat met deze
werkwijze een nieuwe wereld open.
"Zij denken dat alles vanzelf komt",
aldus Krijn Kluft. "Want: 'Je kunt
alles toch gewoon in de winkel kopen?"

Perfect

« Met een lamp en diverse andere hulpmiddeltjes wordt het duidelijk hoe
een kamerthermostaat werkt.

Weekenddiensten
Weekend: 16/17 feb. 1991
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
15RANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584;
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
| HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tij:
dens weekend, avond/nacht vanaf
-1 ö.30 uur, én tijdens feestdagen via
'. telefoonnummer 30500. De spreekuIren van de dienstdoende arts zijn
! zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 121-81.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden na telefonische af.spraak.
Wijkverpleging;: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerand 's avonds, 's nachts en in het
veekend te bereiken via de dokterinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
Q Boer-Burgh, Kochstraat 6A,
;andvoort, tel. 02507-14437, b.g.g.
523-341734.
)ierenarts: Mevrouw Dekker, Thorjeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
5847.
)icrcn (overige diensten): Vereni4ng v.h. welzijn der dieren (02507)

14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507)
19393. Spreekuur op dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur; ander
tijdstip mogelijk na telefonische afspraak.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen: ƒ l,- voor een enkele rit, ƒ1,50 retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telet'. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden.
Spreekuur eerste en derde dinsdag
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierde dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Woningbouwvereniging
EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Taxi: tel. 12600.

Kerkdiensten
Veekend:
B/17 i'ebruari 1991
Iwvormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeuv'en, m.m.v. Hervormd Kerkkoor
•(•reformeerde Kerk:
iondag 10.00 uur: geen opg.
i'iïjzinnige
Geloofsgemeenschap
N!'B:
iaterdag 10.45 uur: dienst in Nieuw
Unicum, ds. S. v.d. Meer
"jndag 10.30 uur: ds. S. v.d. Meer
Dinsdag 20.00 uur: Jonge Gespreks,'roep

niedienst, dames Wassenaar en Beijnes

In het produktieproces is één ding
heel belangrijk, zegt Kluft: "Als je
iets maakt, moet het perfect zijn,
anders werkt het niet". Dat besef is
volgens hem een essentieel onderdeel van het technisch denken. Af en
toe hebben leerlingen wel wat moeite met deze - voor hen - nieuwe denktrant, maar meestal komen zij zelf
tot de ontdekking dat het eigenlijk
niet anders kan. Dat blijkt vooral als
het 'fabrieksmatig werken' aan de
orde komt, waarbij ieder voor een
deel van het product zorgt. "Elk onderdeeltje moet exact passen, anders werkt 't eindprodukt niet", aldus de techniekleraar. "Maar als de
dingen die zij gemaakt hebben het
ook nog doen, vinden zij het wel ontzettend leuk. Dan krijg je heel enthousiaste reacties".
Krijn Kluft is het vak techniek
nog maar kort geleden begonnen op
deze school. Hij had er al de nodige
ervaring mee opgedaan op de Hartenlustschool in Bloemendaal, die
destijds was aangewezen voor een
experiment op dit gebied. De experimenten hebben uiteindelijk geleid
tot de wet op de basisvorming, die
nog in de Tweede Kamer wordt behandeld en naar verwachting op l

derdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres: Postbus 223, 1420 AE Uithoorn.
Faxnummer adv.verkoop: 02975-61095
Verkoopmanager: B. Lodewegen.
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271. Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -12066. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort. Bij geen gehoor: 020-451515
tijdens kantooruren.
Dick Piet (red. chef). Marianne Timmer (adj.
chef). Joan Kurpershoek, Willemien Kriebel,
har Dobber.
Faxnummer redactie: 020-452508.
Abonnementsprijzen: ƒ 15.- per kwartaal; ƒ
27,- per half jaar; ƒ 49.- per jaar. Voor posta
"unnees gelden andere tarieven. Losse num"Ws ƒ 1.50.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
"ia t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
Sezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in

Aan de hand van schema's worden allerlei electrische schakelingen gemaakt.

januari 1992 ingaat. Dat houdt in dat zijn andere vak, 'Informatica'. Zo
de nieuwe bepalingen op de meeste zou er met de computer bijvoorscholen pas in augustus 1992 in het beeld bekeken kunnen worden hoe
lespakket worden opgenomen. Met een robotarm moet werken. Niet dat
de invoering van het vak techniek iedereen een robotarm moet kunloopt de Gertenbach duidelijk voor- nen maken Het gaat er vooral om
dat de leerlingen nu en later in hun
uit op de invoering van de wet.
dagelijkse omgeving kunnen omgaan met techniek. Dat zij begrijpen
Zonnepanelen
hoe het werkt en dat zij zelf iets met
In Bloemendaal hebben de leerlin- hun handen kunnen maken of repagen van Kluft al daadwerkelijk klei- reren.
ne zonnepanelen in elkaar gezet, of
bijvoorbeeld een rioolwaterzuiveringsinstallatie op schaal. Die han- Emancipatie
digheid - of in ieder geval het begrip
Schooldirecteur Gerard Hokke
dat daarvoor nodig is - ligt de leerlin- ziet nog méér voordelen in het vak:
gen op de Gertenbachschool ook in "Doordatje ook meisjes laat kennishet verschiet.
maken met Techniek en InformatiMet het besef dat alles 'af' moet ca, doorbreek je duidelijk het oude
zijn, dringt het vak techniek ook rollenpatroon. Dat hield min of
enigszins door in de tekenlessen die meer in, dat alleen jongens zich met
Kluft hier - sinds 1976 - geeft. Daar- techniek konden bezighouden ternaast kan hij het combineren met wijl de meisjes zich maar bij een

ZANDVOORT - De dorpspomp, die de Rotary Club
Zandvoort aan de gemeente
heeft aangeboden, komt waarschijnlijk op het Gasthuisplein
te staan. De commissie Ruimtelijke Ordening ging donderdag akkoord met dit voorstel
van de Rotary Club.

breiwerkje moesten houden. Met
deze vakken werk je dus ook een
stuk emancipatie in de hand".
De vergelijking met het vak Maatschappijïeer dringt zich daardoor
steeds meer op, maar dan uiteraard
merendeels op het technische vlak.
"Het vak techniek geeft je inzicht in
de wereld om je heen", zegt Krijn
Kluft. "En dat inzicht kun je ten
goede van je omgeving gebruiken".
Dinsdag 19 februari vindt de o/ficiële opening van het technieklokaal
plaats. Het nieuwe meubilair was aan
het begin van deze week nog niet gearriveerd, maar de ruimte op zich en
de leermiddelen die Kluft gebruikt,
zijn vanavond, donderdag 14 februari
te bekijken tijdens een open avond op
de Gertenbach Mavo, van 19.00 tot
21.00 uur. Ook op zaterdag 23 febmari
is er een open dag voor belangstellenden, van 10.00 tot 12.30 uur.
JOAN KURPERSHOEK

Weinig problemen
door sneeuwval

De gemeenteraad besloot in augustus 1990 het geschenk te aanvaarden, maar was sindsdien op zoek
naar een geschikte locatie. Daarover
bleken de meningen sterk verdeeld.
De Rotary Club is nu zelf met het
voorstel gekomen de pomp op het
Gasthuisplein te plaatsen. De discussie is ook opnieuw 'aangezwen- • De pomp komt bijna gelijk met de oostzijde van het Cultureel Centrum,
geld' doordat de Rabo-bank onlangs zoals te zien op deze tekening van ir. Wagenaar.
aanbood om de kosten van aanleg en
één jaar onderhoud voor haar rekening te nemen.
Ook D66 is uiteindelijk nieegevoorstel vergezeld doen gaan van
een aantal tekeningen. Als het voor- gaan met het voorstel. Diverse
stel ook nog door de gemeenteraad raadsleden van deze partij hadden
Historisch
wordt goedgekeurd, krijgt de pomp deze plek eerder afgewezen. Een hisHet Gasthuisplein is volgens de een plaatsje ter hoogte van de oude torische pomp zou niet harmonieRotary Club het meest geschikt van- rode brievenbus, die tegen de muur ren met het moderne Circus Zandwege de historische waarde van het van het Cultureel Centrum staat op- voort.
plein en de aanwezigheid van het gesteld. De pomp kan niet midden
Er moet nog een bouwaanvraag
Cultureel Centrum. Bovendien is op het plein geplaatst worden in ver- ingediend worden voor de pomp.
toeristisch bezoek makkelijk naar band met de diverse festivals en an- Deze is 2,65 meter hoog. Zonder verdit plein te leiden. Architect Wage- dere zomerse activiteiten op dit gunning is 2,50 meter toegestaan.
naar, zelf lid van de club, heeft het plein.

ZANDVOORT - De sneeuwval
heeft in Zandvoort weinig problemen opgeleverd voor het verkeer.
Alleen op de eerste dag, vorige week
vrijdag, was er sprake van een verhoogd aantal aanrijdingen, meldt
politiewoordvoerder Hans Konijn.
"De tweede periode, afgelopen
maandag, heeft geen echte overlast
gegeven. Toen is er maar één aanrijding gemeld". In de rustige straten
is de sneeuw langer blijven liggen.
Peter den Boer, van de Gemeentereiniging, heeft er wel een verklaring
voor: 'We komen daar wel strooien,
maar de pekel werkt pas goed als er
veel verkeer overheen rijdt. De autobanden moeten het eigenlijke werk
doen, zij moeten de pekel met de
sneeuw vermengen. Daarom zijn de
doorgaande wegen altijd veel eerder
sneeuwvrij".
Zijn dienst kon de sneeuwval goed
aan, de voorraad pekel was meer
dan voldoende, aldus Den Boer. "Bovendien hebben we maandag gebruik gemaakt van het feit dat de
sneeuw wat papperig werd. We hebben toen tot 's avonds negen uur de
straten geschoven.

Bomschuiten Bouwclub ook bij jeugd populair

ZANDVOORT - Het werk
van de Bomschuiten Bouwclub spreekt niet alleen oudere
Zandvoorters aan. Ook de
Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218, jeugd kan erg enthousiast raHaarlem:
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ken, bij een blik op de modelbouw van diverse historische
gastspreker
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, ds. schepen en Zandvoortse gebouwen. Dat blijkt wel als j onA. Snijders
geren een bezoekje brengen
Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud, aan deze vereniging.
Zondag 10.30 uur: woord/communiedienst, dames Wassenaar/Beijnes

Smedestraat 37 te Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen,
Dat ook de jeugd belangstelling
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel. heeft voor het werk van de Bomioomskatholïcke Kerk:
schuiten Bouwclub, bleek kort geleZaterdag 19.00 uur: Woord/commu- 023-244553.
den nog. De club kreeg bezoek van
enkele leerlingen van de Bloemen• daalse Scholenvereniging, die erg
Burgerlijke stand B
verrast raakten over het werk van
Zandvoorts
deze Zandvoortse club. De kinderen
hadden een werkweek rond het theNieuwsblad
Periode:
5 - 11 februari 1992
ma 'leven en werken in de historie,
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
in de oude kustgemeenten'. In ZandBentveld en Aerdenhout. Verschijnt op donvoort bleken zij op het goede adres
derdag. Uitgave Weekmedia BV. Hoofd commercie: J.F. Sas. Hoofdredacteur: J.M. Pekelte zijn beland, om inspiratie op te
haring.
Ondertrouwd:
doen voor hun werkstuk of spreekVan Baardwijk, Frank Nico en Blok- beurt. Na een uitgebreide rondleiKantoor: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
ker,
Nicole
02507 -17166. Postadres: postbus 26, 2040
ding verlieten de leerlingen bijzonAA Zandvoort.
der enthousiast het clubgebouw aan
Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsde Nicolaas Beetslaan.
dag 10-13,14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donGeboren:
Ryan Emmit Ercell, zoon van:
Shields, Emmit Ercell en Lim, Jonge clubleden
Daphne
De Bomschuiten Bouwclub richt
Mitchell, zoon van: Schoorl, Marcel zich bijna alleen maar op Zanden Van Kouteren, Marcella Jolanda voorts historie, maar dat wil nog
niet zeggen dat alleen maar ouderen
zich daarmee bezighouden. "De leeftijden lopen uiteen van 16 tot 70
Overleden:
jaar", laat secretaris Bakker weten.
Koper, Jan, oud 61 jaar
totaal telt de club zeventien leJansen, Albertus Bernardus Antoni- In
den, maar er is nog wel wat ruimte
us, oud 66 jaar
enkele handige enthousiasteKraaijenoord geb. Majoor, Agatha voor
lingen.
Petronella, oud 91 jaar
Uiteraard zijn ook jongeren van
De Boer geb. Van Duijn, Adriana, harte
welkom. Als zij echt geïnteresoud 80 jaar
seerd zijn ('en niet na twee weken
Timmerman, Antonius Johannes, weer
weglopen'), is er onder de huioud 75 jaar
dige clubleden altijd wel iemand te
Langereis geb. Terwee, Adriana Jo- vinden
die hem of haar wil inwerhanna, oud 71 jaar
ken. De club werkt op dinsdagavond

Meningen

ZANDVOORT - 'Zandvoorters
gaan toeristenbelasting betalen..op
strandstoelen en -bedden'. Dat Had
de aanhef kunnen zijn van het artikel op de voorpagina over de nieuwe verordening. Daar lijkt het namelijk wel op neer te komen, aangezien er nog geen regeling is om
Zandvoorters en toeristen uit elkaar
te houden. Het gemeentebestuur
laat dat aan de strandpachters over.
Zij immers moeten de toeristenbelasting in rekening brengen bij de
toerist.
Nu bestaat de Zandvoortse beyblk'ing uit ongeveer 15.000 mensen.
Als die 's morgens vroeg met 'z'n
allen tegelijk naar het strand gaan,
is er niets aan de hand. Dan zijn alle
strandstoelen en ligbedjes in één
klap bezet. Maar als er maar een
gedeelte gaat, dat zich mengt tussen
duizenden toeristen, hoe herkënt'Tde
strandpachter dan zijn plaatsgenoten? Als hij al van plan is enig onderscheid te maken.
Voor 'identiteitsbewijzen' voelen
de heren niets, de Duitse vertaling
van dit woord doet hen nu al griezelen. Wellicht dan een anderssoortige
- zo mogelijk onpersoonlijke - kaart
die de Zandvoorters aan het begin
van het seizoen kunnen ophalen?
Daar valt over te denken.
Een andere oplossing werd
maandagavond in de commissie
voor financiën al min of meer aqngegeven. Daar verklaarde strandpachter Gert Toonen dat de kosten
van de pachter niet te dekken zijn
met een guldentje per toerist. ÏDe
Zandvoorters betalen ook de verhoging van de stoelenhuur, voorspelde
hij, omdat de prijs anders te hoog
wordt voor de badgast. Dat leidt dan
tot de makkelijkste oplossing: iedereen betaalt hetzelfde. Maar ook; 't
eerlijkst?
•

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor
uw reacties. Stuur uw brief naar de •
redactie van deze krant, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Te lange brieven
kunnen worden ingekort. U kunt uw
brief ook afgeven bij het redactiekantoor
dat is gevestigd aan het Gasthuisplein
12 in Zandvoort. De redactie is •'
telefonisch bereikbaar via nummer'
02507-12066.
'.;

Belasting op
strandstoel is
anti-reclame
Met een zekere verontwaardiging
las ik in het Zandvoorts Nieuwsblad
en in vele andere media, dat
Zandvoort de strandstoelgebruiker
voor het komende seizoen een
gulden extra gaat vragen. Al met al
zou dit de gemeente, vooropgesteld
dat het een redelijk tot goed seizoen
gaat worden, circa
driehonderdduizend gulden .
opleveren.
Mijn vraag in deze: Wat betekent
die drie ton extra inkomsten vor
een badplaats als Zandvoort met'
een miljoenenomzet per seizoen,
tegenover de anti-reclame, die deze
anti-toeristische maatregel tot
gevolg heeft ?
B en W, keer terug op Uw schreden
en op Uw 'probeersel'(Ingwersen),
en probeer zonder die drie ton rond
te komen, hetgeen volgens mij,
vanwege een enorme belangstelling
voor een vakantie in eigen land
vanwege de 'Golf-ellende', zéér
zeker het geval zal zijn.

A.K. Los
Zumlvnnrt.

Zandvoort moet
netjes blijven

• Hans Lagerweij van de Bomschuiten Bouwclub geeft een
paar jonge bezoekers tekst en
uitleg over de
oude scheepjes.
Foto: Berlolt

in de voormalige Josina v.d. Ende- bouw - uitzag. Voorzitter Jozef
school aan de Nicolaas Beetslaan. Bluijs is bezig met een echt historisch Zandvoorts huisje. In totaal
zijn er daarvan twee 'in aanbouw':
Vuur boet
één van de Duinweg en één van
Dat er niet stilgezeten wordt, moet Kruisweg 10.
wel duidelijk zijn. Zo is onlangs de
expositie in het Cultureel Centrum
verrijkt met een natuurgetrouwe co- Schelpenkar
Secretaris Bakker is nog druk bepie van de Vuurboet, de plaatselijke
vuurtoren die aan het begin van deze zig met de herstelwerkzaamheden
eeuw gesloopt is. Maar in het clubge- van een oude schelpenkar. De secrebouw liggen ook weer tal van andere taris en voorzitter Bluijs hebben de
modellen op stapel, zoals bijvoor- kar eenjaar of zeven geleden van de
beeld een kleine garnalenbom. Die schroothoop kunnen redden, toen
bevindt zich nog maar in een uiterst deze opgeruimd moest worden uit
pril stadium, maar op een andere de voormalige politiegarage aan de
werktafel wordt de 'laatste hand' ge- Van Alphenstraat. Het vehikel, met
legd aan een bomschuit. Weer een een paar enorme spaakwielen, heeft
ander buigt zich over het Raadhuis, daarna een aantal jaren op het open
zoals het er vroeger - vóór de nieuw- binnenplaatsje van het Cultureel

Enkele maanden geleden, toen ik
voor mijn raam staande naar buiten
op straat keek, zag ik iets wat mij
enerzijds verbaasde en ook een
beetje verdrietig maakte. Een
automobilist, die zijn auto voor
mijn deur geparkeerd had (dat mag,
daar is niks tegen), had zijn volle
asbak op straat omgekeerd, terijl
enkele meters verder op de
lantaarnpaal een afvalbak aanwezig
was. Mij is orde en nethuid geleerd
en in een tijd, waarin milieubesef
een
aansprekend
begrip is, kan ik
maar moeilijk
begrijpen, dat er
Centrum gestaan, maar daar heeft mensen met een
dergelijke
het vocht genadeloos toegeslagen.
Vooral doordat de wind, die de kar mentaliteit zijn.
weer droog moet blazen, daar nau- Ik heb de troep
opgeruimd en
welijks kan doordringen.
Het verrotte materiaal van de wie- anders had de
len wordt nu vervangen door het ste- gemeentewagen
vige hout van spoorwegbielzen, dat het wel gedaan.
Met deze tarief
op de club in de juiste vorm wordt
gezaagd. De velgen krijgen een flin- wil ik bereiken
ke opknapbeurt en ondertussen dat mensen ons
moet ook de laadbak voor een flink
dorp netjes
deel vernieuwd worden.
houden. Ook
Volgens secretaris Bakker zal het lege ijsbekertjes,
nog wel even duren, eer du kar terug
papieren
kan naar het Cultureel Centrum: patatschaaltjes
"Vóór de zomer zal hij waarschijn•
Peuken op
en lege sigarettendoosjes
straat, de afvallijk niet klaar zijn". Aan het wiel dat
horen in de
bak aan de overwél klaar is, valt nu al te zien. dat het
kant.
uiteindelijke resultaat er beslist
afvalbakken!
II. (lm dijn
mus wezen.
Zundvuurl
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SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

Inspirerende winkels
vol drankjes

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.U. MIJE

Wie nog nooit de Rhône-vallei heeft gezien moet nu naar
Impodra komen. Daar vertellen de wijnen de geschiedenis van de streek. Zo ligt tussen Montélimar en Avignon
een gebied dat een grote verscheidenheid aan wijnen oplevert. Van sprankelende
fruitige Côtes du Rhône en
Ventoux wijnen tot stoere
krachtige wijnen uit
Gigondas en Chateauneufdu-Pape. Een gebied dat via
zijn wijnen een ontdekkingsreis waard is.

RH

Marisstraat 13a. Tel. 15186

Avignon \ • Chat&uneuf-du-Pape

Weekmedia is de lokale weekbladengroep van Perscombinatie N.V.,
Weekmedia geeft wekelijks een groot aantal nieuws- en
huis-aan-huisbladen uit in een totale oplage van meer dan 650.000.
Weekmedia, de nieuws en huis-aan-huisbladen divisie van Perscombinatie
N V., vraagt voor zo spoedig mogelijk een

STAFMEDEWERKER
COMMERCIE M/V

Bois du Papilion
Côtes du Rhône
Villages A.C.
7,45
La Chasse du Pape
Côtes du Rhône A.C. 8,95
Domaine
de Bosquets
Gigondas A.C.
9,95
Domaine

Amsterdams
Stadsblad

Tot zijn/haar taken behoren onder meer:
- het bijhouden en analyseren van de ontwikkelingen op het gebied van
marketing, communicatieproblematiek en mediaselectie en het schriftelijk
rapporteren daarover,
- het samenstellen van op maat gesneden media-adviezen voor
verkoopafdelmgen, reclamebureaus en adverteerders;
- het, na overleg met de verkoopmanager(s), opstellen van marktbewerkmgsen verkoopplanningen ten behoeve van de regionale en lokale
advertentiemarkt;
- het onderhouden van contacten met de Advertentie Marketmg-afdeling van
Perscombinatie N.V.,
- het opbouwen en beheren van systematische informatiebestanden;
- het mede ontwikkelen en voorbereiden van opleidings- en
trainingsprogramma's;
- het mede opstellen en uitvoeren van plannen op het gebied van
PR-activiteiten en speciale uitgaven;
- het assisteren en adviseren van het Hoofd Commercie en de
verkoopmanagers ten aanzien van de begrotingen van de verkoopplannen;
- het concipiëren en uitwerken van documentatiemateriaal (ten behoeve van
de advertentieverkoop).
Functie-eisen:
- minimaal HEAO-CE en/of NIMA-B;
- aantoonbare ervaring met marketing- en verkpopplanning;
- helder kunnen formuleren in woord en geschrift;
- affiniteit met onderzoek,
- ervaring met PC-gebruik.
Wij bieden:
- een gemiddelde werkweek van 36 uur (= full-time);
- een salaris dat (afhankelijk van leeftijd en ervaring) ligt tussen ƒ 3.200,- en
ƒ 4.586,- bruto per maand;
- een uitstekend pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden.
Voor nadere informatie omtrent deze functie kunt u zich wenden tot het Hoofd
Commercie, de heer J. F. Sas, telefoon 020-562.2224.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u voor 1 maart 1991 richten aan
Perscombinatie N.V., Wibautstraat 150,1091 GR Amsterdam, ter attentie van
de heer A. Schermer, personeelsfunctionaris.

Buitenveldertse
Courant
Diemer
Courant
de Nieuwe
Bijlmer

de Bavenne
Côtes du Rhône A.C. 6,45
Lirac A.C.
Cellier
Prince Guillaume 8,95
Côtes de
Ventoux A.C.
4,45

Nieuwsblad
Gaasperdam
Nieuwsblad
de Purmer
de Zaanse
Gezinsbode
de Nieuwe
Weesper

Keizerbitter

Amstelveens
Weekblad

Sonnema

1,0 liter

18,95

Beerenburg
1,0 liter

Uithoornse
Courant

_

Ö

17,45

Jagermeister
1,0 liter

de Ronde
Vener

17,95

Goblet
Jonge Jenever
1,0 liter

Aalsmeerder
Courant

Henkes

Nieuwsblad
Haarlemmermeer

Vieux
1,0 liter

Zandvoorts
Nieuwsblad

'
lO,95

Offley Port
Ruby / White
0,70 liter

Grolsch Pilsener
Krat a 24 x 30 cl.

13,95
17,98

IRISCOPIE
MAGNETISEREN

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.,
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Geldig van 14 februari t/m 27 februari 1991

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord

Zandvoort; Kerkstraat 1 2a Telefoon: 02507-1 2532 's zondags geopend.

WEGWIJS IN ONDERWIJS

e c o n o m i s c h e

s c h o o l

a m s t e l p o o r t

KIEZEN VOOR ZEKERHEID
de zekerheid van:
*een breed aanbod

Leren met een doel is met plezier
aan de toeKomst werKen
* goed onderwijs

eurjopa
college
Jij werkt toch straks
ook in Europa?
Een opleiding volgen aan het Europa
College, is kiezen voor:
• een baan die grenzen opent
• een modern onderwijsaanbod waarin
theorie en praktijk goed op elkaar
aansluiten
• studiebegeleiding die bij je past
« een studieklimaat dat ook vanuit een
geloofsovertuiging herkenbaar is.
Kortom een bijdetijds, maar degelijk
onderwijsinstituut!

*een succesvolle carrière

OREN
DAGEN
Bel voor meer informatie:
Sector Economie
(voorheen MEAO en HAVO/MBO),
020-719373
Sector Economie
(voorheen MMO en LMO), 020-121211
Korte opleidingen
(voorheen KMBO), 020-179092
Sector Techniek
(voorheen MTS), 020-154354

Het Europa College is ontstaan door het samengaan van:
• Christelijke MEAO • Christelijke MTS Patrimonium • Christelijke MTS Patrimonium, Opleiding
voor volwassenen • Katholieke MTS Gijsbrecht van Aemstel •
Waldeck Pyrmont College (LMO/MMO) • Algemeen Christelijk KMBO Amsterdam.

MEAO (5 richtingen)
1-jarige opl. (vooi HAVO/VWO
gediplomeerden)
MDS (Bd, C, Groothandel)
LDS (na de Basisschool)
Korte opleiding Economie (detailh.,
admin.)
Schakelopleidingen
gebaseerd op een lange onderwijstraditie:
ADMINISTRATIE, was de WALRAVEN
VAN HALLMEAO
HANDEL, was de KWEEKSCHOOL VOOR
DE HANDEL
met de faciliteiten van de grootste
gespecialiseerde economische school
voor MBO in Amsterdam en Amstelveen.
- in handel en administratie
als zelfstandig ondernemer of
leidinggevende
bij bankwezen,
verzekeringsmaatschappijen,
reisbureaus, reklamebureaus, enz.
na een vervolgopleiding in het MBO
(LDS), HBO of via overige opleidingen

•MEER INFORMATIE:
opleiding
LDS, MDS, + kort' econ.
MEAO, + kort . econ.
Korte Opl Economie

adres
tel.: (020) voorlichtingsdagen:
18 maart
Mr. Treublaan 1 Asd
946876
20 maart
Roelof Hartstraat 1 Asd
717413
25 maart, 10 |uni 1600 u
Rustenburgerstr 438 Asd 790213
23 mei 1600-21 00 uur
Burg
Korte Opl Economie
Haspelslaan 6 A'veen
412156
AANVANG 20.00 UUR (tenzij anders vermeld)
of stuur een enveloppe met uw naam en adres en gewenste opleidmg(en) naar
ESA Antwoordnummer 19375, 1000 WD Amsterdam (geen postzegel nodig)

Santpoort-Noord
Samenwerkingsschool voor de Umond en het Haarlemse gebied
Roos en Beeklaan 4 - 2071 TD Santpoort-Noord - Tel. 023-383134

OPEN HUIS
Vrijdag 15 februari 1991
van 15.00-17.00 en 19.00-21.30 uur
1. 4-jarige Middelbare Technische Dagopleiding voor
het MTS-diploma.
2. 2-jarige dagopleiding Kort Middelbaar
Beroepsonderwijs (KMBO).
3. 5-jarige dag/avondopleiding voor het MTS-diploma
Procestechniek (3 middag/avonden per week).
4. Avondopleidingen/cursussen.
5. Contractonderwijs.
Bereikbaarheid
Trein: Station Santpoort-Noord
Bus: Lijn 71 halte Biallosterskilaan
Lijn 70/86 halte Hagelingerweg/J. T. Cremerlaan

KIES VOOR DE ZEKERHEID VAN EEN OPLEIDING BIJ DE ESA

OPLEIDINGSSCHOOL voor
SCHOONHEIDSSPECIALISTE te HAARLEM
Erkend door de minister van onderwijs en wetenschappen op grond
van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen alsmede door de
Stichting Inspektie opleidingsinstituten schoonheidsverzorging.
Lid vereniging vakopleiding schoonheidsverzorging (VAKOS)

DINY VERSPOOR
ROSE EBBINGE
INTERCONFESSIONEEL ONDERWIJS
VOOR TECHNIEK EN ECONOMIE

Umond-MTS

Voor inschrijvingen staan open:
dag-, avond- en spoedcursussen die voor de
navolgende Stivas diploma's opleiden:
- schoonheidsverzorging
- manicure
\ //\
De lessen beginnen in september a.s. V / ~ \

Linschotenstraat 21 - Haarlem Ö 023-311932 b.g.g. 023-283068 of 377186

Randstad
heeft volop
werk
Bejaardenverzorgenden m/v
Voor een bejaardenhuis in Zandvoort. U gaat de komende
weken 7 nachten op, 7 nachten af draaien. De werktijden zijn
van 22.45-07.45 uur. Kunt u alleen overdag of 's ochtends
werken? Ook dan hebben wij bij deze instelling
mogelijkheden voor u.

Goed nieuws!
Als u op zoek bent naar werk. Om ook voor u de geschikte
baan te vinden, zijn wij op 16 en 23 februari a.s. open. Kom
langs van 10.00-14.00 uur om u in te schrijven. Wie weet
hebben wij direct werk voor u.
Informatie bij Tessa Oldewarns, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49.

-ir randstad uitzendbureau

:
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Eerste nederlaag Trefpunt

SPORTAGENDA

Onderschatting bijna fataal
voor Nihot/Jaap Bloem Sport
ZANDVOORT - Op Bad
Zuid/ZVN na waren de resultaten van de zaalvoetbalverenigingen minder dan in voorgaande weken. Bad Zuid/ZVN
won moeizaam met 3-2 van
BSM en handhaafde zich aan
de kop van de ranglijst. Nihot/Jaap Bloem Sport onderschatte het onderaanstaande
Zekveld Sport en kwam niet
verder dan een 3-3 gelijkspel.
Trefpunt draaide de laatste weken al minder en liep maandagavond tegen de eerste néüerlaag op. De Gier won met 32 maar Trefpunt blijft met
voorsprong de ranglijst aanvoeren.
: In de beginfase probeerde Bad
Zuid/ZVN, zoals gewoonlijk, de tegenstander onder druk te zetten om
tot een snelle openingstreffer te komen. Tegen het hooggeplaatste BSM
lukte dit echter niet. De Bennebroekers plaatsen vlijmscherpe counters
waarmee de Zandvoortse verdediging de grootste moeite had. In de 6e
minuut hadden de gasten een geweldige kans op de openingstreffer
maar invaller doelman Mark Buchel
redde formidabel. In de 10e minuut
viel de openingstreffer aan de andere kant. Ed Hubert liet een keihard
schot los dat via de onderkant van
de lat in het doel plofte. Deze treffer
bracht rust in het Zandvoortse team
en de BSM aanvallers kregen geen
ruimte meer. In de 20e minuut vergrootte Bad Zuid/ZVN de voorsprong naar 2-0 toen een vloeiende
combinatie door Frans Post met een
§trak schot werd afgerond. Luttele
seconden voor de doelwisseling leek
Bad Zuid/ZVN de strijd.al beslist te
hebben toen Marcel Schoorl de

BSM doelman voor de derde maal
passeerde, 3-0. Door de 3-0 voorsprong namen de badgasten in de
tweede helft de zaken veel te gemakkelijk op waardoor BSM terug in de
strijd kon komen. Toen Jack Goedegebuure met een blessure uit moest
vallen raakten de Zandvoorters de
kluts geheel kwijt. Ondanks vele uitstekende reddingen moest Mark Buchel in de 12e minuut het hoofd buigen na een schot van dichtbij, 3-1.
Kort daarop wist BSM opnieuw te
scoren (3-2) en Bad Zuid leek op
verlies af te stevenen. Maar juist in
deze fase toonde de ploeg zijn routine door zoveel mogelijk op balbezit
te spelen en het tempo uit de strijd
te halen. BSM ging fel ten aanval
maar Bad Zuid/ZVN hield de winst
vast. Na afloop constateerde een
woedende coach Ap Lammers dat
zijn team in de tweede helft te veel
met de scheidsrechter bezig was en
daardoor ongeconcentreerd voetbalde en zoiets mag op dit niveau gewoon niet gebeuren en zeker niet als
je koploper bent.

Nihot/Jaap Bloem Sport

bord, 1-1. De Zandvoorters werden
met de rug tegen de muur gezet en
konden niet meer tot een knappe
aanval komen. De rode lantaarndrager wist zelfs een 1-2 voorsprong te
nemen en kreeg diverse kansen op
een ruimere voorsprong. Het was
doelman Jaap Bloem die de Zandvoorters in de race hield. Met gave
reddingen hield hij als enige stand.
Een flink tekeergaande coach
Guus Marcelle probeerde in de korte rust zijn mannen weer op de rails
te krijgen en dat lukte aardig. Nu
werd er beter en feller gespeeld en in
de 6e minuut scoorde Dennis Keunig de gelijkmaker na goed aangeven van Rob van den Bergh. De
Zandvoorters hadden toen pech met
schoten van Wim de Jong en Rob
van de Bergh op het houtwerk. Verrassend kwam Zekveld Sport, via
een snelle counter, weer op voorsprong, 2-3. Een geschrokken Nihot/Jaap Bloem Sport trok als vanouds
de strijd naar zich toe. Het tempo
ging enorm omhoog en alsnog leek
de overwinning behaald te worden.
Toen Bas Heino 3-3 scoorde kreeg
Nihot/Jaap Bloem Sport nog diverse
riante mogelijkheden om de winnende treffer te scoren. Edwin Ariesen. Bas Heino, René Paap en Rob
van de Bergh kregen fraaie kansen
maar slaagden er niet in de juiste
richting te vinden.
„Met de 3-3 was ik achteraf nog
blij", stelde coach Guus Marcelle.
„Maar over het vertoonde spel ben
ik zeer ontevreden. We hadden nu
een kans om de eerste plaats te pakken, maar hebben die laten liggen.
We moeten uit een ander vaatje tappen".

Nihot/Jaap Bloem Sport had tegen Zekveld Sport een uitstekende
kans om bij winst de leiding in deze
afdeling over te nemen. De koploper
had verloren en bij winst op het onderaanstaande Zekveld Sport had
dat gekund. Echter de Zandvoortse
formatie onderschatte Zekveld
Sport dermate dat het blij mocht
zijn dat in de eerste helft de achterstand niet verder was opgelopen tot
1-2. Het begin was nog zeer hoopgevend aangezien Bas Heino na tien
minuten spelen Nihot/Jaap Bloem
Sport op een 1-0 voorsprong zette.
Zekveld Sport kwam beter in de Trefpunt
wedstrijd, mede het gevolg van ongeHet tot maandagavond ongeslaconcentreerd zaalvoetbal en al snel gen Trefpunt had de laatste weken
stond de gelijkmaker op het score- al steeds sterkere tegenstand ont-

ZANDVOORT - De jonge Zandvoortse basketbalspeler Dave Kroder kan de nationale vlag vertegenwoordigen in het Nederlands juniorenteam. Naar verwachting zal hij
binnenkort deelnemen in de inter.lands tegen Portugal en IJsland. In
een zware 'concurrentieslag' met andere gegadigden, werd Kroder dinsdag na twee dagen trainingskamp
uitverkoren voor Jong Oranje. Vijf
anderen die tot deze ronde waren
doorgedrongen, vielen daarbij af.

NPB praat over
Schillebeeckx
ZANDVOORT - De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB houdt volgende maand een open thema-avond
over professor dr. Edward Schillebeeckx.
De open thema-avond, dinsdag 19
maart in het NPB-gebouw aan de
Brugstraat 15, gaat over 'de persoon
en het denken' van deze bekende
rooms-katholieke theoloog. De inleiding wordt verzorgd door mevrouw
ds. L.C.M. Blomjous-Maillette de
Buy Wenniger uit Aerdenhout, al
lang geen onbekende meer bij de
Zandvoortse Vrijzinnige Geloofsgemeenschap. De bijeenkomst begint
om 20.00 uur en iedere belangstellende is er welkom. De entree is gratis.

Gratis cursus
zieken verzorgen
ZANDVOORT - Vrijdag 15 februari sluit de inschrijving voor de gratis
cursus Ziekenverzorging Thuis,
voor leden van de Kruisvereniging
Zuid-Kennemerland Deze wordt gehouden in het Gezondheidscentrum,
op vier middagen in de maand
maart, op donderdag. Zoals de naam
al zegt is de cursus gericht op de
verzorging van zieken in de thuissituatie. Voor opgave of meer inlichtingen kan men van 13.00 tot 14.00
uur bellen: tel. 16364.
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Spelmoment uit de strijd tussen Nihot/Jaap Bloem Sport en Zekveld Sport. Rob van de Bergh legt aan voor een
SChOt.

foto Bram Stijiv i

moet. De overwinningen waren al
minder overtuigend, maar toch kon
steeds voor een nipte zege worden
gezorgd. Het op de derde plaats
staande De Gier bracht de Zandvoorters de eerste nederlaag toe.
Was het voetbal van de laatste weken minder in de strijd tegen De
Gier speelde Trefpunt een zeer aanvaardbaar spelletje zaalvoetbal. De
Zandvoorters dicteerden de gehele
wedstrijd maar De Gier was erg gevaarlijk met een paar counters. De
Zandvoorters namen vanaf het eerste fluitsignaal het heft in handen en
hadden veel pech met schoten op
paal en lat en bovendien was de De

ZANDVOORT - Het herenteam van The Lions speelde na
lange tijd weer eens een goede
partij basketbal. Het geroutineerde Epibratos werd tot kort
voor het einde in bedwang gehouden, maar toen moest
Lions de voorsprong prijsgeven en verloor met 65-57. De
dames kwamen niet tot een
hoge score maar wonnen knap
van De Kometen met 29-22.

HAARLEMMERMEER - De
Stichting Brein organiseert
voor het eerst in de provincie
Noord-Holland een ontmoetingsmiddag voor mensen met
niet-aangeboren hersenletsel.
De middag wordt op zaterdag
23 februari gehouden, om half
twee in College Hageveld aan
de Cruquiusweg 15 in Heemstede en is gratis toegankelijk.

Dave Kroder bij
nationale selectie

ZAALHANDBAL

Gier doelman een vrijwel onpasseerbare schakel. Trefpunt drukte op
het doel van De Gier maar slaagde er
niet in te scoren. Twee snelle counters van de gastheren en Trefpunt
keek tegen een 2-0 achterstand aan.
Nog in de eerste helft bracht Rob
Gansner de spanning weer terug
door fraai te scoren, 2-1.
Ook de tweede helft had Trefpunt
onder controle en na de snelle gelijkmaker van Jos Baars leek de strijd
in Zandvoorts voordeel beslist te
gaan worden. Met vlot zaalvoetbal
werden diverse kansen gecreëerd,
maar zoals eerder vermeld de De

Gier doelman wenste niet te capituleren. In de 20e minuut leed Trefpunt balverlies en uit de daarop volgende counter werd doelman Ferry
Nanai kansloos gepasseerd, 3-2.
In de slotfase heeft Trefpunt van
alles uit de kast gehaald om alsnog
de gelijkmaker te forceren, maar de
bal wilde er niet meer in. Ondanks
de eerste nederlaag blijft Trefpunt
met ruime voorsprong de ranglijst
aanvoeren. ,,Wc speelden beter dan
de laatste weken", vond coach Toine
Toonen. ,,We hebben echter te veel
kansen laten liggen, maar ondanks
deze nederlaag nebben we nog een
comfortabele voorsprong".

Goed basketbal van Lions

Informatie voor
mensen met
hersenletsel

'Je moet weten waarnaar je op weg
bent', dat is het thema van de ontmoetingsmiddag die de Stichting
Brein op zaterdag 23 februari organiseert. Het is de eerste keer dat er in
Noord-Holland zo'n middag wordt
gehouden. De opzet van de middag is
om de problemen van de mensen
met niet-aangeboren hersenletsel op
een rij te zetten en om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn deze
problemen op te lossen of te verlichten.
Eerst volgt er een inleiding over
hersenletsel en de Stichting Brein,
daarna worden de aanwezigen opgedeeld in verschillende groepen. Mensen met hersenletsel en betrokkenen
die de bijeenkomst willen bijwonen
moeten zich voor 15 februari schriftelijk aanmelden bij het Steunpunt
NH, ter attentie van A.J. Flapper,
Zeelandlaan 40, 2101 TM, Heemstede.
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Het ZVM meisjesvoetbalteam als winnaar.

ZVM-meisjes kampioen
ZANDVOORT - Het Zandvoortmeeuwen meisjesvoetbalteam is er in geslaagd om
het kampioenschap van het
seizoen 1990-1991 te behalen.
Reeds nu heeft het meisjesteam een dermate grote voorsprong opgebouwd dat de cpncurrentie in geslagen positie
ligt.

jes zijn geselecteerd voor het Haar. lemse team.
Dit seizoen is Zandvoortmeeuwen
erin geslaagd om het kampioenschap te behalen met ruime voorsprong op de concurrentie. Ongeslagen zijn de meisjes tot nu toe. Het
succes is mede te danken aan de
medewerking van ouders, scheidsrechters, coaches en het jeugdbestuur. Bovendien blijft het niet alleen bij voetbal, aangezien er diverse
Twee jaar geleden begon Zand- gezellige zaken worden georganivoortmeeuwen met de oprichting seerd, zoals een feestavond, uitstapvan een meisjesteam wat zeer aan- jes en een week naar een voetbalsloeg. De meisjes tussen 10 en 15 jaar kamp in Zeist.
wilden graag voetballen en onder beMeisjes die belangstelling hebben
geleiding van trainer en begeleid- voor het voetbalspel zijn nog steeds
ster s werd het eerste jaar ook al re- van harte welkom bij Zandvoortdelijk succesvol. In die eerste com- meeuwen en kunnen zich melden in
petitie behaalde Zandvoortmeeu- de kantine van Zandvoortmeeuwen
wen een verdienstelijke tweede aan de Vondellaan telefoon 14134 of
plaats. Voorts namen de Zandvoort- bij Teun Vastenhouw telefoon
se meisjes met succes deel aan di- 17470.
verse toernooien. Het hoogtepunt
Op de foto het kampioensteam:
werd het zaalvoetbaltoernooi van de voorste rij van links naar rechts: Miafdeling Haarlem, gehouden bij riam Molanus, Jülian de Kater,
TYBB, waar Zandvoortmeeuwen als Wanda Paap, Diana van Duyn, Kariwinnaar tevoorschijn kwam. De na Mietes. Achterste rij van links
jeugdcommissie van Zandvoort- naar rechts: Miranda Heesemans,
meeuwen wist zelfs een sponsor te begeleidster Ina Mietes, Heide Casstrikken. Dat werd Mielo Keukens tien, Prescilla Vossen, Marjolein
Vosse en begeleidster Olga Poots.
uit Lisse.
In het tweede seizoen werden de
zaken goed aangepakt en tweemaal
per week gingen de meisjes trainen.
Onder leiding van trainer Teun Vastenhouw wordt er nu op dinsdag- en
donderdagavond getraind van 19.00
uur tot 20.00 uur. En de training
ZANDVOORT - De vriendblijkt zeer succesvol te zijn gezien schappelijke partij zaalhandhet feit dat twee Zandvoortse meis- bal tussen Casino-ZVM en het

Gastgezinnen
voor 3 weken
ZANDVOORT - De stichting Europa-Kinderhulp zoekt net als vorige
jaren ook voor 1991 gastgezinnen in
Zandvoort. De bedoeling is de kinderen, afkomstig uit Nederland of andere landen van Europa, een fijne,
zorgeloze vakantie te bezorgen. Het
gaat dan vooral om kinderen van 6
tot 12 jaar die zelf nauwelijks een
'thuis' hebben.
Vorig jaar hebben ruim 3000 kinderen door de bemiddeling van de
stichting een hele fijne vakantie gehad. Europa-Kinderhulp hoopt dat
dit ook in 1991 weer zal lukken, daarom zoekt zij nu opnieuw gastgezinnen, voor ongeveer drie weken in de
grote vakantie. Naast eten en een
bed, is aandacht en hartelijkheid het
meest welkom bij de kinderen, want
in hun normale leefomstandigheden
hebben zij vooral daaraan gebrek.
Voor meer informatie kan men bellen: Marion Pool, tel. 023-272560 of
Oda van Vulpen, tel. 02518-54986.

Voor een goed bezette Pellikaansporthal gaf een met twee spelers
van De Blinkert versterkt CasinoZVM team de Tsjechen geweldig
goed partij. De verwachting bij de
Zandvoorters voor de wedstrijd was
niet erg hooggespannen en men had
al rekening gehouden met een ruime
nederlaag. Spartak Praag gaf het
echt niet cadeau en speelde een goede partij handbal. De Zandvoorters
trokken zich duidelijk op aan het
spelniveau en bleven constant in de
buurt van Spartak Praag.
Deze leuke en sportieve wedstrijd
werd uiteindelijk met 20-21 door de
bezoekers gewonnen.
Een dag later was van de inspanning door de Zandvoorters geleverd
niets te merken en werd HCV'90
kansloos weggespeeld. Alleen in de

wicht. Epibratos drukte door en liep
in de slotfase weg naar een 65-57
overwinning.
„We speelden weer zo goed als in
het begin van de competitie", vond
coach Johan Beerepoot. „In de tweede helft ging het wat minder alhoewel we toch wel kansen kregen. Het
schot van Epibratos was echter in
die fase beter. Het was jammer dat
we verloren, maar het gaat de goede
richting weer op."
Topscores Lions: Alen Augustin
20, Jeroen van Galen 13.

Een energiek Lions heeft vanaf
het beginsignaal Epibratos met de
rug tegen de muur gezet. Met goed Dames
basketbal werd Epibratos op een
Lions nam revanche op De Komeachterstand gezet. Halverwege leidde Lions met 18-11 en de voordelige
marge van zeven punten kon Lions
lang vasthouden. Met een goed
schot hield Lions de strijd in handen
en kon gaan rusten met een 32-25
HAARLEM - Ook Haarlemmervoorsprong.
meerders kunnen zich inschrijven
voor de alternatieve triathlon die de
In de tweede helft kreeg het gerou- Haarlemse Raceclub Excelsior uittineerde Epibratos steeds meer schrijft op zondag 24 februari. Er is
greep op de strijd en werkte de ach- een loop van acht kilometer, fietsen
terstand langzamerhand weg. Bij over een afstand van zestien kilomeLions begon de vermoeidheid, door ter en een crossloop van 4,5 kilomede geweldige inzet in de eerste helft, ter. Kosten zijn 12,50 bij voorinkenbaar te worden en na tien minu- schrijving of 15 gulden bij de start.
ten waren de teams weer in even- Aanvang elf uur. Start en finish zijn

ten voor de eerder dit seizoen geleden nederlaag. Vooral defensief
speelde Lions een erg goede wedstrijd en De Kometen kreeg vrijwel
geen kans tot goed opgezette aanvallen te komen. De Zandvoortse dames grepen telkens goed in. Aanvallend ging het wat minder maar regelmatig werden de punten gescoord
waardoor Lions bij de rust een 16-9'
voorsprong had opgebouwd.
'
Die voorsprong gaf Lions in de
tweede helft niet meer weg. Ondanks de lage score werd het een
aardige basketbalwedstrijd die uiteindelijk verdiend door The Lions
werd gewonnen met 29-22.

ZANDVOORT - Nu het Hoogovenschaaktoernooi net achter
de rug is hebben de vier deelnemers van de Zandvoortse
Schaakclub zich weer gestort
op de wekelijkse clubcompetitie. De Zandvoorters Ton van
Kempen, Piet Termes, Nico
Handgraaf en Edward Geerts
hadden in de clubcompetitie
wisselend succes.
Piet Termes en Edward Geerts
hadden duidelijk de meeste moeite
om weer in het clubritme te geraken.
In het Gemeenschapshuis verloren
Termes en Geerts hun partijen tegen
respectievelijk Jack van Eijk en
John Ayress. De enige die een vol
punt behaalde was Nico Handgraaf
door een overwinning op Ronald

eerste helft kon HCV'90 aardig bijblijven. Onder aanvoering van de
uitblinkende Kees Hoek was Casino-ZVM vooral aanvallend erg goed
op dreef. Met fraaie en snelle aanvallen werd de verdediging van HCV'90
uiteen gespeeld en de Zandvoorters
konden gaan rusten met 10-8 voorsprong.
In de tweede helft bleef'CasinoZVM het spel geheel bepalen. De
Zandvoorters blijken niet meer af te
stoppen en gaan ongetwijfeld op wégnaar een kampioenschap. De vorm
is goed en de spelers weten elkaar
goed te vinden. Ook m deze tweede
helft goede combinaties en snelle
break-outs. Ook verdedigend klopte
het voortreffelijk en HCV'90 werd
kansloos teruggewezen naar een 2416 nederlaag. Komende zondag
speelt het Casino-ZVM team een uitwedstrijd tegen de reserves van De
Blinkert in Haarlem.
Doelpunten Casino-ZVM: Kees
Hoek 8, Menno Trouw 6, Guido Weidema 4, Jan van Duijn 3, Gerard
Damhoff 2, Richard Vos 1.
ZVM-gastspeler Cor van de Koekelt
bevrijdt zich van een Tsjechische
speler, terwijl cirkelspeler Jan van
Duijn (10) paniek zaait in de defensie van Spartak Praag.
Foto: Bram Stijnen.

Roele. Ton van Kempen ondervond
goed tegenspel van Dennis van der
Meyden en beiden moesten het punt
delen. De overige uitslagen uit deze
ronde waren: Molenaar-Berkhout 10, Marquenie-Pepijn Paap remise,
Gorter-Pepijn van der Mije remise.
De stand aan kop bij de Zandvoortse Schaakclub is als volgt: 1.
Van Kempen, 2. Van Eijk, 3. Lindeman, 4. Ayress, 5. Van der Meijden, 6.
Termes, 7. Molenaar, 8. Geerts, 9.
Twint, 10. Marquenie. Aangezien het
verschil tussen de plaatsen drie en

Blinkert 2-Casino ZVM heren
14.10 uur te Haarlem.
Wijk aan Zee-Casino ZVM dames
14.10 uur.
BASKETBAL
Vrijdagavond: DokoLions heren
20.30 uur te Umuiden Oost.
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur Zandvoortmeeuwen-On^e
Gezellen C-jun., 18.30 uur Zandvoorl
'75-DSC'74 C-jun., 19.00 uur TZB-De
Brug dames, 19.45 uur Trefpunt '2BSM 4, 20.30 uur Zandvoortmeeuwen 3-Sporting G. 2, 21.25 uur TZBVerkaik, 22.20 uur Zanclvoort Noord
7-BSM 6.
. :
Maandagavond in de Pellikaailhal: 20.40' uur HB/Alarm-Golialh,
21.35 uur Nihot/Jaap Bloem SportDVY dames, 22.20 uur TZB 7-DVS
'85 5.

Ambtenaren
organiseren
volleybaltoernooi
ZANDVOORT - Aanstaande zondag organiseert de personeelsvereniging van de gemeente Zandvoort het
inmiddels traditionele volleybaltoernooi voor ambtenaren, bedrijven en
verenigingen. In de Pellikaanhal aan
de A. J. v.d. Moolenstraat komen
maar liefst 16 teams in het veld, die
strijden om de wisselbeker.
Het volleybaltoernooi begint om
10.15 uur en de prijsuitreiking wordt
om 16.30 uur verwacht. De toegane
tot de Pellikaanhal is gratis.

Schoolhandbal

ZANDVOORT - Reeds nu maakt
de handbalvereniging Casino-ZVM
bekend dat het schoolhandbaltoernooi wederom wordt gehouden. Het
jaarlijkse
schoolhandbaltoernooi
voor de basis-scholen in Zandvoort
wordt door Casino-ZVM georganiseerd op de handbalvelden nabij het
circuit en wel op zaterdag 25 mei
aanstaande. Alle basis-scholen van
Zandvoort zullen weer deelnemen
met een meisjes- en jongensteam en
zij gaan via een halve competitie uitmaken wie de sterkste zal zijn. De
school met de meeste punten, totaal
van jongens en meisjes, komt in het
bezit van de wisselbeker.

ZFM rechtstreeks

Alternatieve triathlon

Prima spel Casino-ZVM
Tsjechische Spartak Praag is
een enorm goede propaganda
voor de handbalsport geworden. Het erg sterke Spartak
Praag won met miniem verschil, 20-21. De volgende dag
kwam Casino-ZVM uit voor de
competitie en boekte daar een
fraaie 24-16 overwinning op het
tweede team van HCV'90.

VOETBAL
Zaterdag:
ZandvoortmeeuwenDSC '74 14.30 uur terrein Vondellaan.
Zondag:
ZandvoortmeeuwenDIOS 14^30 uur terrein Vondellaun'.
THB-TZB 14.HO uur te Haarlem. :
VOLLEYBAL
Zaterdag: SportingOSS dames-Allicles 2 18.30 uur in de Pellikaanhal.
Sporting OSS heren-PSVH 20.00 uur
in de Pellikaanhal.

bij de H.N. Wermanweg in de Waarderpolder in Haarlem. Het parcours
loopt door recreatiegebied Spaarnwoude.
Inschrijven kan bij Van
Heerden, Amsterdamsevaart 90 zw,
2032 EE Haarlem, 023-352251, L. Tillema, Jan Steenstraat 34, 2023 AM
Haarlem, 023-272652 en Peter Versteege, Haltestraat 31, Zandvoort,
02507-14499.

zes minimaal is kan er elke week een
wisseling plaatsvinden.

Schaaklessen
Voor de derde avond werden er
gratis schaaklessen gegeven waar
deze keer maar liefst tien jeugdige
schakers op afkwamen. Vanavond
kunnen de jeugdschakers zich weer
storten op de jeugdcompetitie. De
jeugdschakers treden dan aan voor
de 14e ronde. Volgende week donderdagavond tussen 19.00 uur en

ZANDVOORT - De Zandvoortse
lokale radio-omroep ZFM breidt
haar reeks live-uitzendingen steeds
verder uit. Zo ook is er aanstaande
zondag 17 februari een live sportprogramma te beluisteren, met onder
andere een rechtstreeks verslag van
het volleybaltoernooi in de Pellikaanhal. ZFM ('sea fm') is te horen
op frequentie 106.9 megahertz. En
wel 24 uur per dag en 7 dagen per
week. Voor meer informatie: over
het sportprogramma tel. 023 336220; algemeen tel. (02507) 30393.
19.45 uur wordt de theorie opgepakt.
Voor informatie over deze lessen
kan men contact opnemen met de
voorzitter Hans Lindeman telefoon
13224 of John Ayress telefoon 14120.
Ook kunnen schaakliefhebbers(sters) zich iedere donderdagavond
melden in het Gemeenschapshuis
aan de Louis Davidsstraat.
Vanavond speelt het eerste team
van de Zandvoortse Schaakclub zijn
7e en voorlaatste partij, voor de externe competitie van de Noordhollandse Schaak Bond. Op bezoek
komt het op de vijfde plaats staande
Castricum 4. Geen van beide clubs
hebben mogelijkheden om kampioen te worden, maar de Zandvoorters kunnen wel hun voorlopige derde plaats consolideren. De voorlopige balans valt voor de Zandvoortse
Schaakclub bijzonder goed uit.
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Videotheek

Weggelopen of
gevonden dieren

DOMBO

ICRO
l
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

Musici en artiesten

Audities Koor Opera Aïda

•*• Wie heeft ons wit-rood
poesje gevonden? Dinsdag Van 28 augustus t/m 14 september 1991 vindt in Amsterdam
5 februari weggelopen. Tel. een serie voorstellingen plaats^van de opera „Aïda" van
18941 of 15503.
Verdi, een heropvoering van de 'succesvolle en grootse produktie die in de zomer van 1990 in Den Bosch op locatie in
première ging. De produktie wordt uitgebracht door Stichting
Radio/tv/video
Aïda Amsterdam met onder meer het Residentie Orkest en
Corn. Slegersstraat 2b
een keur van (vooral buitenlandse) solisten.
Zandvoort
hoto boomgaard Muzikale leiding: Ed Spanjaard. Regie: Dominik Neuner.
Koordirigent: Louis Buskens.
tel. 02507-12070
Grote Krocht 26.
Ten behoeve van de Amsterdamse uitvoeringen wordt een
Telefoon: 13529.
nieuw, uit 180 zangers en zangeressen bestaand koor geUW FILM OP VIDEO
* Lieve
Mama wanneer
formeerd dat vocaal én scenisch medewerking verleent en
ƒ 1,75 per minuut met
gaan we weer eens met z'n
waarvoor worden verzocht:
allen gezellig schaatsen? qratis achtergrondmuziek.
Martin.

tenoren - bassen

Kleding

* De Langereisjes zijn in
aantocht! Dat wordt feest!
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- * Klaas, Henny, Annita en * T.k. werkjopper, nw., mt
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot'
Barbara komen in Zandvoort 52, kl. zw., wol, ƒ50; suède
ten.
damesjasje, mt 42/44, nw,
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis wonen. Gezellig hé? Welkom! ƒ 250. Tel. 02507-13868.
Naast een goede stem en techniek dienen gegadigden bij
Ton, Leo, Wieke, Liesbeth en
Micro's op de pagina „MICRO'S".
voorkeur bekend te zijn met de eisen van het zingen in
kids.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
koorverband. Van blad kunnen lezen strekt tot aanbeveling.
* Het is echt waar: Oma van
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,40 per millimeter.
Foto - Film
De repetities vinden plaats in Amsterdam gedurende vier
de Werff 85 jaar! (15 febr.)
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
weekenden (tot de zomervakantie) op 13/14 april, 11/12 mei,
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of 02977- * Lieve pap, negenendertig
15/16 juni en 22/23 juni (scenisch).
28411 of afgeven/zenden aan:
Foto Boomgaard Vanaf 9 augustus '91 wordt tot de première gerepeteerd in
jaar is allang voorbij. Vijfen* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
een aantal weekenden en avonden.
zestig kussen van Gusta en
ook voor
2042 J M Zandvoort.
De 2e serie AUDITIES vindt plaats in Amsterdam op
Denys.
portretfoto's,
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
22 februari en op 1, 2 en 8 maart '91, zowel overdag als
pasfoto's,
*
Leo
Zonneveld,
van
harte
I 1421 AA Uithoorn.
's avonds.
receptiefoto's,
met je 72ste verjaardag, nu
« Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
AANMELDING EN INLICHTINGEN:
groepsfoto's
aan
huis.
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer nog nog de baan in 72 slagen.
Studio Amsterdam, Korte Leidsedwarsstraat 12, 1017 RC
Grote Krocht 26.
Amstelveens Weekblad. Uithoornse Courant, De Ronde Wilma en Johan Beerepoot.
Amsterdam, tel. 020-259927/259894 (ook in de avonduren).
Tel. 13529.
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant * Opa Leo van harte gefeliciDiemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasper- teerd met je 65ste verjaar(Para)medisch personeel gevraagd
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuws- dag. Kelly.
VIDEOTHEEK
blad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe
*
Lieve
pa,
van
harte
voor
Weesper, en alle bijbehorende advertentie-edities.
Apotheek De Buitenveldert in Amsterdam-Nieuwzuid vraagt
die oude man van 70. Wïllem
ƒ 6,38 per millimeter.
de nieuwste films
en Marjan.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
apothekersassistente
CRY-BABY
o Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- * Hiep hiep hoera! Oma v.d.
voor 4 of 5 hele dagen p.w.
combinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kanto- Werff wordt vrijdag 85 jaar.
A SHOW OF FORCE
De apotheek is goed bereikbaar met de nieuwe sneltram.
ren verkrijgbaar.
Tel. 15001. Hartelijk gefeliciOok zij die binnenkort examen doen kunnen solliciteren.
» Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening teerd. Ria.
gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm.kosten.
JOE VERSUS
Sollicitaties richten aan: mevr. De Jongh, Kastelenstraat 167,
*
Niet
te
geloven,
maar
echt
e Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
1082 ED Amsterdam. Tel. 020-420546, van 9.00 tot 15.30 uur.
DE VULCANO
waar. Moeder v.d. Werff
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten wordt vrijdag 85 jaar. Truus en
***
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor Engel.
IMPULS
Divers personeel gevraagd
wordt ƒ3,00 in rekening gebracht.
***
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- * Martijn en Jasper Paap be
ABYSS
nisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor danken iedereen die meegeholpen heeft aan het kinderbezorgklachten) of zenden aan:
Corn.
Slegersstraat
2b
carnaval. Het wat heel erg
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Tel. 02507-12070
leuk.
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
zoekt met spoed
* Koffie-uurtje in Agatha
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing Kerk woensdag 20 februari in
Muziekde ontmoetingsruimte. Aanv.
in dezelfde week.
10.00 uur. U bent van harte
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
instrumenten
welkom.

sopranen - alten

DOMBO

Zandvoorts Nieuwsblad

bezorgers/sters

* 85 jaar, en ze springt nog
over ons heen. Een oma om
trots op te zijn. Jaap + Miranda.
* Help de Polen. Stuur eens
Word DINSDAGVETERIN bij de ZANDVOORTSE HOCKEY- een voedselpakket! Geen
CLUB. Elke dinsdag spelen competitie om 10.30 uur.
adres? Dat hebben wij voor u!
Na afloop lunchen we gezamenlijk. Kom eens langs: Duintjes- 'nl.: tel. 02907-5235.
veld. Of bel voor informatie: Hennie van Gog, tel. 15771.

Oproepen - Mededelingen

* Lieve C gezellig al 2 jaar
zeer speciale vriendjes! Begint 6 maart „ons" vaarseizoen al een beetje? En wie is
dan de kapitein? J.

|_v?.'' Videotheek

|0.-. DOmbo
l|£ 5 films
fev hele week

£&-...
!;i/j.' 95'£.*Jm
£Córn. Slegersstraat 2b

|g;?

tel. 12070

;>';Gëopend dagelijks
ga^13.00-21.00 uur
!
P^'<•
Ë**.«-. •.• .-• '

" '•

>

5 REGELS

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

* Joop en Mia al 40 jaar een
paar! Hartelijk gefeliciteerd
van Henk, Claudia, Max en
Hanny.
* Oma en Opa hartelijk gefeliciteerd van Dennis en Joyce.
Veel liefs, tot zaterdag.
_ Wij behouden ons het
* Moortje, Rauschje, Mausje •echt voor zonder opgave van
feliciteren Papa, Mama met 'edenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.
een oorverdovend Miauw.

Tel. 13529

* Papa en Mama 40 jaar samen, hartelijk gefeliciteerd
van Hanny, Henk, Claudia en
Max.
* Hoera! Opa Joop en Oma
Mia al 40 jaar een paar. Dennis en Joyce.
* Tonto, Flodder en Rocky
feliciteren Oma en Opa.
Miauw tot gauw!

Telefoon
Huren met recht van koop
KEYBOARD v.a. ƒ25 p.m
Houdt
u
van
COSMETICA?
Dijkman b.v., Rozengrach
Zoekt u een leuke
115, Amsterdam.
BIJVERDIENSTE? Bel dan
Tel. 020-265611.
023-295091 tijdens kant.uren.
Lessen en clubs
Ontwerpster/coupeuse geeft
NAAILES,
patroontekenen
Begin maart starten we weer
met een nieuwe cursus, 12
lessen a 1'/2 uur, ƒ 150.
.: 02209-4011; 02507-19649,
AEROBICS
o.l.v. Anja v.d. Voort.
Bel v. info: 19701 of 12215.

GRATIS

Woninglijst van Zandvoort

Gevraagd hulp in de huishouding voor 1 ochtend in de
week. Tel. 12865.
ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderafdeling Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam.

Videotheek

DOMBO
Corn. Slegersstraat 2b

tel. 02507-12070
Geopend dagelijks
van 13.00-21.00 uur.
Altijd de nieuwste
premièrefilms tevens
veruit de grootste

keuze in Zandvoort.
Verhuur van
movieboxen.
Corn. Slegersstraat 2b

Zandvoort.
Tel. 02507-12070

Kunst en antiek

CEfl/C makelaars o.g.

LIJ

Tel. 02507-12614

NVM

Veilinggebouw Amstelveen veilt weer
maandag 18 en dinsdag 19 februari

HIAKEUVAH

Aanvang 19.30 uur.
KIJKDAGEN ZATERDAG EN ZONDAG, 16/2 en 17/2,10-16 u.
Veel inboedels, antiek en curiosa. Frans Halslaan 33,
Amstelveen (hoek Rembrandtweg). Tel. 020-473004.

GRATIS

Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf

ICRO

Houten kozijnen

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

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

17166

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

Scherpe prijs, snelle levertijd, goede kwaliteit.
Tel. 02202-2700.
Fax. 02202-2730.

Woninginrichting
Wegens omstandigheden te koop:

splinternieuw beeldschoon bankstel

slechts V4 jr gebruikt, 2+3-zits, kleur: zachtgroen en bl. gebl.
Nieuwpr. ƒ 4500, nu voor ƒ2250. Tel. na 19 uur: 020-417580.
* Te koop eettafel, rond, v.
Graf/s Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
glas, diam. 115 cm, chroom
Bijna iedereen in
Betaalde Micro's ingeleverd aan de bah'e van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
onderstel, ƒ 100; evt. met 4
Zandvoort huurt
stoelen. Tel. 02507-20021, na
Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee 18 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
zijn videofilms
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
* Te koop vloerkleed, wol,
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
bij videotheek
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
170x240 cm, kleur oranje/
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven. geel, ƒ 100, 2 maanden oud.
T e k 0 0 P b r u id s ia P 0 n , ma a t
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met Tel. 02507-14511.
vermelding
van uw postcode, naar ons kantoor:
1
f
Te koop eiken eethoek incl.
1
n
r
n
0
n
a
e
e
m
e
e
s
a
t
3 8
0 d
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
stoelen en eiken bergmeubel
0 2 - 3 4 3 .
T e 1
e t e n s t 0 e 1
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
f500. Tel. 02507-17593.
' '
Corn.
Of afgeven bij:
T.k. zw. lederen st., nw, ƒ 175;
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
Slegersstraat 2b
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
idem
besch.,
ƒ45;
dressoir,
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
tel. 02507-12070
wit Zweeds hout, ƒ 400; sal.tl.,
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
bielzen, zw., ƒ75; houten
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
kloosterbank ƒ 75. Tel. 0250716019.

DOMBO

Betamax
films te koop

Financiën en
handelszaken
Autoverzekering
V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
. Bel nu: 02507-14534.

Videotheek

Autoverzekering

Dombo
Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

nu nog goedkoper bij
TEUBEN ASSURANTIËN

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

Te koop
aangeboden
diversen

Teuben Assurantiën

TE KOOP voor de hobbyist
Nasua kopieerapparaat;
± 1000 diaraampjes (glas);
eiken tafel. Prijs n.o.t.k.
Tel. 02507-20168.
* T.k.a. 2 markiezen, kl
rood, 1.90 L, ƒ 100p.stuk. Tel
02507-12449.
T.k. zonnehemel, ƒ500; 'c
eenpersoons koperen bed
den a ƒ 100; rieten stoel; kap
tafel; boeken. Tel. 02507'
19285.

Vakantie
Nederland

Ondeugende Pascale doet
in de keuken (KEUKENSEX
Bel: 06-320*330*98 (50 cpm;
OPGELET! Zoek je 'n yriem
of 'n leuke vriendin? Flirtbo>
06-320.330.01 (50 cpm).

2 Lesbio's
doen het
echt Live!
06/50 cpm. Boven de 18 jaa

340.340.75
Banaal
Live uit
Het Gooi!

Per direct app. a. zee te huur. 06/50 cpm. Boven de 18 jaar!
Tel. 02507-16019.

340.340.11

Diverse clubs

Zoek je 'n leuke vriend o
VRIENDIN? Afspreekcompu
ter: 06-320.330.41 (50 cpm).

Liveporno
uit
Den Haag!

Echt Live!
Moeder en
Dochter

340.340.25
Harde
Banale
Liveporno!

340.340.10

* T.k. hrn skibroeken, kl. model, zwart en bruin, 54, maatwérk, ƒ 25 en f 35; br. suède 06/50 cpm. Boven de 18 jaar! 06/50 cpm. Boven de 18 jaar!
schoenen, 41/2, ƒ 10; z.g.a.n
st.stof. ƒ 10. Tel. 15253.
* Te koop 4 nieuwe tuinstoelen (wit), stapelbaar, ƒ 60; stalen onderstel van bed,
150x200, ƒ100. Tel. 0250712313.
T.k. BABYPIANO ƒ 2000;
DAMESFIETS ƒ 100.
Tel. 02507-14266.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

**** HARDSEX * * * *
Keihard de lekkerste (50 c/m
!!! 06-320*325*35 !!!
* * * * * JANNEKE * * * * *
Jong en onschuldig ...?
06 - 320*324*24 (50 c/m)
** RIJPE VROUWEN **
06/50 cpm. Boven de 18 jaar!
Veertig jaar en hitsig (50 c/m
06-320*325*45
* * * * VLUGGERTJE ***
Bel me snel schatje (50 c/m)
06 - 320*325*27

340.340.40
Echt
Live uit
Zandvoort!

meisjes/dames ontv. tijde
lijk/part-time in rom. privésfeer v.a. ƒ 100. 020-252497.
'n Chique Dame, 38, geeft les
06/50 cpm. Boven de 18 jaar! aan jongen (18 j.): PERVERS?
50 cpm xxx 06-320x320x38 xx
Onroerend goed
Harriet: schunnig en hard
en woonruimte
xxx
ruige porno
xxx
te huur
xx 50 cpm 06-320x320x53 xx
aangeboden
Lekkere STRAATMEID, 'n jongriet voor 50 cpm. 060x320x77 xxxx 320x320x77
GARAGE TE HUUR
ƒ 150 p.mnd. Dr. J.G, MezgerAH..AH....TOPS&M....AH..AH
straat. Tel. 13344.
Meesteressegenot.... 50 cpm
06-320x331x13
AH
06/50 cpm. Boven de 18 jaar! AH
Te huur AUTOBOX
a/d Trompstraat.
!!!!! Jong lesbisch meisje !!!!!!
Tel. 023-251315.
!! Tamara vindt meisjes lief!!!
.. 50 cpm 06-320x320x65
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

340.340.50
Verboden
Bloedhete
Slaafsex!

HOMO: Zoek je 'n lekkere
boy? Bel 06-320.330.18.
• :
Inspreken: 01720-22484.
Blonde Natasja doet het
met 2 hete Buurjongens.
Bel: 06-320*327*77 (50 cpm).
HOMO: Het is wel even
slikken voor die Jongens,
06-320*327*01 (50 cpm).
Wif jij een lekkere meid?1
Bel de Hete Vrouwenlijn:
06-320*320*36 (50 cpm).
Buurvrouw Chantal en haar
hete buurjongens, live-sex.
Bel 06-320*328*01 (50 cpm).
Onvoorstelbaar, triosex sa-.
men m. Loesje en stoute Anita: 06-320*328*04 (50 cpm).
SUZANNE gaat onder de
hete douche en Jos maar gluren. 06-320*329*01 (50 cpm).
*** H-E-T-E-R-O-Contact * * *
De heetste Sexafsprakenü
Bel: 06-320.329.88 (50 cpm).
Wil jij direct APART met
'n strenge meester of met.
een onderdanige slaaf??? '
Bel Gay S.M. voor Twee:
06-320.329.99 (50 cpm).
Meer dan 100 hete Meisjes,
zoeken SEXCONTACTÜ
06-320*330*21 (50 cpm). '
Versier ook 'n afspraakje!!
Bel de Afspreekbox:
06-320.330.77 (50 cpm).
Bel voor sex-afspraakjes,
Jonge MEISJES-CONTACT:
06-320.330.16 (50 cpm).
Na de wedstrijd gaan Petra
en Kim samen onder de dou-.
cheü 06-320*330*32 (50 cpm)
HOMO DIRECT APART**
Bel nu snel voor het maken
van een geslaagde afspraak,
of bel voor 'n lekker gesprek.
Niemand kan meeluisteren!!
Druk op de nul als je iemand
anders wilt spreken.
Bel: 06-320.322.67 (50 cpm):SUZANNE is 'n jong blond
meisje,, en vol van boven!!
Bel: 06-320.330.96 (50 cpm).
Bianca is een ondeugend
'ong heet schoolmeisje! (18
j.): 06-320.330.97 (50 cpm).
'S.M. AFSPREEKLIJN ***'•:
Bel 06-320*322*20 (50 cpm);Gratis inspr.: 01720-30507.
Zoek je een lekkere BOY? De
HOMO-CONTACT-Computer
Bel: 06-320.330.95 (50 cpm).
Bi-Sex voor TWEE, direct
apart met een heet meisje of'
een lekker jongen; ook trio!
06-320.330.82 (50 cpm).

Diversen

(340)310.10

Marleen's
Porno/Sex
Technieken

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Griekse Porno
Taboe ... achterkant... Taboe
50 cpm
06-320.320.62

Meisjes-Porno
'etra (18 jaar)
50 cpm
J. vrouw zoekt per direct vrije
06-320.320.52
WOONRUIMTE met k., d. en 06/50 cpm. Boven de 18 jaar!
Rijpe Greet doet 't echt met
in Zandvoort. Tel. 02507'ongens (18 j.). Life opgen.
30370, na 18 uur.
..50 cpm 06-320x322x27...
Te huur gevr. per 1 maart
Een
rijpe hete donkere vrouw
WOONRUIMTE voor een wer/an 39 voor jou (50 cpm 06-)
kende jongeman. Tot max.
320x320x91 xxxx 320x320x91
ƒ850 incl. p.mnd. Tel.
02507-15231, na 18 uur.
'n Volle dikke rijpe donkere
/rouw wacht op je in d'r witte
ndergoed. DD-cup. Bel me:
Woningruil
320x323x46 (50 cpm).
06/50 cpm. Boven de 18 jaar!
!
LADY BIZAR
!!!!!!!
EVRAAGD in Zandvoort
16-320.324.68... 50 cpm: hete
grote 2-kamerflat, huur tot
:ondige SM-sex MEESTERES
" 500. AANGEBODEN in AmRijpe
Claudia traint haar
sterdam 2-kamerflat, grote
<x buurmeisje xx 50 cpm 06woonkeuken, badkamer +
<xxxxxx 320x320x37 xxxxxxx
igbad, 2 balkons van 6 mtr,
/rij uitzicht, 2e etage, Geuopsex! Topsex! Topsex!
zenkade. Tel. 020-120126.
Ik heb nou eenmaal hele
grote
!!! 06-320x325x25

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag/nachtservice 020-42480Q

Te koop

RVS diepvrieskast
inh. 650 Itr.

(340)350.15
Sensatie!
Echte
Natte/Sex!

Nw. ƒ 6750,-.
Onze prijs ƒ1800,-.

Nwe. heteluchtoven
m. vochtinjector. Pr.
ƒ5500,-, nu ƒ3750,-.

(340)320.80
Bedorven
Bizarre
Meiden!

J6/50 cpm. Boven de 18 jaar!

Sportartikelen

340.340.95

k- Te koop ijshockeyschaatien, merk Bauer, maat 42/43.
'rijs ƒ 50. Tel. 02507-14511^
Te koop ijshockeyschaatsen, zeer goed staal, ± maat
44, ƒ100. Tel. 02507-17810.

Zoek je een hete meid?
Bel de Tippelbox:
06;320*322*11 (50 cpm).
Direct Snel Sexcontactü
Live Afspreeklijn.
iel: 06-320*322*88 (50 cpm).

Kroon B.V.
02507-17619/16500

Kroon Mode
Haltestraat 55

lurinaams schoolmeisje (18
.) leert van haar rijpe hospita
iO cpm xxxxx 06-320x323x24
Wij behouden ons het
icht voor zonder opgave van
idenen teksten te wijzigen
f niet op te nemen.

SCHIESSER
aanbieding
HERENSLIPSEN SINGLETS
2 stuks
1Q95
voor
lof

vlieuw: BI-SEX AFSPREEKJJN** Bel 06-320*330*07 **
'50cpm). Inspr.: 01720-45111.

mt. 5-6-7-8 wit-huid-bleu

Personeelswerving
dichtbij huis?

U ook?

r

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 3,82
2 regels ƒ 3,82
3 regels / 3,82
4 regels ƒ 5,09
5 regels ƒ 6,36
6
7
8
9
10

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.

regels
regels
regels
regels
regels

Alle prijzen incl. 6% BTW

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren.
Naam:
Adres:

.

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

ƒ 7,63
ƒ 8,90
ƒ10,18
ƒ11,45
ƒ12,72

Lijsten op maat
bijFoto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Huwelijk en
kennismaking

ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
Parasol Reis- en Contactenclub: 023-356840 (infoband).

• Reflectanten op advertenT.k. gevr. LEDER CHESTER- ties onder nummer gelieven
FIELD BANKSTEL of LOSSE ervoor te zorgen dat het numBANK. Tel. 075-704775.
mer in de linkerbovenhoek
op de envelop staat vermeld
LAMELLEN MODE 2000
Bij aankoop geld terug voor en dat de brief geadresseerd
uw oude lamellen, rolgordij- wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
nen, hor. jaloezieën.
Info: 020-977485, ook na 18 u. 122, 1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de behandeling.

Boeken
Tijdschriften

Te koop
gevraagd
diversen

* Te koop Gefll. Wereldgesch. (Molt) ƒ20; Omnibus
A. Gooien ƒ2; platen A. Piek
ƒ2,50 p.st; Sprookjes II (l. Gevraagd HOMETRAINER.
•"etsner)/5.Na17uur:18371. Tel. 02507-20128.
•*• Te koop gevraagd 4 wielZalenverhuur
tjes, incl. luchtbanden, t.b.v.
bolderwagen. Tel. 0250717772.
VERENIGINGSGEBOUW
* Te koop gevr. vrieskistje of
De Krocht
-kastje, ong. 60 liter. Tel.
Grote Krocht 41, Zandvoort, 18036.
el. 02507-15705-18812, voor * Wie heeft er een gevelka. BRUILOFTEN - RECEPTIES chel van + 1 meter breed te
KOFFIETAFELS
koop? Tel. 023-246777.

Voor personeelswerving dicht bij huis werkt Weekmedia.
Onze kranten verschijnen editie-gewijs, zodat u gericht
kunt adverteren in de directe omgeving van uw onderneming.
Elke week opnieuw geven de personeelspagina's van
Weekmedia een overzicht van vacatures in en rond Amsterdam. De lezers weten deze pagina's te vinden; zij
zoeken een baan dicht bij huis.
De 18 kranten van Weekmedia verschijnen wekelijks in
een oplage van 650.000 exemplaren.
De kracht van Weekmedia is de unieke plaats die de
verschillende kranten in hun gebied innemen. Zij bieden
de lezer veel plaatselijk nieuws en leesplezier en ze worden daarom intensief gelezen.
Wilt u meer weten? Vraag de brochure over personeelswerving aan: 020-562 62 76.

Weekmedia werkt!
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Sandevoerde houdt
3trijder-rit
Autosportvereniging Sandevoerde
loudt zaterdag 16 februari een zoge
laamde 'Strijder rit', een kaartlees
it met een lengte van ongeveer 25
vin Deze is uitgezet door mevrouw
-I Schuuring en nagereden door D
bisser De start vindt om 20 01 uur
ilaats m Hotel Odyssee, Hogeweg 5,
nschrijven vanaf 19 30 uur De kos
en zijn f 12,00 per equipe Ledenvan
:le ASV Sandevoerde krijgen een
ortmg van f2, per lid Voor de best
eklasseerde equipes in zowel de A-,
als C klasse zijn bekers beschik
aar De laagst geklasseerde equipe
i de C klasse mag het m de volgen
e rit gratis nog een keertje probe
en

iingo
ZANDVOORT
In de ontmoe
mgsruimte van de Agathakerk
iordt morgen, vrijdag 15 februari,
c jaarlijkse Bingo avond gehouden
je opbrengst daarvan is bestemd
oor een goed doel Volgens de orga
isatoren zijn er mooie prijzen te
innen Aanvang 20 00 uur Ieder
en is welkom

Vho Else
In het Patronaat, 'theater voor ei
jentijdse muziek', Zijlsingel 2 te
ïaarlem, treedt vrijdagavond 'Who
Ise' op Els is een Amsterdams
leisje met een gitaar en een krachti
;e karakteristieke stem Sinead
Connor en Cindy Lee Berryhill
orden genoemd als referentiekatrs Aanvang 2130 uur, entree
,10, //7,50 Het programma wordt
rvolgd met Passion Office, vorig
ar winnaar van de Noord Hollands
lorie Talentenjacht op het Beec
estem Pop Festival Ook m dit ge
al kan Sinead O'Connor genoemd
orden, maar dan als inspiratie
ron Later op de avond doen The
entists hun mond open, waaruit
an de zogenaamde 'jangle pop' zal
pklinken, zeg maar de 'Smiths
Vlornsseyschool
voornamelijk
•nvoudige, melodieuse, pakkende
opsongs, gespeeld met een klassie
e bezetting

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

ZAMOR naar 't Stekkie voor
traditioneel voorjaarsconcert
ZANDVOORT - Zondag 17 februari wordt in 't Stekkie het
bijna traditionele vooriaarsconcert gehouden Aan dit concert wordt medewerking verleend door de Zandvoortse
Amateur Musical Operette Rei
'ZAMOR', een gemend koor
dat al acht jaar bekendheid gemet m Zandvoort en wijde omgevmg
Het koor telt 25 enthousiaste
leden die iedere maandagavond in het gemeenschaps-

1

huis repeteren. Zondag wordt
een veelzijdig repertoir ter gehore gebracht, aldus ZAMOR,
met nummers uit onder andere musicals en operettes, plus
liedjes uit het populaire genre
De muzikale leiding is in handen van Ernst van 't Kaar,
Ruud van Luijk begeleidt aan
de piano
't Stekkie vindt men naast de
Van Pageehal, ingang Celsiusstraat 190 Aanvang 14 00 uur,
entree f3,- p p

Korte tips
• 'Back to the future', film van Ste
ven Spielberg en Robert Zemeckis,
met de 'Delorean Tijdmachine', vrij
dag 15 februari in 't Stekkie Voor
alle leeftijden, aanvang 20 00 uur, en
tree ƒ4, of ƒ2,50 voor leden
• Ruil /verzamelbeurs zaterdag 16/2
in Haarlem, in het Buurtcentrum
Noord, Muiderslotweg 238 Van
12 30 tot 16 30 uur Entree ƒ1,25
• Het Nederlands Philharmomsch
Orkest presenteert zaterdag 16 f e
taruari een gevaneerd famihepro
gramma in het Concertgebouw
Haarlem Het orkest staat onder lei
ding van de jonge Russische dirigent
Andrej Boreyko NPO pianiste Loes
Geusebroek zal bij deze gelegenheid
solistisch optreden Het concert be
gmt om half acht Het concertge
bouw is gevestigd aan het Klokhuis
plein 2A in Haarlem
• Expositie kunstschilder Jan van
der Veen tot en met 21 april m ate
lier Paulus Loot De tentoonstelling
in het Zandvoortse atelier laat een
overzicht zien van de werken van de
in 1912 m Bloemendaal geboren
kunstenaar, vanaf zijn academietijd
• Cultureel Centrum Zandvoort
(Gasthuisplein 9b) expositie met
werken van leden van de Nederland
se Vereniging van Zeeschilders De
expositie duurt tot en met zondag 3
maart en is van woensdag t/m zon
dag geopend van half twee tot vier
uur
• Openbare Bibliotheek, Prinsesse
weg, t/m 25 fetar tijdens de opemngs
uren werk van Cubic 3 Design, ont
werpersduo Ton Hoogerwerf en
Gerwin van Vulpen Van stropdas
sen t/m de inrichting van kantoren
• Teylers Museum heeft tot en met
24 februari een tentoonstelling over
Horace Benedict de Saussure, die m
1787 de top van de Mont Blanc be
reikte De expositie geeft een indruk
over de prestatie de De Saussure Ie
verde, maar ook wordt getoond hoe
de Alpen m de loop van de tijd veran
derd zijn

ZANDVOORT De nieuwe 'Stich
ting Viering Nationale Feestdagen
Zandvoort' gaat de burgers van
Zandvoort een bijdrage voor de vie
ring van Koninginnedag vragen De
stichting is m januari opgericht op
verzoek van de gemeente Zandvoort
De gemeente verstrekte haar een
subsidie, maar die blijkt met groot
genoeg om de festiviteiten te organi
seren Daarom start de stichting
net als haar voorgangster een actie
onder de Zandvoortse bevolking om
geld voor deze feestdag bij elkaar te
krijgen Op 16 en 17 februari krijgen
alle Zandvoortse gezinnen een ac
ceptgirokaart in de bus
De voorbereidingen voor het feest
op 30 april zijn al m volle gang De
belangrijkste elementen van het
feest zijn een poppentheater voor de
jongste kinderen ir het theaterzaal
tje van Circus Zandvoort, zingende
koren voor het raadhuis twee mu
ziek rondgangen, een balonnenwed
strijd, een rommelmarkt en de tradi
tionele kinderspelen

Actie voor Poolse
kindertehuizen

ZANDVOORT De inzamelingsac
tie van de Nicolaasbasisschool, voor
jonge kinderen in Poolse kinderte
huizen, start komende maandag
Deze duurt tot en met donderdag 21
februari Die dagen kan men op de
school, Lorentzstraat 15, tijdens de
schooluren (van 08 15 tot 16 00 uur)
spulletjes inleveren Goede schoe
nen zijn welkom, maar verder geen
kleding Het gaat vooral om houd
baar (kmder) voedsel, artikelen voor
de dagelijkse verzorging en hygiëne,
handdoeken, lakens, katoenen lui
ers, verbandmiddelen en kleine me
Teylers Museum bevindt zich op dische apparatuur
Zij richt zich m eerste instantie
Spaarne 16 in Haarlem Het mu
seum is open van dinsdag tot en met om kinderen van O tot 5 jaar, plus
ZAMOR treedt al lang op, en in vele variaties, getuige deze foto uit 1984. zaterdag van tien tot vijf uur en op daarnaast ook wat oudere kinderen,
zondag van een tot vijf uur
waaronder ook gehandicapten Wat
de spulletjes betreft valt te denken
aan bambix etc , bonen, rijst, maca
roni, vitaminen, melkpoeder, roosvi
cee, olie, margarine, tandpasta + bor
stels, zeep, shampoo en schoon
maakmiddelen

Tijgertje' vindt nog net
oor de kou warm plekje
zoeZANDVOORT - 'Na
'Na lanff
lang zoeen heeft Tijgertje, de geadoperde kat van de Van Heuven
oedhartschool, groep 8, een
jed tehuis gevonden'. Dat
ihrijft leerlinge Lmda Niend mede namens haar klasnoten Al vanaf september
enten zij een vast baasje
>or de zwerfkat, die een hok
iten tegen de schoolmuur
.d gekregen

Stichting vraagt
burger bijdrage
Koninginnedag

Subsidie op papier

net voor de ergste kou en alle cdikke
sneeuwbuien Dat blijkt uit een pers
berichtje dat de leerlingen op verzoek van het Zandvoorts Nieuws
blad hebben geschreven

ZANDVOORT Oud papier opha
len kan lonend zijn Zandvoortse
scholen, sportverenigingen of vere
nigingen met een sociaal of cultureel
doel, komen in aanmerking voor een
gemeentelijke subsidie Degenen die
Dat vervolgt met 'De lieve me
dat nog niet gedaan hebben, moeten
vrouw Dikker heeft hem in huis ge
zich wel voor l mei 1991 schriftelijk
nomen, hij voelde zich meteen thuis
aanmelden bij het College van burge
en ging lekker in een hoekje liggen
meester en wethouders (Postbus 2,
Gelukkig heeft hij het nu lekker
Zandvoort) Zij krijgen dan automa
warm en krijgt goed te eten De hele
tisch- een aanvraagformulier Voor
klas is erg blij dat mevrouw Dikker
meer informatie kan men ook de af
voor hem zorgt, vooral nu het zo • 'Tijgertje' werd enige maanden geleden door groep 8 van de Van Heuven deling Welzijn, Onderwijs en Cul
Goedhartschool geadopteerd
(Archieffoto) tuur bellen tel 61499
En de speurtocht is geslaagd, nog koud is'

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

Griep
'Het' heerst tegenwooidig Met
'het' bedoel ik natuurlijk de griep
Ook ik ben er door geveld Mijn
huisarts heeft mij aangeraden een
paar dagen het bed te houden
' Ziek het maar uit, dan komt het
vanzelf wel weer goed', beloofde
hij mij Ter ondersteuning heeft
hij een receptje uitgeschreven
Een doos poeders een fles hoest
drank en een pot pillen, bekostigd
door het ziekenfonds moeten mij
ei weer bovenop helpen Ik heb
altijd veel vertrouwen gehad in
mijn huisarts Ook nu geloof ik
hem weer op zijn woord en slik
braaf hetgeen hij mij heeft voorge
scnreven Mijn familieleden heb
ben van mij inmiddels de nodige
instructies ontvangen Er moeten
natuurlijk boodschappen gedaan
worden en ook de hond moet op
tijd worden uitgelaten
Het komt mij eigenlijk wel goed
uit Comfortabel in mijn bed gele
gen dirigeer ik het zooitje van hot
naar her om al ploeterend door de
sneeuw mij in leven te houden
Jammer eigenlijk dat er voor dit
soort kwalen maar drie dagen
staan Mijn familie weet dat, hen
maak je niets wijs Morgen zal ik
weer voor mijzelf moeten zorgen,
volgens mijn arts ben ik dan weer
beter Misschien kan ik ze vertel
len dat ik nog een weekje binnen
moet blijven Om aan te sterken
bijvoorbeeld Maar nee, daar trap
pen ze nooit m Vandaar dat ik
ondanks mijn verhoging toch
maar achter het tikapparaat ben
gaan zitten, om U op de hoogte te
houden van het wel en wee hier m
de badplaats

Rondje vijverhut
IJs en weder dienende komt er
volgende week weer een 'rondje
Vijverhut' Onze plaatsgenoot An
dries van Marie is op dit moment
druk doende om dit evenement te
organiseren Misschien herinnert
u zich nog de schaats wedstrijd die
mijn collega Alfred Abbenes en ik
zo'n zes jaar geleden nabij het
voormalige restaurant 'De Vijver
hut' aan de Vondellaan organi
seerden We kregen destijds de
brandweer zo gek om m het pikke
donker en tijdens een ijzige vries
kou de baan onder water te zetten,
om de gaten en de scheuren op te
vullen Het werd een grandioos
succes Inclusief de koek en zopie,

geserveeid door de toenmalige
uitbatei Harrie Paap
Van Malle belde mij deze \vctk
op Van de directie van Gran Dora
do heeft hij al toestemming en ooi
een van de Zandvoortse sporu ei c
nigingen is al bereid gevonden een
handje met de organisatie te ko
men helpen Dit initiatief dott mij
deugd al was het alleen maai om
de postume hulde aan de zo 111,11
kante persoon van Abbenes die ik
tot op dit moment nog t,o node
mis

Vervuilers
Politiek is een fasemerend on
derwcrp Regelmatic; vertoef i1
dan ook op het raadhuis teneinde
mij op de hoogte te stellen van de
vorderingen die ons gemeentebe
stuur inmiddels gemaakt heelt
Er zijn immers weer de nodige
beloftes gedaan tijdens de verkie
zmgspcriode nu alweer een jaai
geleden Bevolking van Zand
voort, ik kan u vei zekeren ze
doen hun best Het nieuwe iei
keersplan is daar een duidelijk
voorbeeld van dat niet iedereen
het er mee eens is, was te verwach
ten
Evenals het plan om de toeris
ten te laten betalen voor de verv ui
hng van ons dorp De guiden extra
voor een standstoel lijkt een aar
dig idee Het probleem is echter
dat de zonaanbidders op het
strand, niet bepaald de vervuilers
van ons dorp zijn Veel van deze
toeristen komen zelfs niet eens in
het dorp, zo kan ik u uit ervaring
verzekeren

Patat
De grootste vervuilers zijn de
dagjesmensen, die al patat etend
of bier drinkend het dorpseen
trum vooral in de nachtelijke
uren besmeuren en vernielen
Ons geacht gemeentebestuur
kan in een klap uit de financiële
zorgen zijn Wat te denken bij
voorbeeld om op alle consumpties
en snacks een kwartje extra m re
kenmg te brengen Je hoeft geen
rekenwonder te zijn om te beden
ken dat dit wel eens enkele miljoe
nen guldens zouden kunnen gaan
opleveren Zo, nu maar afwachten
wanneer de Zandvoortse horeca
in opstand komt
Dit was het weer voor deze
week, blijf gezond, tot de volgende
week
Bram Stijnen

Huis bouwen, nieuwegarage? De provincie beslist
Ergens in Aalsmeer wil mijnheer Maarse een huisje
ouwen. De grond waarop hij wil houwen is nog niet
estemd voor woningbouw, maar ligt wel in een
oongebied. In Amsterdam is het echtpaar De Jong er
indelij k in geslaagd een benedenhuisje te veroveren,
aar het is wel erg klein, het wil het huisje
itbouwen. In Zaanstad woont, vlak bij een weiland
waarop nu nog vredig koeien grazen, meneer
Molenaar. De Zaanstedeling wil een stuk van dat
weiland kopen om er een garage op te zetten.

dure En dan komt men onhen oepe
lijk terecht bij het dagelijks bestuur
van de provincie gedeputeerde sta
ten
Die artikel 19 procedure is een \ ar>
de meest gebruikte artikelen in de
Nederlandse ruimtelijke oidcnmg
Hele wijken of winkelcentra woi dt n
met behulp van deze piocedure ge
bouwd Dat komt omdat het bestem
mmgsplan voor zon gebied vaak
veel later klaar is dan de wijk of het
winkelcentrum Voor het bouwi n
via deze procedure moet door dt s>e
meente een verklaring van geen bo
zwaar bij de provincie worden aan
gevraagd Komt zo n verzoek bij de
provincie binnen dan grijpt dit on
middellijk het streekplan te v ooi
schijn Blijkt dat het streekplan ZK h
met verzet tegen de bouw dan v, ordt
al snel een zogenaamde veiklann»
van geen bezwaar afgegev en en dan
kan men aan het bouwen

[loor Jaap Kok

Staten
Op 6 maart worden verkiezin
gen gehouden voor provinciale
staten Dat klinkt statig staten,
maar de term is ook bekend in
ander verband Staten Generaal, dat is Eerste en Tweede
Kamer samen De naam gaat terug tot de besturen van de Zeven Verenigde Provinciën
Het provinciaal bestuur van
Noord Holland, werkzaam in
Haarlem, bestaat uit 79 vertegenwoordigers Zrj hebben de
zorg voor welzijn en wel
vaart van alle
2,3
miljoen
Noordhollan
d ers
De gemeenten
kennen
burgemeester
en wethouders
als dagelijks
j bestuur naast de gemeenteraad,
die de hoofdlijnen van de gemeentelijke visie aangeeft en
l het collegebeleid controleert
Een soortgelijke situatie
wordt bij de provincie aange
troffen Hier vormt het college
van gedeputeerde staten het dagehjks bestuur en vervullen
provinciale staten eenzelfde rol
als de gemeenteraad
Dezelfde parallel valt te trekken met de voorzitter Brj de
gemeente zit de burgemeester
het college van burgemeester en
wethouders voor
Bij de provincie wordt die rol
'vervuld door de Commissaris
van de Koningin Beide functio
narissen worden met gekozen,
maar door de Kroon benoemd
In een serie van due artikelen
wordt aandacht besteed aan het
werk van de provincie

L

Op dergelijke momenten komen de burgers er nadrukkelijk achter, dat er behalve een
gemeentebestuur ook nog een
provinciebestuur is Meestal
blijft dat bestuur een vaag begrip Ergens in Haarlem, in het
statige Provinciehuis aan de
Dreef, zetelt het provmciebestuur van Noord-Holland En
dat moet nadrukkelijk toestemming geven voor alle
bouwactiviteiten m de provincie Op woensdag 6 maart
wordt weer een nieuw provinciaal bestuur gekozen
Nederland kent drie bestuursla
gen Twee daarvan zijn bij iedereen
bekend Het Rijk komt dagelijks de
huiskamer binnen via ministers en
Kamei de" In Den Haag worden
besluiten 0°ii.-men die elke l?urger
direct in de J..OK *^onnee raken De
gemeente bouwt h L n, legt straten
aan en haalt het vu'lms op Van de
bestuurslaag tussen Rijk en ge
meente, de provincie, merkt de ge
middelde burger net zoveel Maar
de gemeentebesturen hebben des te
meer met het provinciebestuur te
maken Want alle bes'uiten van de
gemeente moeten door de provincie
worden goedgekeurd Dv1 provincie
zorgt bovendien voor die zaken die
niet door de gemeente zelf kunnen
worden gedaan, maar weei te klem
zijn voor het Binnenhof

• Vooral op het gebied van bouwen is de invloed van de provincie groot. De moeilijkheid is het vinden van een evenwicht tussen stedelijke bebouwing en
landelijk gebied.

bepaalde gemeente worden geno
men zijn grensoverschrijdend, daar
in speelde dus de provincie een gro
te rol Dat gaat nu dus naar het ROA
Het nadeel van dit orgaan is, dat het
met rechtstreeks wordt gekozen

Maar goed, keren we terug naai
onze voorbeelden van het begin Met
Complicerend
name op bouwgebied wil de piovm
In de komend-3 Statenpenode cie zich nog wel eens duidelijk mam
komt er voor Amscerdai" en omge festeien Want alle bouwplannen
ving een compliceiendc factoi bij worden getoetst aan het door de pi o
Het is namelijk aan te nemen dat m vmcie opgestelde sti eekplan Vooi
die omgeving een nieuwe bestuurs deze omgeving is het Streekplan
laag wordt ingesteld m de vorm van voor het Amsterdam Noordzeeka
het Regionaal Overleg Amsterdam naai van kracht Zo'n plan is vrij
IROA) Het is de bedoeling dat de dwingend Neem nu het voorbeeld
provincie taken ovei draagt aan dat uit Zaanstad Als de provincie in het
overleg, maar ook gemeenten zullen streekplan heeft bepaald dat dit wei
daaraan bevoegdheden moeten af land in een agrarisch gebied ligt, dan
staan Dat speelt met name op het moet ei heel wat gebeuren voor
gebied van de tuimtelijke ordening mijnheer Molenaar ei zijn garage
Want veel beslissingen die in een heeft staan

Maar er kunnen andeie factoren
zijn waaraan een bouwplan wordt
getoetst Mijnheei Maarse uit Aals
meer bijvooi beeld, verwacht weinig
moeilijkheden, omdat hij immers
wil bouwen m een woongebied
„Ho," roept de provincie in dit geval,
„die plek krijgt nu net teveel geluid
hindei van Schiphol, dus wacht nog
maai even, tot we meer duidelijk
heid over het Plan van Aanpak
Schiphol hebben " In dat Plan van
Aanpak Schiphol staat wat de over
heid en Schiphol samen gaan doen
om Schiphol te laten groeien tot
'mamport' zonder het milieu verder
te verpesten Althans dat zegt het
college van gedeputeeide staten
Maai intussen zijn er al stormen van
protest opgestoken, omdat alom
wordt gevonden dat het milieu on
dergeschikt wordt gemaakt aan de
economie
Gaan wc nog even terug naar Am

sterdam dan lijkt daai alles goed te
gaan Immers, de grond waai op de
uitbreiding moet komen heeft een
woningbouwbestemmmg
Maar
daai komen opeens de buien in het
geweer Zij tekenen bez\\aar aan
want de uitbouw neemt de zon weg
uit hun tuintje In alle drie de geval
len moet een lange procedure woi
den doorlopen en daai m speelt de
provincie een belangnjke tol

De vertaling van die Rijksnota
wordt door de provincie gegeven in
de vorm van pen stutctuurschets
Daarin staat wat ei in de hele provm
cie mogelijk kan gebeuren Vanuit
die visie worden dan stieekplannen
gemaakt Dat geeft aan wat ei moet
gebeuren op het gebied van i uimte
lijke oidenmg volkshuisvesting en
economische ontwikkeling Bij het
opstellen van die stieekplannen ko
men de gemeenten nadiukkelijk in
beeld Want die moeten ook een vei
taling leveien namelijk de bestem
mmgsplannen

De ruimtelijke ordening in Nedei
land is een ingewikkelde geschiede
nis Het staitpunt is altijd Den Haag
De regering stelt zo nu en dan Nota s
Ruimtelijke Oidening op Op dit
moment is men bezig met de vierde Tijdro\end
waaraan nog een e\tia is toege
Maar het opstellen van bestem
voegd In die nota s geett het Rijk m mmgsplannen is een tijdi ovende be
grote lijnen aan wat ei moet gebeu zigheid Daarom is ei een mogelijk
i en met byvooi beeld de woning heid geschapen om alvast op dat
bouw, het \eivoei en de inrichting plan vooruit te lopen Dat gebeuit
van de landelijke gebieden
via een zogenaamde ai tikel 19proce

Maar als de aanvraag niet in o\ci
eenstemming is met dat sti eekplan
dan is Leiden m last Want dan moe t
ei een zogenaamde afwijkmgspioee
dure worden gevolgd Maai dat et
beurt wel in de hele giote gevallen
Zodoende kan mijnheei Molenaar in
Zaanstad ledelijk geiust zijn dat hij
zijn gaiage mag bouwen Dergeh]ke
kleine afwijkingen van het sti cel'
plan worden nog wel toegestaan
Dat is andeis met gioteie atvvij
kingen Dat heeft bijv ooi beeld de gi
meente Amstelveen ondeivonden
In het vooijaar van 1190 zijn GS nu t
een afwijkmgsprocedm e gestai t v an
het streekplan Het ».uit daaibij on
dei andere om een meuv\c vvonm^
bouwlokatie in Westvvijk om hi i
aanwijzen van een tei'ein v ooi k in
toienbouvv om een doide v u b m
ding tuisen Amsterdam en Amsttl
veen en om een eventutlerailveibm
ding tussen de RAI en A m s t e l v u n
Ook in Zandv ooi t w <. i d alge w t Ki n
van het sti eekplan Hiel betiol hu
de tweede fase van het bungalow
paik Giandorado En dan vvoidt l~u
eollege opeens vveei heel detaillis
tiseh Bij het afgeven van de v e i k l
nng van geen bezvvaai weid name
lijk als v ooi w aai de gesteld dat m
deugdelijk hek om het tei i ein mot t
komen Dat om te veihmdeien d i t
het duin woi dt aangetast dooi dat de
bevvoneis van de bungalows m is
saai de duinen mti ekken
Het opstellen van stieekplamun
behooit wel tot de heel giote zaKui
van de piovincie Beslissingen daai
ovei zijn politieke beslissingen die
van directe mv loed zijn op de vv oon
en leefomgeving Daaiom is het bt
langnjk dat de mensen weten hoe
politieke paitijen denken ovei lx
paalde zaken in de pi o vmcie De p u
tijen maken dat bekend v ia hun v < i
kiezingsprogiamma s De k i ( / i ' s
kunnen laten mei ken hoe zij ov 11
die piogiammas denken
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Peugeot

Service en
reparatie

Toyota

De enige prijs die wij kennen
is de bodemprijs

Vriendelijk, vers en toch voordelig!

TOYOTA DE GRAAF
BIEDT AAN:
STARTPROBLEMEN
STARLET 1.0 DX sept. '85
ƒ 8.250. Goede en goedkope akku's
STARLET 1.0 DX aug. '86
ƒ 10.000
met startgarantie
Autorubriek SHOWROOM verschijn! elke week in die
Voor bestellingen is ons faxnr. 19694
STARLET 1.0 DL mei '87
ƒ 10.750
Ster Bandenservice B.V.
edncb van Weekmedia, l.w.. Amsterdams Stadsblad,
ƒ 11.250
J. Siegerstraat 1
Van onze importeur hebben wij een aantal Peugeot-automobie STARLET 1.3 DX mrt. '87
Butenveldortse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
ƒ 11.500
AMSTERDAM
len kunnen overnemen, die zo goed als nieuw zijn met interes- COROLLA HB 1.3 DX juni '86
Bi|lnior, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
COROLLA HB 1.6 XL mrt. '88
ƒ 16.750
Tel. 020 - 924915
santé km-standen.
Purnier, De Zaanse Ge^insbode, De Nieuwe Weesper,
ƒ 15.250
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Het betreft Peugeots 205 XE 1.1i Accent alle m perfekte staat, COROLLA HB 1.6 XL okt. '87
ƒ 18.750 APK -i- grote beurt v.a. ƒ 290.
Ui'l'o^rnse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
enkele maanden jong en niet van nieuw te onderscheiden. In de COROLLA sed. 1.6 XL jan. '89
mcl. DIESELSERVICE;
CARINA
sed.
1.6
GL
nov.
'86
ƒ
12.900
Courant on Zandvoorts Nieuwsblad.
Peugeot 309-sene hebben wij beslag weten te leggen op de
orandstofpompen; verstuivers,
CARINA
sed.
DSL
mei'88
ƒ21.750
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
309 Gl 1 4i. Van de Peugeot 405 kunnen wij u aanbieden de
p. st.
450 gr.
rol
><njdag ook geplaatst in Het Parool.
LITE-ACE COMM. BENZ. '89
ƒ 15.000 cil.koppen vlakken. Garage/
405 Gl 1 6i met de nieuwste specificatie.
motorenrevisie FEENSTRA,
AUSTIN
METRO
1.3
SURF
JAN.
'88
ƒ
9.250
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
HONDA CMC AUT. JUNI '83
' ƒ 4.250 Industrieweg 27, Duivendrecht,
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
Het enige verschil met een nieuwe is de prijs!!!!
tel. 020-980639.
CONDENSATORWEG
44
'20 00 uur Tel 020-6658680. Fax 020-6656321.
MINIMAAL ƒ4.250 voordeel dat kan oplopen tot ƒ6.250!!!!
TEL: 020-865511.
APK keuring geen afspraak,
SLhn'feli|t: Vul de bon in en ^end deze oan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
ar terwijl u wacht. Ook repaNaast deze ijzersterke aanbieding hebben wij nog een troef en
TOYOT A-BROUWER vele merken en prijzen|ll,ties en onderhoud. Gar.
Atgevun ran ook: Het Parool, Wibautstraat l 3 l of Rokm
wel
West-Center 020-122476.
! l O, Amsterdam
2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
EEN PEUGEOT 205, 309 of 405 voor ƒ 195 per maand.
Amsterdam-Noord - Hamerstraat 3-15. Tel. 020-360401.
A.P.K. KEURINGSSTATION
Afgeven kun ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
kilo
Wij zullen u gaarne hierover informeren.
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, laan van de Helende
Keuren zonder afspraak
kilo
TOYOTA
UE
GRAAP
Mees'ers -421 B, Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Feenstra
&
Jimmink
nieuw + gebruikt
Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort,
Peugeot 205 XE 1.1i Accent
nieuwpnjs ƒ 21.000.
Asterweg 24A A'dam 364702
Condensatorweg 44
Gasthuisplein l 2
U betaalt nu ƒ 16.750. UW VOORDEEL ƒ 4.250.
VW polo 1.3 i, 7 mnd oud, ± Auto Centrum Duivendrecht.
A'dam-Sl.dijk, info-865511
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
8000 km, 5 mnd fabr. gar., veel Groot onderhoud incl. APK
Ook zaterdags
Peugeot 309 GL 1 4i
nieuwpnjs ƒ27.710.
voor donderdag 20 00 uur in ons bezit z\\n. worden de
Weg omst. leeig.z.g. onderh. extra's. Vr.pr. ƒ16.250. Tel. sn gratis leenauto, v.a. ƒ299,U betaalt nu ƒ 22.900. UW VOORDEEL ƒ 4810
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
Schade-herstel 020-995176.
Toyota Tercel '81, garage gest. 020-6001994.
week in alle Weekrnediakranten
Totale oplage 730 000 exemplaren.
Peugeot 405 Gl 1.6i
nieuwpnjs ƒ33.150. geen roest, luxe uitv., APK 11- Volkswagen Polo coupé, '81
APK
6-'91,
ƒ1750. Tel:
12-'91, ƒ2500. 020-226527.
10 st.
U betaalt nu ƒ 26.950 UW VOORDEEL ƒ 6.200.
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
02949-3054.
100 gr.
100 gr.
3 regels
ƒ 25,Diverse auto's zijn in metallic lak uitgevoerd.
VW Polo-c, nov. '84, 66.000
KOUD
STARTEN
Voor elke extra regel
ƒ 11,km. APK 12/91, wijnr., Blaup.
Goede en goedkope akku's
Uiteraard is inruil mogelijk.
mm-pnjs
ƒ 5,68
Bestelwagen huren?
si. radio, ƒ5250. 020-25407R
met garantie
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Bel dan 020-343088
Ster Bandenservice B.V.
U bent van harte welkom bij:
Andrea Camperbouw&Verhuur
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
J. Siegerstraat 1
Speciaal 4 uur tarief
AMSTERDAM
KOUDIJS AUTOBEDRIJF B.V.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
VOLVO-DEALER
BIEDT
AAN.
*AAA
MATZER
BV*
Tel. 020 - 924915
Westelijk Halfrond 70
740
GL,
LPG
'88
Div.
personenwagens
v.a.
ƒ
25,
1183 JG Amstelveen
'88 AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
div. bestelwagens v.a 11-17 m3 740 GL aut„ wit
tel. 020-455451
'86 <laar terwijl u wacht. Ruilstar+ autoambulance 020-6630836 740 GL aut., sch.dak
Voor meer informatie of advies, bel
Halte Sneltram: „Zonnestein"
740 GL diesel, grijs met. ..'87 :ers en dynamo's. Erkend
Bij
T.k. gevr.: Peugeots 504, 505,
740 GL Turbo, wit
'86 nbouwbednjf van TBBS/TNO
COBUSSEN AMSTERDAM
autobeveilisloopschade etc. Vlotte afhd.
740 GL aut., LPG
'87 goedgekeurde
Sinds 1930
Valkenbur244 GL
'87 gingssystemen.
Leeuwekeur gebruikte auto's KEIMPE CARS. 020-244255.
440 GL kl. rood
'89 gerstr. 134. Tel. 020-240748.
niet duur!!!
ZUIDWIJK - Minervalaan 86,
PEUGEOT 205
360 Sedan, groen met. .. '86 Grote sortering ONDERDELEN
Studenten 10% korting.
bij het Olympisch stadion. VerXE 1 1 Accent, bj. 20-5-'86
AUDI
340 GL 1.7 grijs met. ,.12-'87 >/an schade-auto's, alle
l.rood, 3 mnd. gar. . .ƒ 9.925 koop nw. en gebr. Peugeots. - auto-ambulance & opnjauto
'87 •nerken, alle bouwjaren.
-9-pers. bussen en pick-up's 340 DL 5-d., 1.7
Ook
inkoop.
Tel.
020-6629517.
XE
1.1
Accent,
bj.
01-6-'88,
wit,
T k Audi 80 GL 1 8, LPG Veel
„SHOWROOM"
340 1.7 LPG wit
'89 RAVENSTIJN, 02502-45435.
3
mnd.
gar
ƒ
14.300
Avond- en nachttar.: 340 5-d. 1.4 dl grs met. .. '88
extra's
nw s t , b j 1984
Postbus 156,
T.k. Peugeot 205 XE Accent,
Lid Nevar.
XE
1.1
Accent,
18-3-'88,
blauw,
ƒ8500 Tel 02979-82212.
1000 AD Amsterdam
'87
b.j. jan '86, 45.000 km, / 7500. bestelwagen afhalen na 17.30 340 5-d. 1 4 DL grijs
3 mnd. gar
ƒ 14.425
TOYOT A-DE GRAAF
uur en de volgende morgen 340 GL aut. blauw met. .. '90
020-237815 na 18 u.
XL 1.1 bj. 03-4-'89, donkerrood,
om 8.00 uur retour
340 GL aut. LPG wit . . . . '89 Alle onderdelen voorradig.
3 mnd. gar
ƒ 16.250
tegen 4 uur-tarief.
340 aut. wit
'88 Contiensatorweg 44, A'dam
XLD (diesel) bj. 30-6-'87, wit,
Sl.dijk. Info: 020-865511.
020-794842, 020-908683.
340 aut. wit
'87
V a ƒ 85 - 5 veerbollen op druk
3
mnd.
gar
ƒ
14300
CITROEN AX 11-'87, grijs
340 DL aut. blauw
'84
brengen bij de CitroenspeciaVITESSE, erkend
metallic, 37.000 km
PEUGEOT 309
DE NIEUWE ROVER GARAGE
I'st van Zaanstad
APK station voor onderhoud,
AUTOBEDRIJF WALS
1.3 GR, bj. 18-10-'88, rood,
GARAGE RENE SPAAN
Autosloperij A. de Liede
200
3-EN
5-DRS
reparatie, keuringen, laswerk,
Dorpsstraat 32a, llpendam. 3 mnd. gar
ƒ 15.475
Vissers-pad 11, Krommenie
Neem geen risico: orig.
carrosserie, motorrevisie van
en
Tel. 02902-1697/1981.
1.3 XR, bj. 27-8-'88, l. blauw
075-281193 of -353788
PTT-vrijwaring RDW
alle merken. Tevens uit voormet., 3 mnd. gar. .. ƒ 14.550.
400
4-DRS
CITROEN
raad ± 15 gekeurde occasions
(s)loopauto's
UW
VOLVO-DEALER
NU IN ONZE SHOWROOM
PEUGEOT 405
OFF. SERVICE ADRES
v.a. ƒ 1000. Bel voor afspraak
Meeuwenlaan 128
HOOGSTE PRIJS
1.6
GL
01-'88
wit,
get.glas
Minor
Motorcars
BV
voor de Zaanstreek
02507-19155, Voltastraat 5
Tel. 020-369222
Tel. 020-198691
3 mnd. gar
ƒ 19.900
Roverdealer
Zandvoort.
Ook voor leasing
VAN ROOTSELAAR EN NOG VELE ANDERE
AUTOWRAKKEN
tegen de
Sloterkade 43-44, A'dam
VOOR NIEUW + GEBRUIKT
b.v. Fiat, Citroen en Ford.
hoogste prijs voor de deur
tel. 020-177975
Zaandam, tel. 075-350985.
Inruil en financiering mogelijk
gehaald. Autosloperij Jan.
Off. ROVER DEALER:
PEUGEOT-DEALER
Tel. 020-361178 / 02907-6248.
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
Adres- Baarsjesweg 249-253,
5-STERREN AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL
o a AX, BX
40-42-A'dam-Sl.dijk-131375
Centerparts
A'cain, tel. 020-121824
vanaf ƒ31,65 excl BTW
aanbieding 20 rijlessen
vraagt sloop- en schadewaFIAT VERMEY B.V.
Tel. 020-932750
+ examenaanvraag ƒ 825
gens. Origineel R.D.W.-vnjwaKeuze uit ruim 35 occasions.
Incl. uitgebreid
S Stevinstraat 12a, A'dam
ring. De hoogste prijs en geen
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
alle rijlessen ƒ 31 per les
garnituur
risico.
Tel.
107942
of
107946.
Tel. 02975-62020.
halen en brengen
RENAULT AMSTERDAM
ALLES ONBEPERKT
T.k. Renault 5 TL 5 versn. achspeciaal motorpakket
Grote sortering ONDERDELEN
Top occasions met 1 jaar
Adverteren in „Showroom"
terwisser, blauw metallic, APK
speciale spoed- en herhalingscursussen
van
alle
schade-auto's,
alle
garantie
Ford Escort 1.4 bravo '88.
Tel. 020 - 665.86.86
gek. nwe st. Mod. '86, ƒ 6950,diverse merken auto's, ook automaat
merken, alle bouwjaren.
Wibautstraat 224
Zwart XR 3 pakket 50.000 km.
FAX 020 - 665.63.21
Tel: 020-317652.
gratis theoriecursus op video
Ravenstijn, 02502-5435.
020
561
96
11.
Pr ƒ 16000 Tel. 020-973334. Postbus 156, 1000 AD A'dam
Mogelijkheid uw rijlessen te laten financieren Het HOOGSTE BOD?? Bel
SPOEDCURSUS THEORIE IN EEN DAG
Maandag en dinsdag gesloten
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Ruys de Beerenbrouckstraat 157, Amsterdam
Loop, sloop en schadeauto's
Tel. 020-138473
met vrijwaring. Tel. 020-754193.
LADA-BONTEKOE
HET adres voor nei
SAAB SERVICE MOLENAAR
AUTO SERVICE WETTER
! m onze showroom de nieuwe
onderhoud van uw Saab.
VOORLICHTINGSLIJN
rep., onderh., APK, LPG,
AANBIEDING VAN DE WEEK:
S AM AR A 1.5 Demo 5-drs
Autobedrijf JORRITSMA
AUTORIJLES
alarm etc. BOVAG LID
Peugeot 205 GL 1.1, 4-drs. ..
Occasions APK gekeurd
Wagenweg 10, Purmerend.
Telefoon: 020-161321
HOOFDDORP, 02503-14097.
'83 ƒ 7.250
2104 Combi
'86 ƒ 6250
Tel. 02990-23741.
1e 10 autorijlessen a ƒ25.
2104 Combi
'88 ƒ 7.750 Lada 2105 GL, lpg'84 ƒ 3.250
Michel les in div. talen mogelijk
Tx Lada 1200 S '88 ƒ 5.750 Lada 2107 1.5, lpg'85 ƒ 3.750
Ook motorrijlessen.
•Lada Samara LPG'89 ƒ 11.000 Citroen BX
'85 ƒ 8.000
Spoedlessen/cursus.
• Lada Niva
'86, Ford Escort 1.6 . .'86 ƒ 12.500
/a *«%?*
'b
Een
PERFECTE
Seat
occasion
«0o„ s'
020-853683 / 181775,
op spec win + bndn ƒ 9 000
Zwanenburgerdijk 503
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
075-174996 en 02990-34768.
Vernjn Stuartweg 6, Diemen. Zwanenburg. Tel. 02907-6572. <oopt u vertrouwd bij:
"EAT AUTO CENTRUM APC, v d Madeweg 23, bij Makro
TEL 020-992865.
2e Schinkelstr. 18-28. Tel.
A'dam - 020-6686146.
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET
020-763333/763334/763335.
1e 10 lessen a ƒ32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-942145.
Mazda 626, GLX HB, 2.0
AUTORIJSCHOOL „DE FONS'
brons met. bj.'84, trekhaak
BOVAG-LID - DIEMEN
nw. banden. APK.
MOOY EN ZOON
Info: tel. 020 - 90.02.92.
Grootste Lancia dealer
AUTOBEDRIJF WALS
v h Museum autobedrijven
van Nederland
Dorpsstraat 32a, llpendam.
HEERE
B.V.
Reeds 14 jaar dé dealer
Tel 02902-1697/1981.
Keus uit ruim 25 Lancia occavoor A'dam en omstr.
sionsincl 1 jr gar, gratis grote
RAI stand nr. 311
beurt en APK voor aflevering.
vragen naar
AANBIEDING VAN DE WEEK
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
L'ancia IJ10. rood, 35.000 km Colts van 1e eig. lage km. st. Deze spec. uitvoering nu reeds
Jan
Mooij
tegen zeer scherpe prijzen.
m onze showroom
vnjw.bewijs. Tel. 020-105478.
foto John Muller
. . ƒ12500 Lancer GL dsl 61.000 km. '88
EXTRA hoge inruilprijzen
*4x Lancia Prisma 1600
HOOGSTE PRIJS
Mitsubishi dealer
Elk jaar t r e k t de d i e 1600 ie Turbo Diesel
Ruysdaelkade 75. A'dam-O.Z. voor elk merk auto, a contant,
JORRITSMA, Wagenweg 10,
renambulancc in het Gooi
vanaf ƒ 16500,Info 020-6623167-732853
met vnjwaringsbewijs, geen
Purmerend, Tel. 02990-23741.
zeer
veel
extra's
en omstreken er meer dan
*2x Lancia Delta 1300
sloopauto's. Tel. 02990-37825.
drieduizend keer op uit en
1600 vanaf ƒ 15500,• „SHOWROOM",
RAI stand nr. 311 De enige off. SUBARU DEA INKOOP AUTO'S, ± ANWB-*• 4x Lancia Thema 2000 ie
de autorubriek m
LER 4 occ. voor Purmerend
verrijdt een slordige 50.000
pr., snelle afw. a contant m.
vanaf ƒ 25 500.e.o. Tuijp b.v. West-Beemster, vrijw. bew., def. geen bezw.
Het Parool en Weekmedia.
kilometer om zieke, gewon* 6x Lancia Thema Turbo ie
Huis aan huis in heel
02999-278, Jisperweg 39-40.
de en aangereden dieren te
Tel. 020-108280/149352.
vanaf ƒ28500,Autobedrijf Heere
Amsterdam en omgeving.
NIEUW NIEUW NIEUW
helpen.
Koop- of VERKOOPPLAN* 1x Thema stationwagen, '87
Ceintuurbaan 225
Oplage 730 000 ex.
Auto Service Wetter
Tel. 020-6622204.
Turbo IG ƒ 36.500
NEN? Bel dan snel Nationale
Tel 020-6658686.
Daarom was het op zaterdag
Zwanenburgerdijk 503
Donderdagavond koopavond.
Occasionlijn. 023-365206
Leasing vanaf ƒ 495,26 januari eventjes feest toen
Zwanenburg, tel. 02907-6572.
excl p mnd Ook short lease
NU OOK SUBARU DEALER!! Te koop gevr. Peugeots 404,
de g l o e d n i e u w e a m b u l a n c e
geholpen door publiek en doExtra J'ccxi in Zevcnaur, \vucii' haar hele leven lani> bij Super
504,505, J5,604 TD. Schade of
nateurs. Kn ook door de Postelke week i>rali.ï voor f 1(10,werd a f g e l e v e r d bij de
één
van
de
winnaressen
van
sloop.
Autocommerce,
T.k. OPEL KADETT' 1300, b.j.
medewerkers van de Dierencode Loterij. Dus waren wij
de SiipcrPostcodePrijs (3.000 mai; gaan winkelen. De eerste
023-338895.
'81, APK 4-91 Vrpr. ƒ2000
er ook bij op die /aterdag. l:n
a m b u l a n c e . Zo'n v o l l e d i g
gulden t. voortaan óók /iw,v keer samen met Ma/niè'la
De Flmesstraat 22
Tel. 02940-12179.
staat hun foto in de/e krant.
Amsterdam, t o Makro
uitgeruste auto is niet goedKemp en 'n xrtite hos hlneAuto Amstelstad Suzuki-Dealer
OPEL REKORD combi 2.0 S voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad,
Met dank aan u als deelnemer
inen. De I'osicode Loterij
koop, maar de Stichting Die1984, trekhaak, APK
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt). 020-799100. BLOKSMA
van de Postcode Loterij die
r
e
n
a
m
b
u
l
a
n
e
e
heeft
a
l
l
e
r
l
e
i
feliciteert
haar
van
harte!
RADIATEURENAUTOBEDRIJF J WALS
Showroom tevens werkpl.- magaz. Minervalaan 85. 020-713581 warmtewisselaars, Kapoeasacties gevoerd, daarbij vlijtig
dit mogelijk maakte. •
Foto's: Roy Beusker
Dorpsstraat 32a, llpendam
Te koop Dalsun Cherry,
weg 17, A'dam, 020-148385.
Tel 02902-1697/1981
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
bouwj 82. APK '92, ƒ 2250.
voor
A'dam
Noord
e.o.
Tel 020-103885
Zeilemaker-Opel
Sndri'iids: Irckkinii 11 lak-rc maaml IV tiirkkim: wort HTrulit door Nuldns mr I'J \ \jn O-, li; Atnsierilaiii l rfkkmiMijMcii en KegleMiL'nt /iin wrknmbjar h|

SPAR-NOORD

SPAR

SPAR

spinazie

beschuit

0,75

Goudse
Jonge Kaas

sla

1,98

Rauwe
boerenham

Accessoires en
onderdelen

Autoverhuur

020-665 86 86

Magere
runderriblappen

8,95

13,95

Kiwi fruit

Artland
Aufschnitt

2,98

1,89

Volvo

1,49

0,89

IJsberg-

Volkswagen

Hollandse
komkommer

1,39

ledere betalende klant ontvangt op
donderdag 14 februair een gratis
Valentijnsdag surprise

op = op

Ouke Baas

Altijd volop parkeergelegenheid.

Celsiusstraat 192
Steengrill Restaurant

Citroen

„De Vuurboet"

Rover

Van Vloten
Amsterdam

Autosloperijen

STEEN29,50
GRILLEN
VLEESFONDUE
3450 JAPANS FONDUE
(vlees)
32F° •,

Rijscholen

t
autoverhuur

JAPANS FONDUE ,
(vis)
3750

Fiat

Renault

Ford

Zeestraat 36
Tel. 12092
* * *

Lada

Saab

Weer dubbelop prijs bij de Postcode Loterij!

'Niet te geloven:
twéé keer raak?'

Seat

Mazda

Lancia

Subaru

Auto Halan

Mitsubishi

Dierenambulance
afgeleverd

Auto's te koop
gevraagd

Justy Euro '92

'ï?5Stó«

v.a. ƒ16.000.

Opel

020-6650050

Suzuki

Bedrijfsautos

Nissan

INRUILWAGENS
Wegens overlijden, Nissan
Bluebird 2 O GL bj. 11-'84, LPG, Constant keuze uit 100 auto's
Burg. D. Kooimanweg 7,
APK radio e a extra s ƒ 5500
Purmerend 02990-22551.
Tel 020-941123

Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
Adverteren m
Suzuki Alto GA, 3 drs. bj. 6-'88,
SHOWROOM"
rood 54.000 km. incl. radioFAX: 020 - 665.63.21
cass. ƒ 8250. 02990-49337.

ik wil mijn auto verkopen, Plaats daarom de
8* onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
betaalVeurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.
Prijs
Prijs
ex. 6%
in. 6%
Schrijf hier m blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
BTW
BTW
tussenruimten tellen voor 1 letter. Minstens 3 regels beschrijven.

ü
1
Dl „ •
Si 2
'S
3'
c
ro

1

,
1

1

4
,

6
__
7
8 ." * _3_

-- L ,

9 ' '71
'O * L L

Naanr ____
Adres: ___

1

1

1

|
l

25,00
36,00
u-47.00
58,00
69,00
80,00
91,00
102,00

26,50
38,16
49,82
61,48
73,14
84,80
96,46
108,12

_ _

Telefoonnummer: .
Handtekening:
Opsturen m een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam of
afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan van
de Helende Meesters 421 B: Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp,
Nieuwstraat 33; Zandvoort. Gasthuisplein 12.

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Algemeen

mi IV lok-rij is iiOL'iitieU-uril door ik- sLuisscLrclans v Jti JUSUUL- oiitk-r nummer LU X1'(I/U(N177 Y> i! il
2()/10/l'),sy Als i! het met 1111:1 ten jtMJinjvim; 0:111 hni dan kunt n hnncn een maand updraüit tzewn hel licdrji; Icnii; ie Iwken IV \erstroktL- madiniimi: kunt u
,ilti|il weer intrekken Ilieruior kunt n /kli wuulen lul e StiJiliHL! XatiDtule l'nstLi'iJi l oU'rrj IV |ini/en worden aithimatiM.'li op im hjnk /uirntekeniiii: iiesiort
Pnjzni hm «i tic KKKUuIJcn wnnlcn helj-l mtl 2 V J k nvsivIK-Iavlinii [>vl,uriv iinnlueen aainajrdmi: \Jti hel Keulenien! MjMtnaal Ml lori-n |<cr riiMnxlc [V
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+ 50 auto's, APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstr. Haarlemmerw.
bij
molen.
020-844079. Tevens INKOOP.

LET OP!
Wagenpark

JOHAN BOOM
Zuiderakerweg 83 (oranje hek),
A'dam-Osdorp, tel. 020-105478
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
Alle auto's APK, hoge inruil
Financiering binnen 24 uur,
v.a. ƒ 5000. 1 jr. garantie
op arbeid/onderdelen.
Hyundai Pony 1.5 xp, aut.,
bj.'SB, /11.950. Renault 5
Campus, eind '88, 7000 km.
ƒ 11.950. VW Golf 1.3 eind'85,
ƒ10.950. Opel Kadett 1.6 S,
bj.'86, LPG, ƒ 10.950. Peugeot
205 GLD, bj.'86, ƒ9950. BMW
528 t, m.'84, spo'rtvlgn, ƒ9950.
BMW 316, nw.mod.'84, ƒ 8950.
Nissan Cherry 1.7 diesel, eind
'86, ƒ 7950. Ford Granada 2.8
gl, bj.'83J4950. FïatUno55S,
bj.'85, ƒ6950. Opel Manta 1.8
S, m.'85, ƒ8950. Lada 1200 S,
bj.'88, ƒ4950. FordTaunus 1.6
combi, bj.'82, 2450. Rat Panda
'83, ƒ2450. Opel Ascona 1.9,
bj.'81, ƒ1950. Renault 5 gtl,
bj '83, sportvlgnj 3950. Honda
Civic, bj.'81, ƒ 1950. VW Derby.
bj.'81, ƒ1950. Skoda 105,
bj.'84, ƒ 1950. En nog div.
auto's v.a. ƒ600 tot ƒ 15.000.

WIN EEN TON BON
ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
l de vele prijzen:
J 1 lot (ƒ 10,-) per maand U
loten (a ƒ 10,-) per maand

De lenteprijs
komt eraan
Op de eerste dag van de lente.
21 m a a r t l W l t r e k t de
Nationale Postende Loterij de
speeiale lenteprijs van liefst
250.000 g u l d e n ! Bij /oveel
n i e u w e d e e l n e m e r s aan de
Postcode Loterij horen extra
prijzen. Pak die e\tra kans op
250.000 üulden en vul de bon
| Extra kans op de
Lenteprijs van

1250.000,-

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

Naam:

ü dhr. ^_1 mevr.

Adres:

Postcode:

'

_L

j Plaats:

tk machtig u hierbij tot wederopzegging pet maand het aangegeven
bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
Postbanknummer:
Banknummer:

150.02.91

NATIONALE
Dalum:

Handtekening:

LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 13052, 2501 VC Den Haag
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Wekelijkse Weekmedia pagina gewijd aan Activiteiten binnen en buitenshuis, Toeren en andere aspecten van Vrije tijd Redactieadres ATV
Weekmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens) Coördinatie Trudy Steenkamp Vormgeving Paul Busse

CONSUMENTENTEST

'Ouderwetse' modellen
steken in nieuw lentejasje

Veel aardappelen
ziek of beschadigd
Welk nieuws brengen tijdschriften
over produkten die te maken hebben
met de vrije tijd en het huishouden?
Iedere veertien dagen maakt onze
medewerker een selectie uit het aanbocl dat zich uitstrekt van auto's tot
aardappelen

Helder zicht bij sneeuw

door Gerrit Jan Bel

FOTOGRAFIE Foto no 1/2 testte de
nieuwe Leica R E ('instapmodel van
klasse' en de Contax RTS III ('zon
der meer een professionele came
ra') Ook Focus (februari) bekeek de
Contax en komt tot dezelfde conclu
Verder komen in Focus zes meu
we professionele Canon Eos EF ob
jectieven aan bod de F2.8/20 35 mm,
de F2.8/80 200 mm USM, de Fl.2/85
mm USM en de F2,8 4/28 80 mm
USM De laatste twee kregen het
predicaat super USM staat voor de
ultrasonore scherpstelmotor

• Chambray blouse met fruitapphCatie

• Blouse met kruidenborduursels

Foto Lady Arrow

Folo Lady Arr )\\

T

ERWIJL DE schaatsers
over het ijs zwieren, wordt
de nieuwe voorjaarscollectie de winkels binnengedragen. Het liefst zien de modefabrikanten dat de dikke truien
en warme broeken in no time
in de kast verdwijnen en we
broekrokje
VUDIO- Hoe fijn is klein? vroeg Au ons gaan steken in de strakke • De invloed van een sportieve parka doet zich op een mooie manier gelden op blouses (links) Een wijd
Foto s Foxy Fash on
rtio & Video Totaal zich af en testte leggings, korte kraagloze jasjes met brede tailleband (rechts)
zes mini stereo sets JVC MX1 en de zogenaamde city-bermu- elegante, werkende vrouw Een
De sportiviteit zit vooral in de Bovendien gaan we het deze zomer
I/-2499), Techmcs SC CH9 (ƒ1795), da's.
combinatie van factoren waar je alle kleuren Marine/wit is een thema, weer proberen met lange, korte en
Pioneer P500 (ƒ1199), Sanyo SF6
kanten mee op kan De modefabri maar ook okergeel, sportgroen en wijde broekrokken
(/1999), Sony MHC 3500 (ƒ2299) en door Trudy Steenkamp
kanten zijn het in ieder geval over verschillende tinten rood worden
\IDEO- In Audio & Video Totaal
(februari) aandacht voor twee 8 mm
camcorders de Canon A2H en de
Sony CCD V700 Daarnaast ging de
Sanyo VHR S7006 S VHS recorder
liet testlab in

de Kenwood UD 7 (ƒ2499) Gezien de
verhouding prijs/kwaliteit vond
men de Techmcs de leukste van de
zes Verder in het blad een test van
de kleine luidsprekers Mission 760
(setprijs ƒ398) en Wharfdale Dia
mond IV (ƒ598) Duur vond men
4een van beide, maar de prijs van de
Mission werd toch wel erg scherp
genoemd
Voor het duurdere luidsprekers
werk kan men terecht bij het februa
rinummer van Luister waarin de
Hepta Midget (ƒ1398) wordt getest
In Luister verder aandacht voor de
Luxman L V 92 (versterker), DZ 92
(cd speler), T92L (tuner) en K 92
icassettedeck) Een prachtige, kwalitatief uitmuntende versterker
noemt het blad de Onkyo AR700
i ƒ1499) DAT recorders komen lang
zaam op de markt Luister bekeek
de DTR 2000 van Denon

De trend van vorig jaar zet zich
voort in de nieuwe voorjaarscollec
tie mode gericht op de sportieve,

twee dingen eens kwaliteit is nog
steeds belangrijk, maar het sleutel
woord voor het komende seizoen is
combineren

KAMPEREN- In de Kampeer en Calavankampioen van februari weer
een groot aantal tests Als nieuwe
caravan komt de Burstner Club 430
TN aan bod Daarnaast het resultaat
\an een gebruikerstest van de Cha
teau La Car 400 AKS en de Gruau
Floreal 40 TD Als kampeerauto
werd de Elnagh Clipper 542 met een
Ford Transit onderstel onder de
loep genomen en als trekauto de
Nissan Primera l 6 LX Oppompten
ten worden steeds meer gemeen
ed, de oppompbare voortent komt
er nu ook aan Getest werd het mo
del van Karstens
\UTO'S- Zoals altijd drie autotests
in de Autokampioen (no 3) de
Volkswagen Passat 2 O GL ('oerdege
hjke auto met veel ruimte'), de Maz
aa 121 13 GLX ('toegesneden op een
jong en dynamisch publiek') en de
Saab 900i 2 1-16 ('hoogst modern ge
motoriseerde auto met geheel eigen
karakter') In Autovisie (no 3) wordt
na 50 000 km de duurtest van de Mitsubishi Galant l 8 GLS td afgeslo
ten De wagen krijgt een hoog beoor
delingscijfer voor zijn betrouwbaar
heid en vanwege de lage kosten
waarvoor hij zijn diensten heeft ver
leend De Consumentengids (febru
ari) testte de passieve veiligheid van
tien kleine gezinsauto's Daarbij
kwam de Opel Corsa als beste uit de
bus In de Autoweek (no 6) een ver
gelijkende test tussen de Audi 100
l 3E, de BMW 520i en de Mercedes
230E Audi wint niet alleen qua prijs
f/16500 verschil met Mercedes)
maar ook op punten

URDAPPELEN De Consumenten
?ids (februari) testte 12 aardappel
rissen en kwam tot de conclusie dat
i. eel aardappelen ziek of beschadigd
zijn en soms verontrustend veel m
traat bevatten Binnen een ras wa
ren de testresultaten vaak verschil
lend De prrjzen ook
COMPUTERS- In Personal Compu
'er Magazine (februari) aandacht
\oor de Philips P3238 044 ('gewoon
een uit de rij'), de Leo 386SX ('met
driejaar gratis service'), de draagba
'e Amstrad ALT 386SX ('klaar voor
<-en succesvolle carrière"), vijf ver
brullende toestenborden en de 'aan
'rekkelijk geprijsde' Laser Magnetic
CM50 CD rom speler In HCC
Nieuwsbrief komen aan bod de Ca
"on bubblejet printer ('prima kwa
l'teit, maar met dure extra's'), hard
r
hsks voor de Commodore Amiga,
de MSX insteekkaart voor de PC,
Stampcollector II (postzegels in een
«atabase), Turbo Pascal 6 O en de
^irusbestrijders Turbo en de PC Cü
'm
- Koopkracht (no 1) onder
^ocht
diverse zoutjes Behoorlijk vet
L
I zout bevatten heel wat kleur,
Seur en smaakstoffen Dit laatste
^<is
niet het geval bij de twee onderz
ochte zoutjes van biologische biolo
^ch dynamische teelt
^CRGSCHOENEN Bergschoenen
*^nnen m drie categorieën worden
'"gedeeld Op Pad (no 1) testte verte
Senwoordigers van deze categorieën
floor middel van praktijkervaring en
?af van alle drie een aparte conclusie

gebruikt om een zomers kleurbeeld
te bereiken Opvallend is dat we,
overigens niet alleen bij de vrouwen
mode, ook de pastels terugzien Tin
ten die zowel effen als in vrolijke
dessins en ruiten worden gehan
teerd
Ontwerpers hebben duidelijk dit
seizoen teruggegrepen naar vroeger
Het lijkt daardoor, alsof er niets
nieuws meer onder de zon is Een
mix van verschillende stijlen met
toevoeging van nieuwe invloeden
zorgt er echter voor dat we niet het
idee krijgen dat we alles tien jaar
lang hadden moeten bewaren De
meest succesvolle modelleringen
van het afgelopen seizoen zijn nog
steeds aanwezig, zij het dat er vaak
gebruik gemaakt is van nieuwe kleu
ren en stofsoorten Zo blijft de ski
broek zeker in beeld evenals de
strakke legging en de robe manteau

Kabeltrui
De stoffen zijn mooi van kwaliteit
en vrijwel altijd soepelvallend Vis
cose/polyester in zowel uni als me
lee, linnenachtige stoffen 100% ka
toen en velours zijn de meest ge
bruikte materialen Truien zijn er
voor de eerste lentedagen in een wo
1/acryl combinatie die later vervan
gen wordt door katoen Ze zijn jac
quard gebreid of hebben een vage
bloemenprmt, mgebreide tekst of
ajouraccenr. Bovendien ontbreekt
en dat zagen we al in de wintercollec
tie de klassieke kabeltrui niet m het
truienpakket
Blazers, veelal kraagloos, zijn een
must Ze vallen ruim over de heup,
zijn licht getailleerd met een klok
kende vorm vanuit de taille en met
tal van variaties in revers en sluitm
gen Daaronder wordt een pantalon

met bandplooien en taps toelopende
rechte pijpen gedragen Voor het
wat warmere weer zijn er de /oge
naamde city bermuda s
Vroeger wilde ik ze nooit aan om
dat het zx> vreselijk oudei wets was
nu zijn ze helemaal terug de geplis
seerde rokjes De (grote) veihgheids
spelden daarop zijn gelukkig ver
dwenen, maar even wennen blijft het
zeker Daarnaast zijn er elegante jur
ken die er uit zien als een jasje met
een rok, een nieuwtje onder de ja
ponnen

Parka-blouse
Nieuw in ae collectie blouses is de
invloed van de parka In eerste in
stantie een jas voor over de kleding
nu in blouse en blazervorm te her
kennen aan tunnels, koordjes en ca
puchons Bij de blouses vallen ver
der de borduursels op subtiele ran
den maar ook uitgebreide taferelen
maken zelfs van een eenvoudig mo
del iets heel bijzonders
De ontwerpers hebben zonder
twijfel ook dit seizoen weer hun best
gedaan, echt wereldschokkend is de
voorjaarscollectie echter niet te noe
men Maar het is misschien ook wel
zo dat wij daarop niet meer zitten te
wachten De roep om comfortabele
kleding zonder te veel fratsen maar
van goede kwaliteit is groot Kleding
die overigens steeds duurder be
taald moet worden

VOEDING

V

EEL MOEDERS en jonge
kinderen vragen zich momenteel af of ze zuigehngenvoeding in de magnetron
kunnen verwarmen Het Voorhchtingsbureau voor de Voeding geeft antwoord op de
meest gestelde vragen
tuur van de voeding worden gecon

• Een voile-achtige blouse met bijpassend hemdje. Daaronder een knalrode bermuda
FOTO C&A

D

E RUITERSPORT is de laat
ste twintig jaar een stuk geso
cialiseerd Vroeger was het
een sport voor de 'lucky few' met
genoeg pecunia om van tijd tot tijd
in het zadel te kruipen De heer P
Robbei s koos ervoor zijn hobby als
vak uit te oefenen en leidt nu al twin
tig jaar de Amsterdamse Manege m
het Amsterdamse Bos „Ik ben voor
tweehonderd procent recreatie
man"

Audio & Video Totaal J 9 45 overmaken
op Postbanknummer 47273191 n v Uitge
verij Dismaros Den Bosch
Autokampioen / 5 50 telefonisch te be
stellen 070 3146349
Autovisiey 5 95 telefonisch bestellen 020
5674287
Autoweek./ 2 70 overmaken op Postbank
nummer 670500 t n v Medianet B V te
Haarlem
Consumentengidsen / 7 5 0 of / 1110
(Consumenten reisgids of
geldgids)
overmaken op nummer 2"874 t n v de
Consumentenbond Den Haag of bellen

troleerd door een paar druppels op
de binnenkant van de pols aan te
brengen
Kan ik bij het opwarmen van de
melk voor mi]n baby de fles met de
speen en al m de magnetron zetten''
Afgeraden wordt de speen met
speen en al in de magnetron te zet
Voor vragen Voorlithtinijsbure lu \oor ck
ten Hierdoor wordt de speen in een Voedmq;
postbus 85700 ZWS CK sGravenlu
droge omgeving verhit en kunnen er KC infolijn 06 821 22 ~2 (op werkdagen tussin
gemakkelijk scheurtjes m het mate l {'iO en 17 uur ƒ O 40 per minuut)

sport moet zorgen voor een brede
basis, het vet komt vanzelf wel bo
ven drijven "
Paardrijden is voor Robbers een
kunst, die voor vijftig procent geba
seerd is op kennis Vandaar ook dat
leerlingen bij de Amsterdamse Ma
nege theorieles krijgen Robbers
„Het gaat er om dat je kennis hebt
van de gedragingen van een paard,
zodat je beter voorbereid bent als
het paard iets onverwachts doet
kennis konden maken met diverse
sporten Behalve met de paarde
sport natuurlijk We hebben dat la
ter wel voor elkaar gekregen en het
wierp vruchten af, want er rijden
hier nu kinderen van mensen die we
toen les gaven De paardesport is
een sociaal gebeuren geworden
Veel mensen komen vaak al een uur
voor de les naar de manege om het
paard te verzorgen of om gewoon
even een kop koffie te drinken "
„Kijk, ik ben voor tweehonderd
procent recreatieman Ik heb maar
een doel en dat is zoveel mogelijk
mensen wat bij te brengen over
paarden Hiermee wijs ik de vved
stnjdsport niet af, maar iedere

Informatie
Indien met (meer) in de winkel
te koop zijn de besproken bladen
op de volgende manier te bestel
len Vergeet daarbij met de ge
wenste uitgave en het nummer te
vermelden

riaal ontstaan Het is het best de
voeding in een open fles m de mag
netron te zetten, zodat het niet mo
gelijk is dat er een te hoge druk in de
fles ontstaat
Kan ik babyvoeding in de magne
tron opwarmen7
Babyvoeding kan heel goed m de
magnetron opgewarmd worden Wel
moet gelet worden op de zogenaam
de 'cold spots' De magnetron ver
warmt in de korte tijd met altijd
alles even goed, sommige plekken
kunnen dan nog wat kouder zijn
Daarom wordt aangeraden de voe
ding tussentijds even goed door te
roeren

*Ruiter moet leren
denken als een paard'

door Everhard Hcblj

Robbers raakte als vrjfjarigjonge
tj e al vertrouwd met paarden Pas
na afloop van de Tweede Wereld
oorlog was hij voorgoed verkocht
Dit kwam door een verzetsvriend
van zijn vader die directeur was van
een manege m Leiden Robbers „Ik
moet nu zeggen dat het een bacil is
geweest Paarden hebben altijd gro
te aantrekkingskracht op me gehad
Maar m die tijd was het echt een
luxe om paard te rijden, het was een
elitesport Zelf was ik een kind van
een middenstander en ik heb me al
tijd hevig verzet tegen het elitaire
element Gelukkig is de sport sinds
de jaren zestig sterk gesocialiseerd
en ik mag wel zeggen dat ik een van
de grote voorvechters hiervan ben
geweest"
„Ik heb me er altijd voor in willen
zetten om de drempels te verlagen
Eenjaar of twintig geleden was het
gebruikelijk dat schoolkinderen

Kan het kwaad de melk voor mijn
baby m de magnetron op te warmen''
Nee, mits de voeding met aan het
koken gebracht wordt Let dus goed
op dat de temperatuur met te hoog
wordt De voeding moet in korte tijd
opgewarmd worden Na het verwar
men de fles goed schudden voor een
goede warmteverdehng Omdat m
de magnetron de fles koeler blijft
dan de inhoud, moet de tempera

Mag je melk voor
baby verwarmen
in de magnetron?

naar 070 3847847
Focus / 8 75 overmaken op Postbank
nummer 4769 i93 t n v Uitgeverij Focus
Amsterdam
Foto / 9 40 overmaken op Postbanknum
nier 208385 t n v Uitgeverij Foto Leus
den
HCC Nieuwsbrief / 13 50 telefonisch be
stellen 0340378788
Kampeer £ Caravankampioen J 150 te
lefnmsch bestellen 070 H46i49
Koopkracht / 4 75 overmaken op Post
banknummer 3B3913 t n v Konsumenten
Kontakt Den Haag
Luister / 6 50 schriftelijk bestellen bij
Wegener Tijl Postbus 9943 1006 AP Am
sterdam U krijgt dan een acceptgiro toe
gezonden
Op Pad / 6 95 telefonisch bestellen 070
3146349
Personal Computer Magazine Telefo
nisch via nummer 020 5102878

Tuinieren zonder vergif
ledeie plant bevat gcurstofJen
waar schadelijke insecten op afko
men Ruikt een plant ernaast an
ders, dan wordt het insect afgeleid
en loopt, vliegt of kruipt v ei der
Op dit principe is het bestrijden
van ongedierte zonder gebruik van
giftige stoffen gebaseerd Vooi
beelden van hoe men kan tuinie
ren zonder vergif zijn opgenomen
in aardig en handig boekje dat in
middels in vijfde druk verschenen
is Het boekie is te bestellen door
f 9 95 over te maken op postgiro
nummer 206 30 16 t n v Quint Pu
blicaties te Soest onder vermei
ding van de titel Ik tuinier zonder
\ ergif

TV-steun voor hel bed
Om ontspannen vanuit bed telev i
sie te kijken ib het belangrijk dat
het beeldscherm precies naar de
kijker gericht staat Dit kan bij
voorbeeld door de tv op een specia
Ie steun te plaatsen De firma Vo
gel s introduceert een nieuwe tv
wandsteun (type TVB 126) voor
kleine en middelgrote tv toestel
len Men kan hiermee het toestel
m de gewenste stand zetten door
een speciaal draaimechamsme De
TVB 126 is geschikt voor tv toe
stellen tot 30 kilo en is in zwart en
wit verkrijgbaar De adviespnjs is
/ 99, Voor meer informatie 040
415547

Nieuwe vormgeving fiets
Een aantal jaren geleden begon
het tot de ontwerpei s en fabrikan
ten van fietsen door te dringen dat
aan de vormgeving of styling van
de fiets te weinig aandacht werd
besteed Dat besef heeft ertoe ge
leid dat de hedendaagse fiets een
ander meer eigenti)ds gezicht
heeft geki egen Dat heeft de status
van de fiets goed gedaan Wat bi|
de nieuwste modellen opvalt is
dat ook aan de vormgeving van de
verschillende onderdelen van de
fiets steeds meer zorg wordt be
steed, mede om het kenmerkende
van een bepaald merk te onder
strepen Volgens de Stichting;c
Fiets' verstel kt het bovendien ci
eenheid in het aanzien van het
complete produkt en laakt het
met alleen technisch maai ook
qua vormgeving uit verstofte tradi
ties

Trendy 'badkleur': Camee

Twee-eenheid.

Een nieuwe trend m de kleuront
wikkeling van samtan is de mo
derne witte tint Camee De kleur
werkt volgens de experts optisch
ruimtelijk en geeft de badkamei
vaak een natuui frisse sfeei Tij
dens onderzoek is gebleken dat de
kleur de vooi keur genoot van de
consument ten opzichte \ an ande
re lichte kleinen De firma Sphinx
was de eerste kei armst hè tabu
kant die deze kleur inti oduccei de
In de nieuwe samtanserie Athene
zal 'Canr'e nu ook worden gein
tioduceeid De serie valt op dooi
een sierlijk hoekige lijn die past
zowel bij het moderne als bij het
klassieke inteneur

Als je gaat paardrijden maak je
onderdeel uit van een twee eenheid
Je denkt voor twee Om het heel
scherp te stellen je moet denken als
een paard "
„Zo'n dier is veel minder voor
spelbaar dan een hond, vooral om
dat het gehoor en de reuk bij een
paard zo sterk ontwikkeld zijn Ik
heb hier bijvoorbeeld een paard dat
rustig blijft als de radio aan staat
Maar o wee, als hij een muziek
korps hoort, dan wil hij meteen
naar huis Dat paard hoort het ver
schil tussen mechanische en leven
de muziek " Paardrijden is volgens
Robbers niet iets dat je binnen de
kortste keren onder de knie hebt
„Ik formuleer het weieens als volgt
een leven is altijd te kort om goed te
leren paardrijden Dat is nu juist
het aantrekkelijke Je leert er altijd
wat bij Zelf leer ik vaak nog nieuwe
dingen, waarvan ik
dan moet zeg
gen hè, zit dat zo9"

Vissen

Siliconen olie, vuil en stol ziin bil
diooo; weei op een autovoonuit
nauwelijks zichtbaar Bi] i e»cn en
sneeuw veiandeit de voorruit bm
nen een paar seconden m ten ^-tic
peng geheel De Amsteidamse In
ma Dela Euiope brengt vooi dit
probleem een internationaal ycpa
tenteei d ruitenreinit>ms>;ssvste< m
op de markt ondei de naam SUJH i
Clear Hetprodukt bestaat uit een
set van twee houders die eenvou
dig dooi iedereen op de armen van
de ruiten wissel s bevesti«d kun
nen worden Een set r;aat on"e\ eci
1500 'regenkilometers mee N i
deze afstand kan men de houdeis
vullen met speciale navulpiuo
nen Super Cleai kost / 14 'h en
werkt ovei igens alleen bij re^cn en
sneeuw

Manege-eigenaar F Robbers* „De paardesport is een sociaal gebeuren
geworden"
Toto l u ik Gosewehr

„De paarden zelf gaan ook alle
Een leven in de paardewereld Hij
maal een keer per jaar vier weken
is directeur, bedrijfsleider en m
structeur en woont bovendien naast op vakantie De wei in Het is voor
hun ook veriukkehjk om eens uit te
de manege in het Amsterdamse
rusten en met elkaar te donderja
Bos Is er nog leven buiten de paar
gen Dan komen ze wat dicher bij de
den' „Jazeker, anders houd je het
natuur te staan Als ze terugkomen
met vol Af en toe moet ik er even
tussenuit, dan ga ik vissen In de zo zijn ze herboren, fris en uitgerust'
De paardesport heeft volgens
mer gaan we altijd drie weken op
Robbers een verzadigingspunt be
vakantie en dan wil ik echt niets
reikt nu de instroom van jongelui
met paarden te maken hebben Ik
lijkt te stagneren De concurrentie
wil ze niet eens zien Ja, ik bel na
onder de maneges is moordend In
tuurlijk wel elke dag even naar de
1945 waren er slechts zeven mane
manege om te vragen hoe het met
ges m heel Nederland, tegenwoordig
de paarden gaat"

telt alleen de regio Amsterdam er al
22 Personeel is niet te vinden Rob
bers ,Van de vijftig nieuwelingen
blijft er een ovei die het werk op
een manege aankan Je moet er wel
een type voor zijn want het is zwaai
wei k dat niet van gevaar ontbloot
is Persoonlijk zou ik doodgaan als
ik van negen tot vijf op kantoor zou
moeten zitten Wat me zo aantrekt
m dit werk is de vrijheid en het bui
tenleven En natuui lijk het feit dat
je hier de kans hebt om andei en iets
te leren, waarvan je hoopt dat ze het
later betei kunnen dan jezelf "

Je koopt een groter pand... maar wat is ruimte als die
'n andere bestemming krijgt?
Met 'n NVM-makelaar koop en verkoop je zonder zorgen
NVM

H
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DIERENBESCHERMING

Laat eens merken wie
je een warm hart toedraagt

Wist u dat:

Burg. Engelberlsstraat 11, Zandvoort

*

De vogels weer honger hebben

*

Dit geen loze kreet is

*

RINKO HEEFT EEN
BIJZONDERE UITVOERING MET
VELE TOEGIFTEN:

De watervogels in het binnencircuit hierbij
op de eerst plaats komen
* Zij fijn gesneden brood en boerenkool heel
lekker vinden
* De mussen, spreeuwen en meesjes buiten
vetbollen ook pindakettingen en universeel
voer erg op prijs stellen
* De Dierenbescherming druk bezig is om bij
te voeren en uw hulp goed kan gebruiken

februari

) „erica"

DIERENBESCHERMING
ZANDVOORT

J grote krocht 24
/ zandvoort, 02507-12301

DE RENAULT 21 SYMPHONIE.
De Renault 21 b\mphome heek
alles \\at een c\clusie\c uitxociing
cxclubicl maakt \Vaatdc\ollcc\ti a b als
elekii ische luiibcdiemng ecntiale
pouici \eigiendchng, spceialc \\icldoppen op H inch \ eigen, mctaalklcur,
dcclbaie aehtctbank en - niet gehccl ontoepasselijk - de onoxcitioilen
Renault stcico ladio/cassettcspclei
Dit alles gesignceicl met een

smaakxollc Sunphomc stiipmg en te
koop \ooi (va) l 34600,Vooi een dei gelijk mccstei werkje
een ongehooid lage pnjs Komt u dus
snel langs, \\ant ei zullen ongetwijfeld
mcei liefhebbers zijn die hiei wel oien
naai hebben
RENAULT
G E E F T
JE LEVEN
K L E U R

Autobedrijven Rinko
Cunestiaat 8-10, 2041 CD Zandvoort, Tel 02507-13360 (showr)

Had ik daar maar eerder aan gedacht

Fa. Gansner & Co.

Autorijschool Phfl Waaning
Kostverlorenstraat 70 - Zandvoort
Tel 02507-12071

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

CHRIS HARDENDOOD

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

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

KROON MODE

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,

Haltestraat 55

Extra lange
lams-wollen
pullovers

DIT WEEKEND

3 Saucijzebroodjes

4,25

2 Gevulde koeken

"lj<

nu

ƒ59,-

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

gesloten.

dat is communiceren
zonder misverstanden...

rood - grijs - en zwart

het faxnummer is

Drogisterij „BOUWMAN"

020-5626283

B Hammmga/G Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort tel 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

.PERSCOMBINATIE.
HFFIMIOOI 11101 tt Dl-U)LKSklHM"\UtKUEI)K

onze abonnee
Over het Zandvoorts Nieuwsblad gesproken, ik had 't er laatst nog met mijn vriendin over. Wij hebben elkaar via de krant ontmoet, dat was toen ik het kinderfietsje van mijn dochter te koop had aangeboden. Daar was zij toen op afgekomen.
Ik wil er maar mee zeggen dat ik 't een steengoeie krant vind die schrijft over de plaats waar je woont. Dus over de
dingen die om je heen gebeuren en voor mij is dat belangrijk genoeg om een abonnement te hebben.

'

Door die krant ben ik mij ook voor de gemeentepolitiek gaan interesseren, want daar is het Zandvoorts Nieuwsblad
goed over geïnformeerd. Ik heb laatst nog de redactie opgebeld omdat ik het ergens niet mee eens was. Schrijft u maar
een brief, zeiden ze. Misschien dat we 't in de krant op kunnen nemen. En mooi dat het er de volgende week in stond.
Ik bedoel maar
Ik zou die krant niet willen missen. Ook met om de advertenties, want ik ben zo'n type dat graag de aanbiedingen van de
een met die van de ander vergelijkt. Noem het een hobby. Nu ik het toch over hobby's heb. Moet je mijn man zien als die
krant er is..
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant die
schrijft over de plaats waar u woont.

bon
"JVütUlirliilc
die kumt moet ik hebben Omdat ik
j.^ «a. l u t*i J.AJ JV9 „ uu „ %v r| weten NXat 7[Ch in mi)n om„e.
\mg afspeelt lei kennismaking ont\ang ik het Zand\oorts Nieuwsblad
13 weken voor maar f 11,-.
Yi un ( m \ )

Adies
PostuxiL/Plaats
leleroon
Gim Bankni

Daarna w ord ik abonnee en betaal pei
Q maand f 4,75*
O kwartaal t 15Q halfjaar l 27,Q jaar f 49,* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische
betaling Voor postabonnees gelden andere tarieven
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opge\ en
020-668 13 00
Stuui deze bon m een open envelop naar Weekmedia Ant\\ oordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam U hoeft geen postzegel
te plakken

—
—_
(i \ m controle bezorging) \VK
Dl/2

1 Nieuwsblad

•

.

Wie 'n abonnement heeft weet meer!

[pi HA
—-

NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER
EN VAN WATERLAND TOT IN DE
HAARLEMMERMEER
Donderdag 21 februari 1991

IMieuwsb

Los nummer ƒ 1,50

51e jaargang nummer 8

Oplage: 5.100

'Belasting
strandstoelen
onrechtmatig'

ZANDVOORT - De Vereniing van Strandpachters-Zandoort heeft de plannen van de
gemeente, om toeristenbelasjng op strandstoelen te gaan
leffen, juridisch laten toetsen.
Eén van de conclusies is dat de
leristenbelasting niet recht7iatig is, zolang niet vaststaat
iat zij bestemd is voor het toeIsme in Zandvoort.
Volgens de rapporten van het adocatenbureau Kalbfleisch, Van der
Blom & Fritz en een medewerker
an een belastingadviesbureau, Hernan van der Ham, schort er nog het
én en ander aan de plannen van de
gemeente. Een discutabel punt is de
jestemming voor het belastinggeld.
n de Memorie van Toelichting bij
Ie wet van 1970, die het heffen van
oeristenbelasting mogelijk maakt,
vordt gesteld dat de belasting moet
'/orden gezien als tegemoetkoming
n de kosten van de huishouding van
Ie gemeente, voor zover die voortloeien uit voorzieningen, die in het
elang van het toerisme worden aanetroffen. In de Toelichting op de
'erordening
toeristenbelasting
lijkt echter met geen woord welk
oei wordt gediend, behalve de bijrage aan de financiële huishouding
an de gemeente. De advocaten kolen in het rapport tot de conclusie
at de toeristenbelasting onrechtnatig is, zolang het niet aanwijsbaar
en toerisme-doel dient.

Won angora
De gemeente gaat het wo«3
ningzoekenden bestand in
O
de gemeente bijwerken. Iedereen
die als woningzoekende staat ingeschreven in Zandvoort krijgt bericht

G re 0 o p> es c e
De Gertenbach-mavo zamel«
de ruim 7200 gulden in met
w>
een schaatstocht. Het geld is bestemd voor Greenpeace.

komt het echter voor dat strandbedden en -stoelen voor korte tijd gehuurd worden. De belasting op de
strandstoelen zou dan ten onrechte
geheven worden.
Toeristen lopen volgens de twee
rapporten ook de kans dubbel belast
te worden. Mensen die als toerist in
Zandvoort overnachten betalen al
een toeristenbelasting, die verwerkt
is in de prijzen van de pensions en
hotels. Als deze toeristen, die de
'overnachtbelasting' betalen ook
nog eens belast worden bij het huren
van een strandstoel, dan worden zij
dubbel belast. Dit is ook niet rechtmatig. Bovendien lopen inwoners
van Zandvoort de kans belasting te
moeten betalen, wanneer zij een
strandstoel huren. Ook dit is juridisch niet toegestaan, want toeristenbelasting kan alleen geheven
worden bij mensen die 'niet in het
bevolkingsregister der gemeente
zijn opgenomen', aldus de tekst van
artikel 272.

Succes
Het volleybaltoernooi, dat
g?
door de personeelsverening ö
van de gemeente Zandvoort is georganiseerd, is een groot succes
geworden.

ZANDVOORT - Langlaufen in de duinen is er op dit moment niet meer bij.
De laatste sneeuwresten zijn inmiddels verdwenen. Voor de duinbewoners,
zoals vossen reeën en konijnen, betekent dit de terugkeer naar het 'normale'
leven.
De 11-jarige Zandvoorter Bas Warmerdam had het liever anders gezien. Zijn
speelmakkertjes is hij nu weer kwijt. Gedreven door de honger lieten de
twee damhertjes zich afgelopen periode in ruil voor een lekker hapje graag
even aanhalen. Deze van nature schichtige dieren waren zo vertrouwd
geraakt met de jonge Zandvoorter dat zij onverwijld op hem afkomen als hij
met zijn favouriete hobby in de duinen bezig was. "Ze zijn dol op konijnenbrokken uit de dierenwinkel en ook een lik aan het waterijsje weten zij op
tijd best te waarderen", zo liet hij aan deze krant weten. Nu de sneeuw is
ZANDVOORT - De Nicolaasverdwenen vinden de dieren weer voldoende voedsel zodat ze nu niet meer school in de Lorentzstraat
op een extra ransoen van de mensen zijn aangewezen. Deze foto werd voert dit jaar weer actie voor
genomen op het Bunkerpad in de Waterleidingduinen.
Poolse kinderen in kinderte-

7

ZANDVOORT - Met ingang van l
maart 1991 zullen in bepaalde delen
van Noord-Holland, waaronder Midden- en Zuid-Kennemerland, de taxi-tarieven met gemiddeld negen procent worden verhoogd.

4

Vele kleintjes maken één hele
grote' bij actie Nicolaasschool

Politiekorps deze zomer
eker op minimale sterkte
Wellicht kunnen de problemen in
1993 makkelijker opgelost worden,
als in dat jaar de regionale politie
van start gaat. Zandvoort valt dan
onder de nieuwe regiokorpsbeheerder burgemeester E. Schmitz uit
Haarlem en de nieuwe regiokorpschef M.A. Straver, momenteel

Tips

Taxi's duurder

/ersterking uit regio met vier d vijf

ZANDVOORT - Het Zandoortse politiekorps zal kolende zomer met vier a vijf
lan versterkt worden, om zo
p de minimale sterkte te kolen. Daardoor kan de contro3 op de diverse terreinen weer
angescherpt worden.

, c

De tips op het gebied van de
i
cultuur in Zandvoort en omgeving
zijn terug te vinden in de rubriek 'Te
kust en Te Keur'.

Vermakelijkheidsbelasting

De belasting die de gemeente wil
heffen op het gebruik van strandstoelen, valt echter onder de 'vermakelijkheidsbelasting' en die is afgeschaft. Volgens het rapport van Herman van der Ham mag onder de
naam toeristenbelasting geen belasting geheven worden bij het gebruik
van zaken, die gebruikt worden om
mensen te vermaken of ontspanning
verschaffen, zoals strandstoelen.
De rapporten geven aan dat, als de
plannen van de gemeente worden
Een ander twijfelachtig punt in de aangenomen, de strandpachters een
emeenteplannen is de omschrij- goede kans maken als zij tegen de
ing van de term 'dagtoerisme'. On- toeristenbelasting gaan procederen.
er deze term valt niet het toerisme,
at kort van duur is. In de praktijk Vervolg op pagina 3

Test

Het adspiranten B-team van
5?
ZVM-handbal heeft de regionale
spelregeltest in Haarlem gewonnen. De meisjes gaan door naar de
finale.

hoofdcommissaris in Haarlem.
Straver heeft reeds te kennen gegeven dat het dan veel gemakkelijker
wordt om te schuiven binnen de regionale politiesterkte. Dan zouden
er zomers zonder problemen meer
agenten in Zandvoort ingezet kunnen worden.

De versterking is een voortvloeisel
m het overleg dat het college van
urgerheester en wethouders enige
d geleden heeft gepleegd met de
'meente Haarlem en het Ministee van Binnenlandse Zaken. De
andvoortse politie kampt bijna
•ortdurend met een tekort aan
lansehappen. In de winter lijkt
ZANDVOORT - Na een ver"Er is een aantal nachten overge;en het nog te kunnen redden, bouwing van bijna vijf miljoen werkt om alles op tijd klaar te krijlaar tijdens het zomerseizoen is gulden kan de Gran Place van gen", vertelt Gran Dorado-manager
et tekort sterk voelbaar.
Gran Dorado weer betreden Connie Westdijk-Wükes. Donderzou de aannemer het plein opworden. Het overdekte centra- dags
maar hier en daar moesten
Optimistisch
le punt van het bungalowpark leveren
nog de 'puntjes op de i' gezet worAfgelopen zomer hebben we een is in een paar weken tijd flink den. "Vrijdagnacht en zaterdagochantal zaken niet kunnen doen", be- veranderd, met als resultaat tend is alles nog een keer schoonge-'
estigt korpsbeheerder burgemees- een plein met winkeltjes, luxe maakt, toen was het klaar". TJitein•T Van der Heijden. "Ik ben dan ook horecagelegenheden en 'knus- delijk was alles toch nog volgens de
i'g verheugd dat we het korps met se' terrasjes. Na deze 'upgra- planning afgerond.
nkele mensen kunnen versterken. ding' van het plein is de groen'at aantal hebben we net nodig om voorziening van het park aan
nieuwe 'gezicht' van het plein
P de minimale sterkte te komen". de beurt, die wordt nog vóór is Het
gecompleteerd door voor de werknemers op deze plek nieuwe kledij
'e minimale sterkte ligt rond de 54 het seizoen aangepakt.
lan.

Wateroverlast
ZANDVOORT - De eigenaar van
een benzinestation aan de Boulevard Barnaart heeft vrijdagavond 15
februari omstreeks elf uur last gehad van wateroverlast. Door de dooi
sprongen er enkele stukgevroren leidingen en stroomde he,t water uit de
bij het tankstation gelegen garage.
Een bewoner aan de Teunisbloemlaan in Bentveld ondervond ook hinder van wateroverlast. Op de bovenverdieping van de woning was een
leiding gesprongen, waardoor de etage blank gezet was. Ook de benedenverdieping liep vol. De bewoners van
de woning waren niet huis. De
brandweer werd ingeschakeld om
het overtollige water weg te zuigen.

huizen. De actieweek is maandag begonnen en duurt voort
tot dinsdag 26 februari.

Voor het derde achtereenvolgende
jaar zamelen leerlingen van de Nicolaasschool goederen in die ten goede
komen van kinderen, die in Poolse
tehuizen verblijven. De actie wordt
georganiseerd in samenwerking met
de Stichting Klein Duimpje.

sche waarde. Bothe: „Aan de hand
van de zaak in Polen, praat je ook
over andere onderwerpen. De kinderen blijven zo betrokken." In de loop
van de jaren heeft zich een ontwikkeling voorgedaan wat betreft de actie voor de Poolse kinderen. De
srhooldirecteur: „In het eerste jaar
vverd alles opgehaald, zoals kleding,
schoenen en zelfs kinderwagens.
Het tweede jaar zamelden de leerlingen vooral kinderkleding in. Maar er
waren ook injectienaalden, die gra-

tis door een apotheker ter beschikking waren gesteld. Dit jaar ligt de
nadruk op voedsel zoals roosvicee,
havermout, rijst, maar ook dingen
zoals tandpasta. Zo maken veel
kleintjes een hele grote."
De Zandvoortse bevolking kan bijdragen tot het succes van de actie.
Goederen kunnen naar de Nicolaasschool worden gebracht, waar ze
woensdag opgehaald worden door
een vrachtauto.

Volgens de heer Bothe, directuer
van de basisschool waren de twee
vorige acties een groot succes en
daarom is de actie dit jaar weer georganiseerd. „De vorige keren moesten de spullen met vrachtwagens opgehaald worden, zoveel hadden de
leerlingen verzameld", aldus de directeur van de school.
De actie heeft ook nog een didacti-

Ingrijpende verbouwing op bungalowpark op tijd afgerond

Gran Place pakt groen in het park aan

Ook voor volgend jaar is Van der
eijden 'gematigd optimistisch'. Hij
ervan overtuigd dat dan opnieuw
pkele mensen uit de regio in ZandPort ingezet kunnen worden. Voor
V verrichtingen van het huidige
'fps, heeft de burgemeester veel
^ardering.

akkelijker
aardering voor 'de wijze waarop
's lokale korps, ondanks teleurellingen betreffende een teruglo«de sterkte, ook in 1990 zichzelf te
r heeft gesteld. Hieruit spreekt
goede mentaliteit die ons rest verdient', zoals Van der Heijeind januari nog in zijn nieuwa
fsrede zei.

Waterstanden
feb
Ueb
'feb
'feb
'feb
"eb
feb
'feb
tlrt
aa

HW
07.35
08.25
09.47
11.05
00.05
01.26
02.09
02.55
03.38

nstanden:

LW
03.06
03.35
04.46
05.44
07.30
08.54
09.55
00.16
01.08

HW LW
20.01 15.15
21.10 16.05
22.36 17.05
12.24
13.34
14.29
15.16
15.51

19.00
20.54
21.55
10.34
11.25

'nderdag 28 feb. VM 19.25 uur
rn
' gtij 1 maart 15.51 u. NAP+112cm

aan te schaffen. Daarnaast heeft het
bedienend personeel dit jaar al een
'gastvrijheids-training'
gekregen.
"Maar daar blijft het niet bij, we
gaan dit jaar nog meer doen aan trainingen", zegt Connie Westdij k-Wilkes, die haar functie van manager
nog maar net anderhalve maand bekleedt. Zij heeft haar draai wel gevonden: "Het bevalt me hier uitstekend". Opvallend aan het park in
Zandvoort is volgens haar, dat hier
'bijna hele families werken'.
Wat de materiële veranderingen
betreft, staat er nog een en ander op
stapel. Na de 'upgrading' van de

Gran Place, die in totaal 4,8 miljoen
gulden heeft gekost, gaan er over 2 a • Leerlingen van de Nicolaasschool plaatsen de verzamelde goederen
Foto: ivar Dobber
3 weken nieuwe werkzaamheden voor Polen in een klaslokaal.
van start. Dat betreft de infrastructuur van het park. De paden en het
groen rondom de Gran Place worden meer aangepast aan de natuurlijke omgeving van het park.
ZANDVOORT - Een 39-jarige in- te door onbekende oorzaak het
woner van Bloemendaal raakte op spoor bijster. Bij onderzoek bleek de
Boulevardgebouw
zaterdag 16 februari om half vier 's man vermoedelijk onder invloed van
Voor 1992 staat een modernise- nachts met zijn auto van de weg. alcohol te verkeren. De Bloemendaring van het boulevardgebouw op Daarbij ramde hij enige meters hek- ler bleef ongedeerd, maar zijn auto
het programma. De manager hoopt werk, een betonnen paal en een ver- werd zwaar beschadigd. Tegen de bedat vóór die tijd wel de oversteek keersbord. Vervolgens reed de man stuurder is proces-verbaal opgetussen dit gebouw en het park veili- over de Boulevard Barnaart en raak- maakt.
ger gemaakt kan worden.

'Verdwaalde' botsauto

Op de Gran Place is het in ieder
geval wel veilig wandelen, vooral na
de ingrepen van de afgelopen weken.
Men loopt er nu door een soort wandelpromenade, langs een aantal winkeltjes en onder andere een Grand
Café, met een sfeer die te vergelijken
is met die van de Engelse pub. Maar
de bezoekers treffen er ook een pannekoekenrestaurant aan, evenals
een Italiaans restaurant, 'Riggoletto', met pasta's en pizza's (die eventueel ook afgehaald kunnen worden).

Gran Burger
Voor eenvoudige hapjes zijn er de
croissanterie of 'Gran Burger', voor
de bekende 'burgers' of wat uitgebreider menu's. Aan de buitenzijde
van de Gran Place is een kinderspeelzaal gecreëerd, waar de gasten
hun kleine kinderen veilig een paar
uurtjes achter kunnen laten.
De gezelligheid op de Gran Place
is er duidelijk op vooruit gegaan,
vooral doordat er tientallen bomen
en hoge planten zijn geplant, met
name olijfbomen en ficussen. Onder
de parasolletjes op het centraal gelegen terras, tussen de ringvormige
vijver, is het goed toeven, ook door
de constante, zomerse temperaturen die hier heersen,
's Zondags is er af en toe ook live
muziek. Op deze dag trekt het plein
veel bezoekers uit Zandvoort en wijGran Dorado-manager Connie Westdijk-Wilkes is erg ingenomen met het nieuwe gezicht van de Gran Place. de omgeving.

Natuurlijk,

tik' krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat /ich in mijn
omgeving afspeelt. Tel' kennismaking ontvang ik het Xand voorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 11,00

11 Nieuwsblad
\aani: (m v)

l

L

Adres:
l'osti'ode/l'laats:
Telefoon: l

l

(iiro/Hanknr.:

'

l i \.ili. i'iirilroli' Invoriiini;)

WK

L

Daarna word ik abonnee en betaal per D maand ƒ 4,75* D kwartaal J' 15,00
D halfjaar ƒ 27,00 D jaar ƒ 49,00
* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling. Voorpostabonnees gelden
andere tarieven.
l' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: <UO-()(iK.Ij.<)(>.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Vi'eekmedia, Antwoordnummer 100S1. 1000 l'A
Amsterdam, l'hoeft geen posUegel te plakken.
8 "7 1037 1 "O 17003"
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Pizzeria
RIMINI

Dc/.e .ulu'rti'ntieiinmU' \<u\ hO mm broed en .">(! mm
hoon ku n l u m'hiuiki'n (im l'c'n :i:inkonditïinn te doen
\,m bijvoorbeeld jubileum, reunie. vi'iK.ulcimK, huwelijk, ut'boorti 1 of andere familieberichten

vraagt een

KIES VOOR EEN
PROVINCIEBESTUUR, DAT
POSITIEF STAAT TEN OPZICHTE
VAN ZANDVOORT!

[' bereikt met <lo,so ,id\ertentie 11 200 mensen in Zand\ o o i t . Bent\eld en \erdenhout en bet.mlt daar\oor
slechts /.!(),(e\cl (V, BTW)
\ooi meer i n f o i i n n t i e bel Weekmedia Uithoorn,
lel 02!)"')-10011

pizza
bezorger
Tel. na 16.00 uur

02507-13796

KIES DUS VVD!
DIT WEEKEND

4 Croissantjes
4 Muffins

Hotel Fawlty
Towers

Bent u op 6 maart a.s. verhinderd?
Maak van uw stemkaart een VOLMACHT.
Inleveren bij secretariaat VVD, Noorderstraat 34 of belt u
voor afhalen: tel. 15004.

<Jj/O

vraagt
voor het gehele seizoen

allround
medewerker

Wij zorgen ervoor, dat uw stem niet verloren gaat!

voor alle voorkomende
werkzaamheden.
Duitse taal vereist.

Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865.

Inl. tel. 02507-15326.

Zandvoortselaan 355,
Bentveld, tel. 023-241967
Dinsdagmiddag

Openbare raadsvergadering
tijdstip : dinsdag26februari1991,20.00uur
plaats : raadzaal, Raadhuis
agenda: (o.m.)
- krediet voor vervanging garagedeuren in brandweerkazerne;
krediet voor vervanging materiaal Zandvoortse Reddingsbrigade;
- aanvaarden geschenk van Rabobank Heemstede/Zandvoort;
vaststelling bedrag voor verbetering van door eigenaren bewoonde woningen op grond van subsidieverordening Stads- en Dorpsvernieuwing;
vaststelling budget voor verstrekken bijdragen ineens in kosten verhuizing
of herinrichting;
- betalen desintegratieschadevergoeding aan NV Energiebedrijf Zuid-Kennemerland;
- aankoop stofafzuiginstallatie voor timmerwerkplaats in remise;
krediet voor herprofilering Zeereep;
voorstel n.a.v. beroepschrift tegen weigering bouwvergunning voor oprichten kantoor, winkel en achttien appartementen op Grote Krocht 12,14
en 16;
vaststelling verordening toeristenbelasting op strandstoelen en/of strandbedden.
De stukken voor deze vergadering liggen minimaal vijf dagen van te voren ter
inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij de afdeling Voorlichting
kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de agenda staan.
Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de vergaderagenda beschikbaar.

na 13.00 uur
gesloten.

Aangevraagde bouwvergunningen

Vriendelijk, vers en toch voordelig!

SPAR-NOORD
Voor bestellingen is ons faxnr. 19694

Heb je soms interesse om kapster
te worden?

SPAR
echte Gelderse

rookworst

J.M. international coiffeurs

vsmnm

heeft plaats voor een

leerling kopster

Heel casino

Panklare

Inl. tel. 14040.

soepgroenten

wit of tarwebrood
1,89

± 150 gr.

0,98
l

3-(v.h. 4)kam.app. op 1e et., zeezicht.
Ind.: entree, hal, toilet, L-vormige woonk., 2
si. k., keuken, badk., serv.k. ƒ400,- p.m.
Vr.pr. ƒ 220.000,- k.k.

100 gr.

opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

-198
•i

Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944* / Fax 02507 -17596

NAAIMACHINEREPARATIE
Prinsenhofstraat 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens

OPEN VRIJDAGS EN
ZATERDAGS
VAN

winkelcentrum Zandvoort-Noord

9.00 TOT 17.00 UUR

Sociëteit
„DE MANEGE"

Wij zoeken

zelfstandige
hulpen voor
broodjeszaak

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en N AC PIT bereikbaar

Tel. 02507-13278

.

r

'

-

.

-

-

•

-

•

J. BLUYS
De specialist

(ook bereid avonddiensten te draaien)

Ziekenverzorgenden m/v

in al uw

bloemwerken

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

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

Gevraagd

huish. hulp
voor 4 uur

• '

Deskundig advies.

Tel. reacties:
(023) 247778.

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

VERHUIZEN?

Goed nieuws!
Als u op zoek bent naar werk. Om ook voor u de geschikte
baan te vinden, zijn wij op 23 februari a.s. open. Kom langs
van 10 00-14 00 uur, voor inschrijving of informatie. Wie weet
hebben wij direct werk voor u
Informatie bij Tessa Oldewarns, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49.

Te huur

GARAGE

Inl.: na 17.00 uur
Tel. 15212

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

|j r^ac: rustig v vrijblijvend
alle inlichtingen bij: ^ ^-

DE WIT VERHUIZINGEN
..

-.

, .

.

016B-91

Dr.J.G. Mezgerstraat84

- uitbreiden hotelcomplex
- diverse gebouwen (kantoorruimte, technische ruimte,
ontvangstruimte)
- plaatsen dakkapel

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

uitvaartverzorging
kennemerland bv
Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij u thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

CLICKS-T.Z.B. SOFTBAL
Wij hebben plaats voor nieuwe leden in alle categorieën
zowel dames/meisjes als heren/jongens
senioren
van 18 tot .. jaar
recreanten
van 18 tot .. jaar
junioren
van 17 t/m 18 jaar
adspiranten
van 14 t/m 16 jaar
pupillen
van 10 t/m 13 jaar
peanuts
van 6 t/m 9 jaar
Aanmelden bij:
dhr. M. Crabbendam
Max Euwestraat 33, Zandvoort
telefoon 02507-12514

ir randstad uitzendbureau

Verhulzen is vakwerk!
Neen daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

Secretaris Bosmanstraat 40
Q41 Klandvoort.

Trompstraat 2
Burg. Van Alphenstraat

MELD JE AAN ALS LID EN DOE MET ONS MEE»

Voor diverse instellingen in Zandvoort zoeken wij ervaren en
gemotiveerde ziekenverzorgenden voor alle diensten.

bij De Schelp
110,- p.m.
Borg 200,-

.

• '

Verleende bouwvergunningen
095B-90
158 t/m
162B-90

enz.

op vrijdagochtend
in Aerdenhout.

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
••

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de
beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

bereidt zich voor op het
nieuwe seizoen.

BLOEMENHUIS

Tel. 19470

.

SPREEKUUR
in 't Stekkie te Zandvoort,
Celsiusstraat 190

Randstad
heeft volop
werk

Haal het voorjaar
in huis met
bloemen van

Broodje Burger

-

U zou wel (weer) betaald willen werken of
een opleiding volgen maar weet niet precies
wat uw mogelijkheden zijn. De Vrouw en
Werkwinkel is er om advies en informatie te
geven. Elke dinsdagochtend tussen 9.0012.00 uur houdt zij (gratis)

Overige dagen
Tel. 02507-14786

heeft iedere zaterdag van 21.00 tot
03.00 uur in de nacht,
dansen, sfeer en gezelligheid,
voor ongebonden mensen
v.a. 25 jaar.
Corr. kleding A.U.B.
Entree 10,Info 16023

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.0012.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

Vrouwen weer aan de slag

P. E. M. Stokman

,

ADVOCATEN EN PROCUREURS
SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX: 023-274785

Celsiusstraat 192

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

Kerkstraat 21
Boulevard Barnaart 6
MaxPlanckstraat34

INGWERSEN &
HELMIG

Altijd volop parkeergelegenheid.

MAKELAAR O.G.

020B-91
021B-91
022B-91

- vergroten en veranderen verzorgingstehuis voor bejaarden
- wijzigen achtergevel
- plaatsen telefooncel
-bouw loods

21 februari 1991

Stegeman
vele soorten ham

SCHAIK

Zijlwcg183 Trl.023-315855 (DAG EN NACHT)

Varkens
frikando

BURG. VAN FENEMAPLEIN 7 FLAT 2

VAN

Bramenlaan 2

* ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING

PENHs
zat. 23-2 van 14-16 uur.

, 023-315855

019B-91

KKBIDE
VRHUIZRS

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

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

Inl. 12164
Gasthuisplein

Knip uit Menu nummer 7!
Het is natuurlijk altijd smullen bij McDonald's, maar als u nu
deze advertentie uitknipt en bij McDonald's Zandvoort inlevert,
betaalt u slechts

fl. 7,50 voor 'n McNuggetkip Menu!
Mc Nuggetkip™ (6 st.), Salade Naturel en Frisdrank (0,251).
Ons enthousiaste team heet u welkom op Raadhuisplein 3
in Zandvoort. Wij zijn elke dag vanaf 11.00 uur geopend.
Geldig tot de volgende
aanbieding cl.d. 21 maart. '91.
Eén advertentie per persoon.
Niet geldig in kombinatie
met andere aanbiedingen.

Bij McDonald's Zandvoort
is 't altijd leuk... en lekker!
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Gemeente licht bestand
woningzoekenden door
ZANDVOORT - De gemeente
Zandvoort gaat het woningzoekendenbestand bijwerken. Alle
mensen, die in Zandvoort ingeschreven staan als woningzoekende, krijgen een computeruitdraai met hun persoonlijke
gegevens thuisgestuurd.
De mensen krijgen het verzoek de
gegevens te controleren en daarna
weer terug te sturen naar de gemeente. Bij degene die dat verzuimt,
vervalt de inschrijving als woningzoekende.
In Zandvoort is de vraag naar
woonruimte groter dan het aanbod.
Daardoor ontstaan er grote wachttij-

Woningbouw in
Marinehospitaal
ZANDVOORT/OVERVEEN - Het
Marine-hospitaal in Overveen is afgelopen maand voor 6,53 miljoen
gulden verkocht aan de Hogeschool
Haarlem. Deze instelling voor hoger
beroepsonderwijs pleegt overleg
met het plaatselijke gemeentebestuur om tot een nieuwe bestemming van het gebouw en de eromheen liggende terreinen te komen.
Mogelijk wordt het voormalige ziekenhuis, waar in de loop der jaren
tal van Zandvoorters zijn *behandeld, verbouwd tot deels een woningencomplex, deels een dependance
van de Hogeschool Haarlem. Dat
laatste lijkt de belangrijkste drijfveer voor de school om het pand te
kopen.
Het gemeentebestuur van Bloemendaal, waar het onder valt, wil in ieder
geval woningbouw op deze locatie.

den voor een andere woning. Om de
vrijkomende woningen zo snel mogelijk toe te kunnen wijzen, moeten
de juiste gegevens van de woningzoekenden bij de gemeente bekend
zijn. Vele mensen staan al jaren ingeschreven en hun persoonlijke gegevens kunnen in de loop van de
jaren veranderd zijn. Daarom wordt
het Zandvoortse woningzoekendenbestand grondig doorgelicht.
De computeruitdraai, die de woningzoekenden krijgen thuisgestuurd, bevat persoonlijke gevens,
zoals de verkregen urgentiepunten,
de gezinssamenstelling, de hoogte
van het inkomen en eventuele woonwensen. Ook als er in de loop van de
tijd geen wijzigingen in deze gegevens zijn opgetreden, moet het formulier voor 15 maart 1991 worden
teruggestuurd. Als de computeruitdraai niet wordt teruggestuurd, dan
gaat de gemeente er van uit dat er
geen prijs meer op wordt gesteld als
woningzoekende in Zandvoort ingeschreven te staan. De inschrijving
komt dan te vervallen.
De ingeschreven woningzoekenden ontvangen samen met de computeruitdraai de tekst van de nieuwe
folder over de huisvestingregels die
in Zandvoort gelden. De defintieve
folder is verkrijgbaar in de loop van
de maand maart. De tekst van die
folder is gebaseerd op de Woonruimteverordening, die de gemeenteraad van Zandvoort onlangs heeft
vastgesteld. Met de vaststelling van
de Woonruimteverordening is het
urgentiepuntensysteem veranderd.
Dit puntensysteem is nu in overeenstemming gebracht met het computerprogramma dat de gemeente gebruikt. Verder zijn de toewijzingscriteria op enkele punten wat verruimd en zijn er nog enkele andere
knelpunten opgelost. Bovendien is
de controle van de gemeenteraad op
de woonruimteverdeling verbeterd.

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openingstijden (alléén voor recepten): zaterdag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden alleen in
dringende gevallen en na telefonische afspraak.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zanclvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen: ƒ l,- voor een enkele rit, ƒ1,50 retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden.
Spreekuur eerste en derde dinsdag
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierde dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Woningbouwvereniging
EMM:
Klachtentelefoonnummer technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

Kerkdiensten
Weekend:
23/24 februari 1991

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10.30 uur: mevr. drs. A.A. In
't Veld
Woensdag 14.00 uur: Vrouwengroep

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu- Roomskatholieke Kerk:
wen, m.m.v. jongerenkoor en mu- Zaterdag 19.00 uur: Th. W. Duijves
Zondag 10.30 uur: Th. W. Duijves
ziekgroep
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. P. van Hall,
Almelo

Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 10.30 uur: Morgendienst
H.A., ds. A. Snijders
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, ds.
A. Snijders
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Jehova's Getuigen: Gem. Elswoud,
Smedestraat 37 te Haarlem.
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Zat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
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De rubriek meningen staat open voor
uw reacties. Stuur uw brief naarde
redactie van deze krant. Postbus 51
(1180 AB) in Amstelveen. U kunt uw
brief ook afgeven bij het redactiekantoor
dat is gevestigd in Gebouw
Aemste/styn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen. De
redactie is telefonisch bereikbaar via
nummer 020-451515.

De Amsterdamse Milieudefensiegroep is hoos om etc uitspraken die
voorzitter Sevensterii van het Auto
Rai comité deed in een interview
over de Auto Rai op de ATV-pagina in
deze krant van eind januari.

Autolobby moet
niet jokken

Herstel brekebeen Duijves vergt enige maanden
Zandvoort. - Voor Pastor Duijves had de ijspret vorige week zondag niet
zo'n leuke afloop. Samen met enkele collega's trok hij menig baantje op de
bevroren Leidsevaart in Haarlem. Op zich een gezonde bezigheid. De finale
van het aangenaam verpozen mondde echter uit in een vervelende valpartij.
Ontdaan van zijn schaatsen wilde de pastor de walkant beklimmen. Het
struweel bood blijkbaar niet voldoende houvast zodat de pastor kwam te
vallen. Het resultaat: Een dubbele beenbreuk. De onfortuinlijke schaatser

is inmiddels in het Spaarneziekenhuis in Haarlem geopereerd en moet
enkele weken het bed houden.
Na verwachting is hij over enkele maanden weer volledig hersteld. Tot die
tijd worden de pastorale zaken waargenomen door de pastors Polvliet,
Kaandorp en Post. Een blijk van medeleven lijkt dan ook op zijn plaats. He:
slachtoffer ligt op kamer zes van de zevende etage.

Schaatstocht Gertenbach-mavo succes voor Greenpeace

Weekenddiensten
Weekend: 23/24 febr. 1991

MENINGEN

Burgerlijke stand B
Periode:
12 - 18 februari 1992
Ondertrouwd:
Van Bennekom, Michel en: Keur,
Nana Patricia
Geboren:
Sebastiaan Johan Justus, zoon van:
Zuurendonk, Ronald Johan en van:
van Beusekom, Elizabeth Emma
Maria.
Nicole, dochter van: Bluijs, Leonardus Franciscus en van: Terol, Evelyn.
Overleden:
Hartman geb. Besselsen, Arnolda,
oud 88 jaar.
Van Son, Cornelia, oud 91 jaar

ZANDVOORT - De schaatstocht van de Gertenbachschool is een succes geworden.
Leerlingen van de school hebben vrijdag 15 januari een symbolische cheque ter waarde
van ruim 7200 gulden uitgereikt aan Martin Catsburg van
de Stichting Greenpeace Nederland. Het bedrag was de opbrengst van het sponsorschaatsen van woensdag 13 februari.

ZANDVOORT - De heer
Maurice Gatsonides is vorige week donderdag benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau.
Op zijn tachtigste verjaardag kreeg de oud-rallyrijder de bij de onderscheiding horende versierselen
opgespeld door de burgemeester van Zandvoort
Van der Heijden.
De heer Gatsonides werd in
1911 in Gombong, Indonesië geboren. Na de lagere school
kwam hij naar Nederland om in
Den Haag zijn HBS-diploma te
halen. In 1929 werd hij automonteur bij een garagebedrijf in
Scheveningen. Halverwege de
jaren dertig startte hij een eigen
autobedrijfje in Heemstede, na
bij de KLM gewerkt te hebben.
Maurice Gatsonides voelde
zich steeds meer aangetrokken
tot de autosport. In de periode
1935-1940 verscheen hij aan de
start van ongeveer 45 nationale
en internationale rally's, waaronder de Rally van Monte Carlo
in 1936. Hij deed ook mee aan de
zware Luik-Rome-Luik Rally en
hij behoorde tot de zeven van de
negenendertig deelnemers die
bij de finish aankwamen.
In de periode 1951-1972 was
Maurice Gatsonides beroepscoureur. Hij bekleedde in deze
periode ook verschillende functies bij autofabrieken en autosportteams. Gatsonides was
zeer succesvol.
In 1950 behaalde hij een tweede
plaats in de Rally van Monte
Carlo en in 1953 won hij.

Overheidssubsidies worden wel
gegeven, maar dan voor specifieke
activiteiten, zoals voorlichting en bewustwording. en niet voor het actieen lobbywerk. De vele kleinere en
lokale organisaties in Nederland
krijgen hoogstens een paar grijpstuivers uit gemeentekassen. De aantijging van Sevenstern, dat milieu-activisten zich tegen de auto zouden verzetten omdat ze daar hun brood mee
verdienen, is dus zwaar overdreven.
Een ander ('populair) sprookje dat
Sevenstern verspreidt, is dat van de
auto als melkkoe van de overheid.
Als je echter werkelijk alle kosten
meerekent die het autoverkeer voor
de overheid met zich meebrengt,' namelijk wegen, parkeerplaatsen, politiecontroles enzovoorts, dan blijkt
uit onderzoek dat de overheid juist
te kort komt.

De sponsorschaatstocht stond in
het teken van een actie van de milieu-organisatie Greenpeace. Dit
jaar stonden een schone Noordzee
en een schoon strand centraal.
De leerlingen; docenten en andere
belangstellenden hadden zelf voor
sponsors gezorgd. Om een hoog bedrag in te zamelen, moesten zoveel
mogelijk ronden worden afgelegd op
de ovaal van de Kennemer Kunstijsbaan in Haarlem. De gemeente
Zandvoort had drie ambtenaren afgevaardigd die bepaald geen scheve
schaats reden. Zij schaatsten een bedrag van ruim vierhonderd gulden
bij elkaar. Twee ambtenaren reden
76 ronden en dit betekende een record.
De milieu-organisatie kreeg vrijdag symbolisch een cheque uitgereikt. Een aantal leerlingen kreeg
van Greenpeace een trui cadeau,
omdat zij individueel zoveel geld
hadden ingezameld. Voor de eerste
klas was dat Jaap van der Hoed,
voor de tweede klas Carmen Mulder
en Dave Pastor, voor de derde klas
Sabine Sabelis -en voor de vierde
klas Arda Paap en Daniëlle van der • De organisator van de schaatstocht, gymleraar Huub Schrage van de Gertenbachschool, reikt een symbolische
Mij e. Andere leerlingen kregen een cheque uit ter waarde van ruim 7200 gulden aan Martin Catsburg, van de milieu-organisatie Greenpaece. Deze is
schrijfblok van kringlooppapier van zichtbaar erg blij met het gebaar van de school.
Greenpeace.

Rally-rijder
'Gatso' geridderd

Ir. Sevenstern van het Auto Rai
comité, die aan het woord werd gclaten op de ATV-pagina in deze krant,
moet voorzichtiger zijn met zijn uitspraken. Zo zou volgens hem „de
spraakmakende
milieubeweging
voornamelijk bestaan uit enkele pnifessionele organisaties die grotendeels via overheidssubsidies in
stand worden gehouden". Maar wat
zijn de feiten? Van de drie grootste
milieu-organisaties krijgt er één helemaal geen subsidie (Greenpeace),
terwijl de stafleden van de Vereniging Milieudefensie en de Stichting
Natuur en Milieu grotendeels uit
contributies betaald worden.

Gastgezinnen voor 3 weken
ZANDVOORT - De stichting Europa-Kinderhulp zoekt net als vorige
jaren ook voor 1991 gastgezinnen in Zandvoort. De bedoeling is de kinderen, afkomstig uit Nederland of andere landen van Europa, een fijne,
zorgeloze vakantie te bezorgen. Het gaat dan vooral om kinderen van 6 tot
12 jaar die zelf nauwelijks een 'thuis' hebben.

Publicatie agenda
Welstandscommissie

ZANDVOORT - De vergaderdata
van de Welstandscommissie zullen
voortaan worden gepubliceerd door
middel van advertenties. Het college
van burgemeester en wethouders
Vorig jaar hebben ruim 3000 kinderen door de bemiddeling van de heeft onlangs daartoe besloten. De
stichting een hele fijne vakantie gehad. Europa-Kinderhulp hoopt dat dit agenda zal daarbij om praktische reook in 1991 weer zal lukken, daarom zoekt zij nu opnieuw gastgezinnen, denen achterwege blijven. Die wordt
voor ongeveer drie weken in de grote vakantie. Naast eten en een bed, is pas definitief samengesteld na het
aandacht en hartelijkheid het meest welkom bij de kinderen, want in hun moment dat de tekst voor de publinormale leefomstandigheden hebben zij vooral daaraan gebrek. Voor meer catie aangeleverd moet worden. De
informatie kan men bellen: Marion Pool, tel. 023-272560 of Oda van Vulpen, vergaderingen van de Welstandscommissie zijn openbaar.
tel. 02518-54986.

Loopt de auto-industrie voorop in
het milieubeleid, zoals S. beweert?
Laten we eerst eens vaststellen dat
de auto-industrie niets uit eigen beweging heeft gedaan. De katalysator
is er gekomen onder druk van milieubeweging en overheid, na jaren
van vertragingsacties door autofabrikanten. En dan nog, de huidige
katalysator werkt (zo is uit onafhankelijk onderzoek gebleken) in de
praktijk, vooral bij korte ritten, veel
minder goed dan de fabrikanten opgeven. En doet in zijn huidige vorm
niets aan beperking van de CO2-uitstoot.
Het brandstofverbruik van auto's
is na de oliecrisis van 1973 weliswaar
eerst teruggelopen, maar de laatste
jaren rollen er weer steeds grotere en
snellere types van de band, die taenzine slurpen. De industrie vindt het
daarbij kennelijk geen probleem om
wetsovertreding aan te moedigen
door advertenties, die zinspelen op
maximumsnelheden van ver boven
de 120 km.
Wie op de RAI-tentoonstelling
rondloopt kan zelf zien wat ir. Sevenstern met „knappe auto's" bedoelt.
De hi-tech zit hem maar mondjesmaat in verminderd benzineveraruik, milieuvriendelijker brandstoffen of betere katalysatoren.
Vlaar vooral in allerlei leuke computersnufjes, die alleen bedoeld zijn
om de verkoop te stimuleren.
Omdat de auto-industrie zo weinig
doet zit er voor de milieubeweging
niets anders op dan door te gaan met
onbetaalde acties. Voor bossen waar
nog bomen staan, voor rustige en
niet-stinkende straten waar kinderen kunnen spelen, voor minder vcrrceersslachtoffers en een goed en
hoogwaardig openbaar vervoer. Wat
ons betreft voeren we samen met S.,
die immers vindt dat de landbouw
.naar eens stevig moet worden aangepakt, actie tegen de mestoverschotten. Of wil hij daarvoor betaald
worden?
Namens Mllieuciefeiisieifnu'p l
Lex de Savomiii l.cillir.;iii
Amsterdam

Strandstoelen
Vervolg van pagina l
Veel tijd daarvoor is er niet, want de
toeristenbelasting op strandstoelen,
moet volgens de plannen per l maart
geheven gaan worden. Wethouder
Ingwersen heeft al gezegd het geld
apart te houden en terug te betalen
als de strandpachters eventuele processen in deze zaak winnen. Volgens
woordvoerder Toonen van de
strandpachters is het dan te laat.
„Veel toeristen zullen dan niet meer
terug komen, omdat Zandvoort te
duur is geweest. Zandvoort verdient
het niet uit de markt geprezen te
worden, vanwege een verslechtering
van de concurrentiepositie."
Wethouder Ingwersen is niet overtuigd door de rapporten van de juristen en de medewerker van het belastingadviesbureau: „De advocaten
slaan op verschillende punten de
plank volledig mis. Bijvoorbeeld op
het punt van het dubbel belasten. Ze
maken geen onderscheid tussen
nacht- en dagtarief. Ook is datgene
wat ze zeggen over het begrip vermakelijkheid discutabel."
De wethouder is niet bang voor
een eventuele confrontatie voor de
rechtbank: „Ze hebben betere argumenten nodig om gelijk te krijgen bij
de rechter."

ZANDVOORT/OVERVEEN
„Sporten is gezonder dan het drinken van champagne" moeten ze op
liet CIOS in Overveen geducht hebben. Om de viering- van het 45-jarig
jubileum in een ander jasje te steken, organiseerde de sportacadcmic
aan de Bloemendaalsc \Veg een marathon Aerobics. Maar liefst negen
uur springt een groot aantal mensen

Marathon in
plaats van receptie
dat liet een lust is. In de Zimdvuorthal. die normaal het toneel van tennismatehes is. draait een geluidstechnicus inspirerende muziek. Wie
denkt dat alleen jonge mensen van

het springen houden, zit er naast.
Onder de sporters bevinden zieli
twee dames van zestig en vierenzestig jaar. Verdeeld over de hele dag
dansen ze twee uur op de beatklanken die uit de luidsprekers komen.
Aan het eind van de dag krijgen de
deelnemers hun certificaten. De organisator van deze marathon, Henk
ïlarm, is tevreden.

abonnee
Geen kwaad woord over het Zandvoorts Nieuwsblad. Dat is zó'n krant.
En dat kan ik als voorzitter van een tennisclub en als vader van een
voetballende zoon weten. De redactie neemt natuurlijk niet alles op,
want kritisch zijn ze wel. Maar als het even kan, komt ons nieuws
in de krant.
Ja, ik vind zo'n abonnement gewoon een noodzaak als je tenminste geïnteresseerd bent in wat er in je woonplaats gebeurt. Als je niks weet, kun je ook nergens over meepraten
en eventueel actie ondernemen. Daarbij is het Zandvoorts Nieuwsblad heel erg actueel. Wat dat betreft lijkt
het wel een dagblad.
Ik heb me laatst met een paar buurtbewoners ingespannen om een levensgevaarlijke situatie bij
ons in de omgeving onder de aandacht van het
gemeentebestuur te brengen. Mede door een
artikel in de krant is dat toen verder aan
het rollen gebracht en werd er iets
aan gedaan.
Ik heb natuurlijk ook m'n dagblad, maar
dat kan nooit zo uitgebreid over onze woonplaats schrijven
als het Zandvoorts Nieuwsblad dat doet. Kijk en dat is nou de
reden dat ik die krant niet zou willen missen.
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u een
abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant die
schrijft over de plaats waar u woont.

bon
<-''e krant moet ik hebben. Omdat ik graag wil weten
' wut zich in mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking
ontvang ik het Amstelveens Weekblad 13 weken voor maar f 11,-.
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Succesvol volleybaltoernooi
van P.V. Gemeente Zandvoort
ZANDVOORT - Het zo langzamerhand traditionele yolleybaltoernooi,
georganiseerd
door de personeelsvereniging
van gemeenteambtenaren, is
afgelopen zondag een enorm
succes geworden. Maar liefst
vijftien club- of instellingenteams hadden zich gemeld en
speelden een voortreffelijk
toernooi. De wisselbeker
kwam in het bezit van Best of
All.
Ondanks dat het team van de
Zandvoortse politie zonder bericht
was weggebleven slaagden de organisatoren erin om de wedstrijden
vlot te laten verlopen. Organisatorisch zat de zaak perfekt in elkaar en
nu was het aan de spelers/speelsters
om er wat van te maken. Vele partijen werden op het scherpst van de
snede uitgevochten. Prachtige ral-

ly's, goede bloks en keiharde smas- gevecht om de derde plaats werd uithes waren er te zien, maar ook de eindelijk met moeite door Buchel
eenvoudigste ballen werden gemist. gewonnen met 8-5.
De finale bracht niet die spanning
Maar dat maakte allemaal niet veel
uit, daar het zeker ook om de gezel- die ervan verwacht werd. Best of All
nam vlot een voorsprong en bouwde
ligheid ging.
die uit naar een 13-6 overwinning.
Ook over de publieke belangstel- Plowershop Rob moest genoegen
ling had men niet te klagen en bo- nemen met de tweede plaats en de
vendien werden de wedstrijden door wisselbeker kwam voor één jaar in
de scheidsrechters goed beoordeeld. het bezit van Best of All. De organiIn poule l was het wel verwacht dat serende personeelsvereniging van
het geroutineerde team van Buchel gemeenteambtenaren heeft reeds
zich zou plaatsen voor de kruisfina- besloten om dit evenement volgend
le, maar dat kon niet gezegd worden jaar opnieuw te houden. Het enthouvan het tweede team van Zandvoort. siasme bij vele teams was dermate
Dat team plaatste zich knap achter groot, dat toezeggingen over deelname al gedaan werden.
Buchel voor de halve finale.
De volledige uitslag was als volgt:
In de tweede poule gaven Best of
All en Flowershop Rob de toon aan. I. Best of All, 2. Flowershop Rob, 3.
Deze teams bleken goed op elkaar Buchel, 4. Zandvoort 2, 5. Sporting
ingespeeld en waren te sterk voor de OSS, 6. R.W.A., 7. Heemstede, 8. Rerest van het deelnemersveld. In de creantjes, 9. Zandvoort l, 10. AFAFA,
strijd om de derde en vierde plaats II. Indoor Skischool, 12. Hoogenkwamen ten slotte Buchel en Zand- dijk, 13. Tuhuteru, 14. Nelis, 15. Bar
Technische volleybai-hoogstandjes tijdens het toernooi van de gemeente Zandvoort.
voort 2 tegen elkaar in het veld. Het Brinck.

Erik Jorning dwingt koploper
Ton van Kempen tot remise
ZANDVOORT - De pas 15 jarige Erik Jorning heeft vorige
week donderdagavond in het
Gemeenschapshuis, voor een
voortreffelijke schaakprestatie gezorgd. De nummer twaalf
van de Zandvoortse Schaakclub, in de interne competitie,
moest het opnemen tegen de
nummer l Ton van Kempen.
In een uitmuntende partij
waarin Jorning in het middenspel op ruim voordeel stond,
wist hij Van Kempen een remise af te dwingen.
Omdat het eerste team voor de
externe competitie speelde tegen het
vierde team van Castricum, werden
er slechts zes partijen gespeeld. De
uitslagen van die partijen in de 20e
ronde waren: Mark Kok-G. Klijn 1-0,
Nicolaas ruijer-Handgraaf 0-1, Ronald Roele-Bijlsma 1-0, De Oude-Pieter de Bruin remise, Pepijn PaapGorter remise, Jorning-Van Kem-

pen remise. Door zijn mooie remise
steeg Erik Jorning naar de elfde
plaats op de ranglijst van totaal dertig deelnemers aan de interne competitie.
De toptien ziet er nu als volgt uit:
1. Van Kempen, 2. Van Eijk, 3. Ayress, 4. Van der Meijden, 5. Lindeman, 6. Termes, 7. Molenaar, 8. Marquenie, 9. Geerts, 10. Twint.

Jeugdcompetitie
In de Jeugdcompetitie werd er vorige week geen schaakles gegeven
omdat de jeugdige schakers ook de
theorie aan de praktijk dienen te
toetsen. Schaakliefhebbers kunnen
zich overigens nog melden voor deze
gratis schaaklessen, die op donderdagavond van 19.00 tot 19.45 uur gegeven worden in het Gemeenschapshuis. Voor informatie kan men bellen met de voorzitter Hans Lindeman, telefoon 13224 of John Ayress
telefoon 14120, die in het bestuur het
jeugdbeleid verzorgt.
Zes partijen stonden vorige week

Zwak handbal dames

Casino-ZVM niet te stoppen
ZANDVOORT - Het herenzaalhandbalteam van CasinoZVM gaat onverdroten voort
op weg naar het kampioenschap. Ook de zware uitwedstrijd tegen de reserves van De
Bunkert wisten de mannen
van coach Joost Berkhout tot
een goed einde te brengen, 1215. Voor de Zandvoortse dames staat er niet veel meer op
het spel en dat was afgelopen
zondag duidelijk te merken.
Wijk aan Zee versloeg CasinoZVM, na een zwakke partij,
met 14-12.
In een vreselijk spannende partij
heeft Casino-ZVM steeds een lichte
voorsprong gehad maar De Bunkert
bleef sterk aandringen. Vooral verdedigend, met een voortreffelijk
doelman Johan Molenaar aan het
hoofd, heeft Casino-ZVM de Haarlemmers weinig kans gegeven. Ook
de defensie van De Bunkert toonde
van goede kwaliteit te zijn, maar de
snel opgezette aanvallen van de
Zandvoorters leverden toch kansen
op. Bij de rust leidde Casino-ZVM
met 8-6.
De tweede helft was van het zelfde
laken een pak. Een voortreffelijk en
stevig ingrijpende Zandvoortse defensie, die weinig gaten liet vallen.
De Bunkert heeft tevergeefs geprobeerd de achterstand weg te werken.
Een geconcentreerd spelend Zandvoorts team hield de strijd in handen en won met 12-15.
„Voor mijn gevoel was dit de belangrijkste wedstrijd",
meende

coach Joost Berkhout. „En het is
goed gegaan. Ik geloof dat wij de
concurrenten met deze overwinning
een mentale klap hebben gegeven.
We zijn er nog niet maar met nog
drie wedstrijden te spelen moet het
kunnen".
Doelpunten Casino/ZVM: Kees
Hoek 4, Menno Trouw 4, Guido Weidema 4, Peter Pennings 2, Jan van
Duijn 1.

Dames
De Casino-ZVM dames speelden
de slechtste wedstrijd van het seizoen. Het liep van geen kant en Wijk
aan Zee profiteerde dankbaar van
deze off day van Casino-ZVM. Een
Wijk aan Zee dat eigenlijk door een
in goede doen zijnd Zandvoorts
team gemakkelijk verslagen had
kunnen worden. Na een ruststand
van 7-5 in het voordeel van Wijk aan
Zee en vlot in de tweede helft opgelopen naar 11-7, veranderde CasinoZVM van tactiek en dat leek te slagen. Het 3-3 systeem werd toen gespeeld en de achterstand werd teruggebracht tot 12-10. De opleving
duurde echter te kort en Wijk aan
Zee bepaalde de eindstand op 14-12.
„Het was een bijzonder slechte
wedstrijd", stelde coach Geert Dijkstra. „We hebben diverse systemen
geprobeerd maar het liep niet. Het is
eigen schuld dat we verloren hebben. Van deze tegenstander hadden
we niet hoeven te verliezen".
Doelpunten Casino-ZVM: Sylvia
Blom 6, Elly von Stein 3, Mireille
Martina 2, Daniëlle Blom 1.

Sporting OSS dames l begon
slecht tegen Allides 2. Het team
speelde zonder concentratie en de
tegenstander liep zonder veel moeite over Sporting heen. In de derde
set was er een korte opleving bij de
Zandvoortsen en er werd een ruime
voorsprong genomen. Setwinst behoorde toen tot de mogelijkheid. Helaas zakte de stemming weer waardoor Allides alsnog de set met 12-15
kon winnen.
Sporting dames 2 moest haar
meerdere erkennen in Die Raeckse
3. Hoewel de setstanden aangaven
dat het een spannende wedstrijd
was, trokken de gasten toch steeds
aan het langste eind en wonnen de
partij met 0-3. Het enige damesteam
dat winst boekte was het derde
team. De eerste set werd knap gewonnen met 15-10 maar in de tweede
set was het FES dat het initiatief
had en met dezelfde cijfers won.
Sporting OSS kwam strijdlustig te-

Externe competitie
In deze competitie van de NoordHollandse Schaak Bond kon het
Zandvoortse schaakteam niet overtuigen. Castricum 4 bleek te sterk en
won met 2,5 tegen 5,5. Alleen teamleider Edward Geert kon voor een
overwinning zorgen. Al na één uur
spelen keek de Zandvoortse Schaakclub tegen een 1-3 achterstand aan.
De hoop was gevestigd op de eerste
vier borden maar daar kwam slechts
1,5 punt uit. Ton Marquenie, Piet
Termes en Dennis van der Meijden
speelden remise terwijl er een nederlaag te noteren viel voor Molenaar,
Van Elk, Van Eijk en Ayress.
Wat deze nederlaag voor cpnsequenties heeft voor de ranglijst is
nog niet te bepalen. De laatste competitiewedstrijd van dit seizoen
staat voor dinsdag 12 maart op het
programma. Dan moet een bezoek
gebracht worden aan Bloemendaal.

VOETBAL
Zaterdag: Zandvoort '75-Aalsmeer 15.00 uur terrein binnencircuit.
Energie-Zanvoortmeeuwen
14.30 uur te Haarlem.
Zondag: EHS-Zandvoortmeeuwen 14.30 uur te Haarlem.
BASKETBAL
Zaterdag: 18.00 uur Lions dames-Hoofddorp 2 in de Pellikaanhal.
ZAALHANDBAL
Zondag: 13.30 uur Casino-ZVm
dames-HCV '90 in de Pellikaanhal.
14.35 uur HVH-Casino-ZVM hèren in de F.B. Koenhal te Hoofddorp.
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaamhal: 18.00 uur selectiewedstrijd
B-jun., 18.30 uur selectiewedstrijd B-jun., 19.00 uur Zandvoort Noord dames-HBC, 19.45
uur
Zandvoortmeeuwen-De
Meer. 20.40 uur TZB 2-Schoten 3
dames, 21.25 uur TrefpuntKalmthout, 21.20 uur TZB 4Kalmthout 3.
Maandagavond in de Pellikaanhal: 20.40 uur Club MaritimeElsbroek, 21.35 uur Zandvoortmeeuwen 5-BSM 9, 22.30 uur
Zandvoort Noord 7-Kalmthout
4.

KNZHRM oefent
ZANDVOORT - De Koninklijke
Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij station Zandvoort houdt zaterdag 23 februari
weer een oefening voor de Zandvoortse kust. Wipperploeg en/of de
Dr. Ir. S.L. Louwes vertrekken hiervoor om 09.00 uur vanaf het botenhuis aan de Thorbeckestraat.

Aangep
nieuw
ZANDVOORT - Na een afwezigheid van een aantal jaren
keert Frans Veerman terug bij
de RKSV TZB. Althans dat is
de bedoeling, want de ledenraad van Zandvoorts kleinste
voetbalvereniging moet daarover in maart nog een uitspraak doen. Echter, dat lijkt
geen probleem te worden. Gelijk met de verkiezing van het
nieuwe bestuur wordt er een
wijziging van de statuten aan
de orde gesteld.
Wat betreft het veldvoetbal is TZB
een kleine vereniging maar het zaalvoetbal en vooral de softbalafdeling
zijn florerende takken. Om vooral
het veldvoetbal meer impuls te geven moest er wat veranderen in de
voetbalclub. Daarom heeft men
Frans Veerman aangezocht om zitting te nemen in een overkoepelend
bestuur. Dat wordt dan de voornaamste verandering in het bestuurlijke gegeven van TZB. Onder dat
algemeen bestuur, worden drie besturen gekozen die zich voornamelijk bezig houden met het door hun
vertegenwoordigde tak van sport. Zo
is het de bedoeling om het algemeen
bestuur samen te stellen uit de voorzitter Veerman, secretaris Van der
Mije, penningmeester Crabbendam
en daaraan toegevoegd de voorzitter
voetbal Ab Bol, voorzitter zaalvoetbal Jan van der Wal en voorzitter
softbal Eelke van der Hoek.
Met deze opstelling hoopt TZB het

ZANDVOORT - Aanstaande vrijdagavond organiseert de voetbalvureniging Zandvoortmeeuwen de vol
gende klaverjaswedstrijd om het
koppelkampioenschap van Zandvoort.
Ook nu zijn er weer fraaie prijzen
te winnen en wordt er een loterij
gehouden. In de kantine van Zand
voortmeeuwen aan de Vondellaim
kan men zich melden om aan dit
gebeuren deel te nemen. De klaverjaswedstrijd begint om 20.00 uur en
per koppel is men / 7, inschrijfgeld
verschuldigd.

statuten en een
RKSV TZ
ledental wat verder op te krikken.
Vooral het veldvoetbal zit node op
wat aanvulling te wachten. „Vooral
jeugd moet er komen," zegt Frans
Veerman. „Wat is TZB met drie elftallen zonder aanwas van de jeugd.
We weten dat het moeilijk is maar
we gaan toch proberen een jeugdteam op de been te brengen. We hebben de mensen er klaar voor staan
om de jeugd te gaan begeleiden."

maar iedereen komt zeker m het
veld. Geprobeerd gaat worden om
nog meer teams in te schrijven voor
de komende competitie maar dan
moeten er nog een paar leden bij
komen. De softtaallers worden dit
jaar gesponsord en komen daardoor
in de competitie uit onder de naam
van Chcks-TZB. Het tweede voetbalveld wordt dit jaar ingericht als echt
softbalveld met dug-outs, een slagkooi en een scorebord. Diverse andeTZB hoopt dat de vereniging nu re plannen heeft TZB, om het softaantrekkelijker is geworden voor de balveld tot een gezellig complex om
jongste voetballertjes nu het Kenne- te toveren.
mersportpark beter toegankelijk is
door de aanleg van het nieuwe fietspad over de oude trambaan. „Ik
denk dat het moet lukken. We heb- Training
De softbaltraimng wordt dit jaar
ben een eigen identiteit en het bestaansrecht van TZB is zeker ge- verzorgd door Edwin Waleveld en
waarborgd. Het enthousiasme in de nu al bestaat er de mogelijkheid orn
vereniging is erg groot en ik wil pro- kennis te maken met de softbalberen daar wat leiding aan te geven." sport. Daarom kunnen trainingen,
die in de zaal plaatsvinden worden
gevolgd. Op 27-2 en 6-3 kan men terecht in de Prinsessehal van 20.00
Softbal
uur tot 21.00 uur voor de seniorenBij de afdeling softbal heeft men heren, die ook in de Van Pageehal
geen klagen. Die draait op volle toe- trainen op 25-2 en 11-3 van 21.00 uur
ren en verheugt zich in een geweldi- tot 22.30 uur. De dames trainen op 4ge belangstelling. De softbalafdeling 3 van 21.00 uur tot 22.00 uur in deze
bestaat uit 4 dames-, 4 herensenio- hal. De junioren komen aan bod in
ren-, l junioren-, l adspiranten, 2 pu- de Van Pageehal op 23-2 en 9-3 van
pillenteams en een team voor de al- 10.00 uur tot 11.00 uur en de adspilerkleinsten (5 t/m 8 jaar) de pea- ranten trainen op 2-3 van 10.00 uur
nuts geheten. Voor de recreanten is tot 11.00 uur. Ook de peanuts traieen zogenaamd „slow-pits"team op- nen in de Van Pageehal en wel 2-3
gericht.
van 09.00 uur tot 10.00 uur en de
pupillen op 23-2 en 9-3 van 09.00 uur
Is het bij voetbal nog wel eens een tot 10.00 uur. De recreanten worden
probleem een elftal rond te krijgen zeker niet vergeten en bereiden zich
bij het softbal zijn er leden genoeg, voor op het nieuwe seizoen in de
Prinsessehal op 27-2 en 6-3 van 21.00
uur tot 10.00 uur.

Jeugd van ZVM kent handbal^pelregels
en plaatst zich voor nationale finale
ZANDVOORT - Afgelopen
zaterdag heeft het Adspiranten
B team van Casino-ZVM handbal de regionale spelregeltesten in Haarlem weten te winnen. Zodoende hebben zij zich
geplaatst voor de Landelijke
Finale die op 27 april in Bunnik gehouden wordt. Door het
Nederlands Handbal Verbond
(N.H.V.) worden sinds enige jaren voor de handbaljeugd van 9
t/m 15 jaar spelregeltesten georganiseerd. Doel hiervan is de
jeugd meer te betrekken bij de
handbalsport en hun meer inzich te geven in de vele spelregels om zodoende meer spelplezier te krijgen.

Omdat het N.H.V. erg veel leden
heeft worden er eerst regionale voorrondes gehouden. De winnaars van
die voorronden mogen dan naar de
landelijke finale in Bunnik, het
hoofdkwartier van het N.H.V. Zaterdag werd door de werkgroep Jeugd
van het N.H.V. afdeling Haarlem, in
de Spaarne Scholengemeenschap te
Schalkwijk, de voorronde voor deze
rug en pakte vervolgens vrij gemak- regio georganiseerd. Ruim 100 kinkelijk de laatste twee sets.

Herenteams van Sporting
OSS pakken winstpunten
ZANDVOORT - Afgelopen zaterdag kwamen de meeste volleybalteams van Sporting OSS
in het veld en opvallend was
daarbij dat de herenteams tot
winstpunten kwamen terwijl
de dames minder fortuinlijk
waren.

op het programma met als resultaat:
Henk Willemse-Ilje Molerus 0-1,
Mark Kok-Dave Frederking 1-0, Florian van de Moolen-Bas van de Meij
1-0, Robert Prins-Rebecca Willemse
0-1, Florian van de Mollen-Henk
Willemse 1-0 en Ilje Mollerus-Bas
Geurts 1-0. De stand na deze veertiende ronde ziet er als volgt uit: 1.
Dave Frederking, 2. Ilje Mollerus, 3.
Bas Geurts, 4. Florian van de Moolen, 5. Rebecca Willemse, 6. Henk
Willemse, 7. Michel van Osenbruggen, 8. Mark Kok, 9. Robert Prinse,
10. Bas van der Meij. Volgende week
donderdagavond zijn er weer
schaaklessen vanaf 19.00 uur en tevens wordt de vijftiende ronde gespeeld.

Sportagenda

Klaverjas bij ZVM

deren van 6 verenigingen deden hieraan mee. Het waren ODIN en ADO
uit Heemskerk, de Bunkert en
TYBB uit Haarlem, H.V.H, uit
Hoofddorp en Casino-Zandvoortmeeuwen die ook 20 kinderen had
afgevaardigd. De Spaarne Scholengemeenschap stond bol van de activiteiten. Er werd in verschillende
leeftijdsgroepen gespeeld. Welpen,
adspiranten A en adspiranten B. Elk
team van een vereniging bestond uit
5 man/vrouw.
De deelnemers moesten eerst een
schriftelijk gedeelte afwerken. Ieder
lid van de ploeg kreeg een vragenlijst met maar liefst 30 vrij pittige
vragen. Afkijken was er natuurlijk
niet bij, want dat betekende diskwalificatie voor de hele ploeg. Na het
invullen werden de behaalde punten
van elk ploeglid afzonderlijk ppgeteld en deze punten werden bij elkaar geteld wat het groepscijfer bepaalde. Tijdens het invullen van de
vragenformulieren kon je in de zaal
dan ook een speld horen vallen. Ingespannen werd er op de formulieren getuurd en sommige kinderen
bleven naar hun voorhoofd grijpen.
Je kon zien en horen dat de jeugd
deze testen erg serieus nam. Ook
werd een mondeling gedeelte afgewerkt. Net als in een T.V. Quiz ston-

Heren
Sporting OSS l speelde een wisselvallige partij volleybal tegen PSVH.
Het team liet zich meezakken naar
het niveau van de tegenstander en
verloor, ondanks een ruime voorsprong, de eerste set met 5-15. Ook
de tweede set was Sporting OSS nog
niet bij de les en ging de winst naar
PSVH. De stemming kwam in de
derde set terug en met goed voleybal
werd gemakkelijk met 15-9 gewonnen. Ook de vierde set was voor de
Zandvoorters, die met deze 2-2 einduitslag voor het eerst sinds lange tijd
weer één punt pakte.
Sporting OSS 2 zette de zegereeks
voort. Net als bijna alle voorgaande
partijen werd ook deze wedstrijd
vrij simpel gewonnen met 3-0. De
Sporting heren maken een goede
kans op promotie zodat zij volgend
seizoen in een hogere klasse mogen
uitkomen.
De adspiranten meisjes waren niet
opgewassen tegen het geweld van Allides B. Hoewel de derde set met de
prachtige cijfers met 15-2 werd gewonnen bleek Allides toch de sterkste door de overige drie sets winnend af te sluiten, 1-3.
Op het schriftelijke gedeelte was het flink blokken.

den er twee teams in rijen achter
elkaar. De twee voorste leden van de
ploegen stonden bij een drukknop.
De „quizmaster" stelde een vraag en
de ploeg die het eerste op de knop
drukte mocht de vraag beantwoorden en behaalde bij een goed antwoord een punt. Daarna was de
nummer 2 uit de rij aan de beurt.
Tijdens dit onderdeel was de spanning op de gezichten van de kinderen af te lezen. Zenuwachtig werd
snel op de bel gedrukt en het antwoord werd soms stotterend gegeven.
Het plezier van de jeugd werd zeker niet vergeten. Naast de vele inspanning die de kinderen moesten
leveren was er natuurlijk ook voor
ontspanning gezorgd. Het plezier
moest deze dag natuurlijk wel voorop blijven staan. Daarom werd er
door gerenommeerde trainers op
leuke ontspannen wijze een training
gegeven waar de kinderen veel plezier aan beleefden. Het straalde van
hun gezichten af. Ook was er een
onderdeel „sport en spel" ingelast.
In dit onderdeel werden vele bal- en
behendigheidssporten zoals busbal
(een sport waarbij je een bal tegen
een paal met een bel aan moet gooien), trefbal, muurbal en een leuke
variant op het frisbee gooien afge-

„Als men kennis wil maken met
het softbal kan men komen meetrainen," stelt Frans Veerman. „Je kan
dan eerst een tijdje meedraaien zonder kosten te maken. Bevalt het dan
kan je lid worden. Zo willen we het
ook met het voetbal gaan doen, zodat het aantrekkelijk wordt."
Vol goede moed gaat TZB proberen zich meer in de kijker te plaatsen en gezien het enthousiasme van
Frans Veerman en zijn medebestuurders zijn er positieve perspectieven.

werkt. Aan het einde van de spelregeltest bleek dat de jeugd van Casino-Z.V.M. niet voor niets enige dagen had geoefend. In alle leeftijdsgroepen was door hen uitstekend gepresenteerd. Bij de Welpen wed Casino-Z.V.M., na
winnaar De
Inlichtingen over de RKSV TZB
Bunkert, fraai tweede. De adspiranten A. werden eveneens tweede. Ook kunnen worden verkregen bij penhier werd De Bunkert eerste. Zoals ningmeester Crabbendam, Max Euvermeld werd de hegemonie van de westraat 33, telefoon 12514.
Blinkert door de adspiranten B. van
Casino-Z.V.M. doorbroken. De
Zandvoorters eisten daar de Ie
plaats op met maar liefst 4 punten
verschil op no. 2 TYBB. De Blinkert
werd daar toch fraai 3e.

Slotfase fataal
voor The Lions

Als extra prijs kreeg het ZandZANDVOORT - Een half
voortse team, net als de andere win- uur speelden de basketballers
naars, van de werkgroep jeugd een van The Lions een voortreffegrote taart aangeboden die door het lijke partij. Maar dat bleek niet
team en de begeleiders meteen ver- genoeg te zijn, aangezien Dokorberd werd. De adspiranten B gaan
nu op 27 april in Bunnik uitmaken ko slechts de laatste tien minuwie de landelijke finale gaat winnen. ten nodig had om de achterDe jeugd zal zeker nog even flink in stand om te zetten in een overtraining gaan, want één van de deel- winning. The Lions verloren
nemers zei al: „Wij zullen ze in Bun- met 71-63.
nik even laten zien wat Zandvoort
kan." Het winnende team bestond
uit: Laila Teunissen, Mandy Visser,
Een vlot en m hoog tempo spelend
Arash Mossanne, Patncia Veenman Lions had in de eerste helft het imti
en Daniélle Seders.
atief en leidde na tien minuten met
11-15. Wat Dokko ook probeerde, de
snelle Zandvoorters waren in deze
fase gewoon de betere en de rust
stand was opgelopen tot 29-35.
Ook in de eerte tien minuten van
de tweede helft was er geen vuiltje
aan de lucht voor The Lions Dokko
leek naar een ruime nederlaag te
worden gespeeld. Na tien minuten
basketbal had Lions het verschil uitgebouwd tot een twaalf punten voor
sprong, 47-59. Toen greep het ervaren Dokko wat forser in en daaraan
ging Lions ten onder. Slechts vier
punten, uit vrije worpen gescoord,
kon Lions aan het totaal toevoegen
en na 18 minuten spelen had Dokko
het gat gedicht, 62-62. In de slotfase
heeft Lions met een pressing alsnog
geprobeerd de overwinning veilig te
stellen, maar Dokko besliste de wed
strijd uiteindelijk en won met 71-63
„Ik moet zeggen dat we het eerste
half uur uitstekend hebben gespeeld", aldus coach Johan Beerepoot. „We hebben toen gedomineerd
en dan is het jammer dat je alsnog
ten onder gaat. We schrikken, denk
ik, van het uitzicht op een overwinning, maar er zit weer duidelijk
vooruitgang in."

Polo Biam Sli|nen

Topscorers Lions: Alan Augustin
23, Martin van der Aar 13, Jeroen van
Galen 12.
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Technisch personeel gevraagd
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GEZOCHT

c.v.-servicemonteurs
en onderhoudsmonteurs
m bezit van rijbewijs B.
Ook als u hiervoor opgeleid wil worden kunt u solliciteren
Heeft u interesse7 Neem dan telefonisch of schriftelijk
contact met ons op voor informatie of sollicitatie.
Centrale Verwarming C de Vries B.V., J.C Beetslaan 147
2131 AK Hoofddorp Telefoon' 02503-16322.

lègersstraat2b

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

Wegens uitbreiding van onze
technische dienst

service-monteur
en aankomend monteur

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis gevraagd voor het plaatsen van elektrische huishoudelijk
Micro's op de pagina ,,MICRO'S".
apparaten, wasmachines en koelkasten met bijbehorend'
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
stonngswerkzaamheden, i.b.v rijbewijs. Zaterdags vrij.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,40 per millimeter.
Sluitingstijd dinsdag 1500 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of afgeven/zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 12,
Elektra Speciaalzaak
2042 JM Zandvoort
Molukkenstraat 71-75 - Middenweg 14-16
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
Amsterdamse Poort
1421 AA Uithoorn.
l • Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties:
Telefoon 020-6650813/6651429
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener. Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Huishoudelijk
Radio/tv/video
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperpersoneel
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsgevraagd
blad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode en De Nieuwe
* Te koop radio + pick-up
Weesper ƒ6,38 per millimeter
meubel ƒ75 Tel. 02507
Sluitingstijd, vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- Bentveld bij alleenst zaken- 17538.
combinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kanto- man ervaren HUISH. HULP
Foto Boomgaard
ren verkrijgbaar.
gevr, 3 a 4 uur per week.
Grote Krocht 26
« Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra m rekening Leeftijd v a 30 jaar. ƒ 13 p.u.
Telefoon- 13529.
gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm kosten.
Tel 023-243200.
UW FILM OP VIDEO
• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
ƒ 1,75 per minuut met
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten HUISHOUD HULP gevr. voor
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor 2 ochtenden per week. Tel. gratis achtergrondmuziek.
tussen 17-19 uur 13590
wordt ƒ3,00 m rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- Gevr. ervaren HUISH. HULP,
nisch opgeven, tel 020-562.6271 (dit nummer is niet voor 3 uur p w. of 3 uur per 14 dgn
Woninginrichting
bezorgklachten) of zenden aan:
Mevr. Lavoo, tel 15212.
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
T.k zw lederen st., nw, ƒ 175
1000 AC Amsterdam
Divers personeel
idem besch., ƒ45; dressoir
wit Zweeds hout, ƒ 400, salon
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
gevraagd
tafel, bielzen, zw, ƒ75, hou
in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
ten kloosterbank ƒ275 Te
Houdt u van COSMETICA'' 02507-16019
Zoekt u een leuke
* Te koop wasdroger ƒ 275
BIJVERDIENSTE'' Bel dan
023-295091 tijdens kant.uren. Tel. 15722.

Okkerman
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Bedrijf zoekt JONGEREN boven 15 jaar voor bijverdiensten t b.v ƒ 12,50 per uur
Info op werkdagen tussen 18VERZORGINGSHUIS VONDELSTEDE
l Anna van den Vondelstraat 30,1054 GZ Amsterdam, telefoon 20 uur: tel 02507-18375.
020-852221, biedt huisvesting en verzorging aan 73 bewoners
en ontwikkelt diverse activiteiten in het kader van flankerend
Foto - Film
beleid (b.v. maaltijdproject/dagverzorgmg).
| Op korte termijn zoeken wij een

verpleegkundige of ziekenverzorgende
met opleiding management

.>;.'

If^-ff'i^.i

,

'

..

'ideotheek

OMBO

Foto Boomgaard

* Te koop lederen relax
stoel, kleur bruin. Prijs ƒ200
Tel. 02507-17030.
Te koop 3+2-ZITS BANK
bruin geschuurd leer, ƒ950
Tel. 16489.
* Te koop: 2 radiatorka
chels, oliegevuld, z g.a n. Van
ƒ140, nu ƒ65 per stuk. Te
02507-17982.

ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

of studerende hiervoor
l in de functie van Afdelingshoofd voor 2 verdiepingen, waarI van 1 verdieping een substitutieproject i.s m. Verpleeghuis
„De Poort".
l Taken o a
|- het leidinggeven en mede uitvoeren van de werkzaamheden van de 2 afdelingen,
. Rubneksadvertentie? Zie
11 - het vervangen van het hoofd verzorging bij diens afwezig- voor adres en/of telefoonnr. T k. gevr. LEDER CHESTER
RELD BANKSTEL of LOSSE
heid,
de colofon in deze krant.
BANK. Tel. 075-704775.
l- begeleiden en instrueren van leerlingen.
l Functie-eisen
l- ervaring m een soortgelijke werkomgeving,
- in staat zijn om veranderingsprocessen te ondersteunen.
GRATIS
Salariëring vlgs CAO-Bejaardentehuizen max ƒ 3355 schaal 7
Woninglijst
van Zandvoort
Een uitvoerige functieomschrijving wordt u op verzoek toegezonden Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen
met het Hoofd Verzorging, de heer Hans Schuts.
CEQ/ E makelaars o.g.
L|J
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14 dagen na verI schijnen van deze advertentie richten aan de directie van
NVM
Tel. 02507-12614
MAKELAAR
| Vondelstede

5 REGELS

eekvoordeel
en hele week

Huwelijk en
kennismaking

H MM GRATIS

MICRO

* Te koop stalen onderste
bed, 150x190, ƒ 95; kmder-sk
schoenen (Dynafit), mt 32
ƒ50. Tel. 02507-12313
T.k.. tafelbiljart + chrome
t.v.-standaard + nieuw aggre
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van aaat. T.e.a.b. Tel. 12119.

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Verloren en
gevonden

Kunst en antiek
* T k. 1 stel sigarenplanken
antiek m. smeedijzerbeslag,
ƒ60. Tel. 075-280616.
Te koop ANTIEKE WATER
POMP + PIANOKRUK. Tel
02507-12119.

Kleding
* T.k. snowboots (Elefanten), maat 37, kleur gebroken
wit, ƒ 15. Inl.: tel. 19968.
ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
ichten aan Centrale Orderafdeling Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam.

Muziekinstrumenten

Onroerend
goed te koop
aangeboden

GARAGE
:e koop in omg. Zandvoort,
Gebr. % j. oude kant-en-klare
verplaatsbare béton-garages
nl: Ahorn, 05750-41464.
Te koop: GARAGE
Trompstraat
Tel. 13667

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
Te koop gevraagd- 2- of
3-kamerwonmg, ± ƒ 80.000.
Tel. 02507-19742.
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
'er direct appartement aan
zee te huur. Tel. 02507-16019.
GARAGE TE HUUR
ƒ 150 p.mnd. Dr. J.G. Mezger
straat. Tel. 13344.

Huren met recht van koop
KEYBOARD va. ƒ25 p.m T.k gevraagd: INBOEDELS,
ZOLDEROPRUIMINGEN,
Dijkman b v., Rozengracht
RESTANTEN. 023-246777.
115, Amsterdam.
Tel. 020-265611.
GARAGE TE HUUR
Trompstraat
Tel. 14534
Boeken

Tijdschriften

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.

Maak nu 100% Live kennis
met bizarre huisvrouwtjes en
banele Moeders en Dochters.
Maak nu kennis met de meest
harde Live/Porno die er is!

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

340.340.95

r

Bel ons
Thuis!

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

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

3,82
3,82
3,82
5,09
6,36

regels ƒ 7,63
regels ƒ 8,90
regels ƒ10,18
regels ƒ11,45
regels ƒ 12,72

Autoverzekering

VERENIGINGSGEBOUW

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

Alle prijzen incl. 6% BTW

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis adverteren.

De Krocht
rote Krocht 41, Zandvoort,
il. 02507-15705-18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Naam:
Adres:

.

Zalenverhuur

Postcode:

Plaats:

leieroon:
Telefoon:

ü.v.p. m
in rubriek:
ruorien:
S.v.p.

•

Wij behouden ons het
echt voor zonder opgave van
edenen teksten te wijzigen
f niet op te nemen

Autoverzekering
nu nog goedkoper bij
TEUBEN ASSURANTIËN

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

Teuben Assurantiën

Diaby helderziende
helpt
mensen, relatie en alle
problemen etc. 020-953152.
X Y.Z B V. verhuizingen en
<amerverhuizmgen Voll verz
Dag/nachtservice 020-424800

KEUR
brood - banket
Alweer 9 jaar
op het Raadhuisplein

Gaat dit
te ver?

TEL. 12404

Gaat Marleen (30) te ver met
haar Sex/Technieken'7 Als je
boven de 18 jr. bent en tegen
een slootje kunt, dan moet je
het zelf maar is beoordelen!

340.350.15

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

06/50 cpm. Red Ear Prod.

Banaler
is 'r niet!
Dikke Rijpe vrouwen doen
Gnekse/Nursingsex en de
oizarre Pijn/Grensmethode!
Hou je van véél lak, leer en
rubber/hulpstukken bel dan:

Had ik daar maar eerder aan gedacht

Autorijschool Phil Waaning

340.320.80
06/50 cpm. Red Ear Prod.
**** HARDSEX ****
Keihard de lekkerste (50 c/m)
!!i 06 - 320*325*35 H!
* * * * * JANNEKE * * * * *
Jong en onschuldig ...?
06 - 320*324*24 (50 c/m)
'* RIJPE VROUWEN **
Veertig jaar en hitsig (50 c/m)
06 - 320*325*45
* * * * VLUGGERTJE * * * *
Bel me snel schatje (50 c/m)
06-320*325*27

Kostverlorenstraat 70 - Zandvoort
Tel. 02507-12071
Glazenwassen}
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

5 meisjes/dames ontv. tijdelijk/part-time in rom. privésfeer v.a. ƒ100. 020-252497.

Türkge seks hatti
06-320.327.44

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478
* Fitness/
krachttraining
* Bedrijfsfitness
* (Conditietraining
* Callanetics
* Aerobics
* Sauna/Turks bad
* (Sport)massage
* Zonnebanken
gezichtskanon

Woningruil

GEVRAAGD in Zandvoor
Apothekers-, dokters- of grote 2-kamerflat, huur to
7
andartsassistente worden ƒ500. AANGEBODEN in Am
Of opl.vz volgen'' Kom naar sterdam 2-kamerflat, grote
OPEN DAG' Frans Hals Colle- woonkeuken, badkamer
ge, afdeling AG, 27/2, 16-20 igbad, 2 balkons van 6 mtr
uur, Schoterstraat 4, Haar- vrij uitzicht, 2e etage, Geu
em. Tel. 023-262070
zenkade. Tel 020-120126.
Gevraagd
FRANSE CONVERSATIELES.
Tel na 18 uur: 13440.
Financiën en
handelszaken
Weet u dat er iedere donderdag van 20 00 tot ± 23.00 uur
KLAVERJASSEN is m 't Stek<ie'? Nieuwe leden welkom! Belastingaangifte-formulieren
nfo tel 17113 - 19372.
ngevuld bij u thuis, vanaf
'45. Tel. 020-954934.
AEROBICS
o.l.v. Anja v.d. Voort.
Adm.kantoor van ümbeek
Bel v info: 19701 of 12215. /erzorgt uw BELASTING
AANGIFTE. Tel. 02507-19600.

Zandvoorts Nieuwsblad

Diversen

l moorkop

06/50 cpm. Red Ear Prod.

dakikasi 50 cent
'e koop: „Doe-het-zelf" en
Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
Wij
behouden ons het
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d. ,Na vijven" per jaargang ƒ5;
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat na ieder
recht voor zonder opgave van
,Bobo"-tijdschnften
ƒ0,25;
blad
als
1
regel
bij
uw
tekst
meegerekend
wordt).
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
redenen teksten te wijzigen
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven. Het Beste Boek (4 dl.) ƒ2; Te huur gevr. per 1 maart of niet op te nemen.
boeken ƒ 1 p. stuk. Tel. 19968 WOONRUIMTE voor een wer
m a a t
b r u i d s l a P 0 n
k 0 0 P
T e
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
<ende jongeman Tot max
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
m0 d e r n e s a l 0 n t a f e l e n
3 8
ƒ850
incl.
p.mnd. Tel
Dieren en
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
32507-15231 (werk), 19742 K
T e l
0 2 - 3 4 3 .
r i e t e n
s t 0 e l
dierenPostbus 122, 1000 AC Amsterdam.
18.00 uur.
benodigdheden
Of afgeven bij:
Jonge
vrouw, werkzaam m de
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
verpl., zoekt zelfstandige
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
* Te koop aquarium met toe- WOONRUIMTE tot ƒ 800 pe
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
behoren, afm. 125x50. Prijs maand. Tel. 02507-16310
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
250. Tel. 02507-17639.

Lessen en clubs

Bel voor sex-afspraakjes,
Jonge MEISJES-CONTACT
06-320.330.16 (50 cpm)
Na de wedstrijd gaan Petra
en Kim samen onder de douchei! 06-320*330*32 (50 cpm)
* * HOMO DIRECT APART * *
Bel nu snel voor het maken
van een geslaagde afspraak,
of bel voor 'n lekker gesprek.
Niemand kan meeluisteren11
Druk op de nul als je iemand
anders wilt spreken.
Bel 06-320 322.67 (50 cpm)
SUZANNE is 'n jong blond
meisje, en vol van boven1!
Bel 06-320.330.96 (50 cpm)
Bianca is een ondeugend
jong heet schoolmeisje! (18
j ) : 06-320 330 97 (50 cpm).
*** S.M. AFSPREEKLIJN * * *
Bel 06-320*322*20 (50 cpm)
Gratis inspr.: 01720-30507.
Zoek je een lekkere BOY' De
HOMO-CONTACT-Computer
Bel. 06-32033095 (50 cpm).
Bi-Sex voor TWEE, direct
apart met een heet meisje of
een lekker jongen; ook trio'
06-320.330.82 (50 cpm).
Ondeugende Pascale doet 't
m de keuken (KEUKENSEX).
Bel 06-320*330*98 (50 cpm).
OPGELET! Zoek je 'n vriend
of 'n leuke vriendin? Rirtbox
06-320 330.01 (50 cpm).

A.s. zaterdag
moorkoppenfeest

340.310.10

Gevraagd grote treinbaan
met toebehoren, mag ook blik
zijn. Tel. 03465-63658.

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

Te koop
gevraagd
diversen

Harde
Liveporno!

* Te koop gevr. auto-kindei Wij zijn (ex)gedetineerde en
* Wie heeft mijn gouden zitje tot ca 9 mnd, om voon uitgerangeerde prostituees'
halskettinkje gevonden mei te plaatsen. Tel. 075-214739 Wij doen door de telefoon
absoluut Live alles wat in
hartjes'' Tel. 02507-12932.
* T.k. gevraagd paardn je eigen bed nooit gebeurd!
* Verloren d.d. 18/2, omg broek, maat 128. Bngit Auber
Centrum: broche, 2 kl., met len: tel. 020-17665.
steentjes. Beloning voor dier06/50 cpm. Red Ear Prod.
bare herinnering. Tel. 12007.

Hobby's en
verzamelingen

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• aan balie kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden
• weg/aan komen lopen/vliegen
• maximaal 5 regels
• alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

ALLEEN ZIJN MOE7 Bel da
Parasol Reis- en Contacten
club: 023-356840 (mfoband)
• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieve
ervoor te zorgen dat het nurr
mer in de linker-bovenhoe
op de envelop staat vermei
* Hoera1 Ons kleinkindere en dat de brief geadresseer
nelftal is nu compleet. Hilde wordt aan: Centrale Orde
en Jack van harte gefelici afd. Weekmedia, Postbu
teerd met Isabella Pa + Ma 122,1000 AC Amsterdam. D
voorkomt vertraging in de be
v.d. Bos.
handeling.
* Hilde en Jack m'n porte
monnee wordt wel wat dun
Te koop
met weer een nichtje erbij
Gefeliciteerd van de Suiker
aangeboden
oom Ronald.
diversen
* Harrie van het Smikkelhui:
bij het busstation heeft er za
terdag weer een jaartje bij TE KOOP (wegens renov;
tie). 4 meter lange eikehoute
Van harte. Je fanclub.
*• Lieve Melissa gefeliciteerd keuken incl. koelkast, freeze
met je zusje. Kusjes van Ca vaatwasser (Philips), elekt
oven, 4-p gasstel, werkbl;
rola.
den etc., afzuigkap, 2 witt
* Pa, van harte gefeliciteerdwastafels + kranen. Teven
met je verjaardag. Mare grenehouten ledikant + Sto
Carolien en je avondvrienc chenmuhle autostoeltje mi
Rakker.
slaapstand. Tel. 020-664431
* Jeanette hartelijk gefelici -*• T.k kinderledikantje me
teerdi Tot 2 maart op hel alle toebehoren, prijs ƒ 101
feest Papa, Mama en Marco strandkar op luchtbanden
* Wat leuk dat wij zo welkom prijs ƒ 150. Tel. 02507-13146
zijn11 Nu worden we i.p.v * T.k. ijshockeyschaatsen
part-time, full-time Zand maat 39, ƒ 25; Polaroidcame
voorters. En feest zullen wi ra ƒ 60, compact k.b -camera
vieren! De Langereisjes.
Olympus, ƒ 190. Tel. 15199.
* Help de Polen. Stuur eens Te koop COMBI-WANDEL
een voedselpakket! Geen WAGEN, merk Bebecar. Pn
adres7 Dat hebben wij voor u n o.t.k tel. 02507-19600.
Inl.. tel. 02907-5235
* T.k a. grenen ledikantje
Voor trouwfoto's Vraagprijs ƒ 100 Tel. 12177
* Hé - Beste kok van hè
dorp1 Van harte met je ver
jaardag vandaag Rood is
Rood.
* Mack en Hilde gefelici
teerd met de geboorte van
jullie dochtertje. Ab en Lies
beth.

Zoek je een hete meid9
Bel de Tippelbox.
Vakantie
06-320*322*11 (50 cpm).
buitenland
Direct Snel Sexcontact'!
Live Afspreeklijn.
Stacaravans t.h in de Belgi- Bel 06-320*322*88 (50 cpm).
sche Ardennen v a. ƒ 190 p.w.
Nieuw BI-SEX AFSPREEKall-m. Inl.: tel. 04459-1598.
LIJN ** Bel 06-320*330*07 **
Zuid-Fr Dordogne kant-en- (50 cpm). Inspr.-01720-45111.
klaar kamperen op luxe camping en voll. mger. 4/5-pers. HOMO: Zoek je 'n lekkere
boy? Bel 06-320.330.18
vak huisjes of caravans.
Inspreken 01720-22484.
Tel. 04742-3362.
Blonde Natasja doet het
met 2 hete Buurjongens.
Sportartikelen
Bel 06-320*327*77 (50 cpm).
HOMO. Het is wel even
•*• T.k. paardnjlaarzen, maat
slikken voor die Jongens.
38, nog erg mooi, ƒ40. Tel.
06-320*327*01 (50 cpm).
02507-16017.
Wil jij een lekkere meid'
* T.k. ijshockeyschaatsen
Bel de Hete Vrouwenlijn
maat 39, ƒ25. Tel. 15199
06-320*320*36 (50 cpm).
* Ski's, compleet en nage- Buurvrouw Chantal en haar
keken, 150 cm lang, ƒ 45. Tel, hete buurjongens, live-sex.
02507-16017.
Bel 06-320*328*01 (50 cpm).
* T.k. ijshockeyschaatsen, Onvoorstelbaar, tnosex samaat 45, voor ƒ25. Tel.
men m. Loesje en stoute Ani02507-19957 (Van Brero).
ta- 06-320*328*04 (50 cpm)
SUZANNE gaat onder de
Rijwielen,
hete douche en Jos maar gluren. 06-320*329*01 (50 cpm).
motoren,
*** H-E-T-E-R-0-Contact ***
bromfietsen
De heetste Sexafspraken11
Bel: 06-320.329.88 (50 cpm)
* Te koop damessportfiets
met 5 versnellingen, kleur wit- Wil jij direct APART met
metallic, merk Peugeot, ƒ90. 'n strenge meester of 7met
Tel. na 18 uur: 02507-15808. een onderdanige slaaf?'
Bel Gay S.M. voor Twee.
* Te koop gevraagd heren- 06-320 329.99 (50 cpm).
fiets. Tel. 02507-13145.
Meer dan 100 hete Meisjes,
zoeken SEXCONTACT"
Diverse clubs
06-320*330*21 (50 cpm).
Versier ook 'n afspraakje!'
Bel de Afspreekbox:
06-320.330.77 (50 cpm).

* Fitness/Krachttraining:
onder deskundige begeleiding, ook specifieke krachttraining voor bepaalde sporten mogelijk.

* Fitness/krachttraining/
(conditietraining
ook voor 50+

* Zonnebankactie:
5x zonnebank
5x snelbruintunnel
met 3 gezichtskanonnen

ƒ99,-

* Alisun dubbel gezichtskanon
ƒ10,- per kwartier
FITNESS PARADISE
Paradijsweg 1, 02507-17742

WEEKMEDIA22
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De Wurf

kust O
keur OL

Jan van der Veer
ZANDVOORT - De expositie
'Een leven lang' van schilder Jan
van der Veer is van 10 februari tot
en met 21 april te bewonderen in
atelier Paulus Loot. Het atelier bevindt zich bij de watertoren aan de
boulevard Paulus Loot 21. De
Haarlemse schilder laat zijn werk
puur door zijn inspiratie bepalen.
Opvallend is dat hij veel gebruik
maakt van 'koele' kleuren, zoals
blauw en groen. Maar laaiende
emoties wil hij niet uit de weg
gaan, met felle kleuren. Van der
Veer schildert realistisch werk,
dat getuigt van een poëtische inslag. Atelier Paulus Loot is geopend in de weekeinden van twee
tot vijf uur.

Zondagskinderen

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Olaf Viruly in Groenendaal
HEEMSTEDE - Restaurant Landgoed Groenendaal mag zich er op
verheugen de Amsterdamse pianist Olaf Viruly in zijn gezelschap te
hebben. Aanstaande zondag zal de pianist werken van de Russische
componist Anatol Liadov komen vertolken. De pianist zal de stukken zelf
aankondigen en toelichten. Het concert begint om half twaalf. Toegangsprijs 6,50 gulden, inclusief koffie.
De componist Liadov leefde van 1855 tot en met 1914. Door zijn beroemde tijdgenoten, zoals Moussorgsky, Rimsky Korsakov en Borodin, werd
Liadov beschouwd als het grootste talent in hun midden. De componist
vond dit niet belangrijk. In beroemdheid was hij niet geïnteresseerd en
wellicht dat het door gebrek aan promotie van hemzelf (hij bezocht zelfs
de premières van zijn eigen werken niet) te wijten is dat hij wat op de
achtergrond gebleven is.

VELSEN - In de voorstelling
Zondagskinderen schitteren John
Kraaykamp, Pieter Lutz en Simpne Rooskens. De voorstelling is
vanavond te zien in de stadsschouwburg van Velsen. Aanvang
20.15 uur, entreeprijzen tussen de
23 en 28 gulden. Zondagskinderen
speelt zich af in een bejaardenhuis
waar twee oude vrienden proberen weerstand te bieden aan de
Toen er ter ere van zijn 35-jarig jubileum als compositieleraar een
gebreken van de oude dag. John
Kraaykamp omschrijft zijn rol in concert voor hem gegeven werd, dook hij onder bij vrienden. Prokofiev
Zondagskinderen als de mooiste was een van zijn leerlingen. Eens schijnt Liadov gezegd te hebben: 'Ik leef
in een soort sprookjeswereld en laat mij daar alstublieft in zitten'. De
die hij ooit gespeeld heeft.
muziek van de Russische componist is te vergelijken met die van Chopin
of Rachmaninoff.
Verf
Via de Russische platenmaatschappij Melody kwam Viruly te weten dat
HAARLEM - In de Toneel- hij de enige pianist is die zoveel werk (54 stukken) van Liadov speelt.
schuur staat vanaf vandaag tot en
„Ik voel mij enorm verbonden met die man", vertelt Viruly. „Dat is ook
met zaterdag 23 februari toneel- noodzakelijk, want het zijn technisch moeilijke stukken. Andere pianisten
groep Amsterdam op de planken nemen hem én om die reden niet op in hun repertoire, maar ook omdat ze
met Verf. Verf is een klucht over denken dat er geen eer aan te behalen valt, omdat Liadov niet bekend is.
het kleine leed van middelbare da- Maar het is prachtige, romantische, kwalitatief hoogwaardige muziek.
mes. Wendela, gespeeld door Syl- Echt de enige reden dat het zo weinig gespeeld wordt, is dat Liadov er geen
via de Leur, ontvangt de dames reklame voor maakte. Hij was een vijand van egotripperij".
van het schilderclubje. Als het ietwat forsgeschapen model gaat poseren, speelt de LSD die zoon
Frits in de koffie heeft gedaan hen
parten en uiten de dames tal van
erotische ontboezemingen.
Aanvang half negen.

Hardbop
HAARLEM - In de Haarlemse
Jazzclub aan het Groot Heiligland
37 valt vrijdagavond om tien uur
hardbop te horen van het Ronnie
Ross/Rein de Graaf quintet. Zaterdagavond is het uurconcert met
big band The Hague. Daarna is de
jamsoos.

Bouwland
HAARLEM - Allerlei illustratiemateriaal over het Brouwersvaartgebied en de Verenigde Polders in Haarlem hangen van 12
februari tot 7 april in het Architectuur en Bouwhistorisch Centrum
aan het Groot Heiligland 47. Geopend van dinsdag tot en met zaterdag van twaalf tot vijf en op
zondag van een tot vijf. Toegang
gratis.

Olaf Viruly

Korte tips
• Aanstaande vrijdag is er weer
disco in 't Stekkie, van acht tot elf
uur.
• In de bioscopen van Brinkman
in Haarlem draaien de films The
Witches, Postcards from the edge,
The Russia house, Home alone,
Teenage mutant ninja turtles en
Ghost. Al deze drie films zijn voor
alle leeftijden.
• In Cinema Palace in Haarlem
draaien Dances with wolves en De
kleine Zeemeermin. Voor alle leeftijden.
• De Kindergarten cop staat bij de
Haarlemse bioscoop Luxor op het
programma. Ook voor alle leeftijden.
• Orgie, een toneelstuk van Pier
Paolo Pasolini is vrijdag 22 en zaterdag 23 te zien in de Toneelschuur in Haarlem, aanvang half
negen.
• Wandelen door de duinen tussen Noordwijk en Zandvoort kan
komend weekeind tussen negen
en twee uur. Routes van vijf tot
veertig kilometer. Kosten tussen
de drie en vier gulden. Aanmelden
bij café-restaurant De Duinpoort,
Langevelderlaan 22, Noordwijkerhout.
• In de Vleeshal aan de Grote
Markt in Haarlem worden tot 24
maart kunstwerken getoond die
door de gemeenten Haarlem en
Bloemendaal zijn aangekocht.
Ook een keuze uit niet-aangekocht werkt is te zien. Open van
maandag tot en met zaterdag van
elf tot vijf uur, op zon- en feestdagen van een tot vijf. Toegang gratis.
• Het Oratoriumkoor Bennebroek en de Culturele Kring geven
vrijdag een concert waarbij uitsluitend werk van Mozart vertolkt
wordt, in de Sint Jozefkerk, Kerklaan 9.
Aanvang 20.15 uur.
• Het Noordhollands Philharmonisch Orkest brengt op dinsdag 26 februari werk van Oosteuropese componisten en Nederlandse vocalisten ten gehore. Om
kwart over acht 's avonds in het
Concertgebouw aan het Klokhuisplein 2a.
• Kaarten voor Henny Huisman
(26 april) en Chris Barber (6 mei)
kunnen al worden besteld bij de
schouwburg in Velsen via 0255015789.
• Beatcream/Raggende Manne
met 'Sandwich met Hagelrag' komen vrijdag in het Patronaat in
Haarlem (Zijlsingel 2). Aanvang
21.45 uur.
• Pepe Ahlqvist H.A.R.P. uit Finland en The Bintangs spelen zaterdagavond om kwart voor tien in
het Patronaat.
• In Zomerlust aan de Hoofdstraat 142 in Santpoort wordt aanstaande zondag een ruilbeurs georganiseerd door de Nederlandse
Vereniging 'De Verzamelaar'. Van
half een tot half vijf worden er
penningen, munten, postzegels en
bankbiljetten geruild.

Een van de gezelligste evenementen vind ik nog altijd het jaarlijkse
optreden van onze folklore-veremging de Wurf. Haar toneeluitvoermgen zijn elke keer weer een belevenis
op zich. Immer handelend over de
Zandvoortse tijden van weleer, weten de leden de herinnering aan
vroeger bij veel dorpsgenoten levendig te houden.

Zandvoorters. De winter en dit oer
Hollandse produkt zijn onlos(s)makelijk met elkaar verbonden. Ieder
zichzelf respecterend restaurant
heeft het op dit moment op zijn menukaart. Ook vroeger was deze kost
bij de Zandvoorters bekend. In het
oude mannen- en vrouwenhuis aan
het gasthuisplein bijvoorbeeld. Ik
hoorde deze week een aardige anecdote. Ook de oudjes in het verzorgingshuis, (het tegenwoordige Cultureel Centrum) werden tijdens de
wintermaanden regelmatig ver(r)(g)ast op deze 'sta in de maag'.
Voorzien van de nodige varkenspoten en gelardeerd met roggebrood
met spek betekende dit culinaire
hoogstandje van 'vader en moeder'
voor de bejaarden een welkome af-

Met oog en oor
(Je badplaats door

Zandvoorter hoort
cel en tbs eisen

ZANDVOORT/HAARLEM - De officier van Justitie bij de Haarlemse
rechtbank heeft vrijdagmiddag vier jaar gevangenisstraf en ter beschikking
stelling (tbs) met dwangverpleging geëist tegen een 26-jange Zandvoorter.
De man heeft toegegeven dat hij op 3 augustus van het vorig jaar een 9-jarige
jongen uit Den Bosch met messteken om het leven had gebracht.
De steekpartij vond 's middags vijftiende de drang had om jongens
plaats bij een vijver in Santpoort- van een jaar of tien pijn te doen en te
-Noord, waar de jongen uit Den doden. De Zandvoorter is onderBosch aan het spelen was met zijn zocht in het Pieter Baan-centrum in
neefje. De verdachte stapte zonder Utrecht. Volgens de onderzoekers is
enige aanleiding op de kinderen af de verdachte een ernstig zieke man,
en stak het slachtoffer in de hals. die slechts met een langdurige en
De verdachte heeft tegenover de intensieve behandeling te helpen is.
politie verklaard dat hij al sinds zijn De uitspraak is op l maart.

Begin jaren zeventig ging een Statencomnüssie voor milieu van start. In 1982 werd
iet eerste provinciale milieubeleidsplan
'ast-gesteld. Sindsdien is er veel veranderd.
Vtilieu heeft een vaste plaats gekregen in de
'olitiek. Er zijn veel maatregelen genomen.
Bij de provincie heeft men ingezien dat
iet niet langer verantwoord is achter de
'roblemen aan te lopen. Het achteraf saneen en herstellen van veroorzaakte schade is
'aak te laat en extra kostbaar. De provincie
s van mening dat het milieu beter beheerd
noet worden. Dat kan niet alleen met tech-

Jongetje slikt
motorkap in
ZANDVOORT - Een driejarig
jongetje raakte op vrijdag 15 februan in ademnood nadat hij
een motorkap van een speelgoedauto had ingeslikt. De
hulpverlening, die snel ter plekke was, kon het jongetje redden.
Door het knaapje ondersteboven te houden en hem enkele
klappen op de rug te geven,
kwam het onderdeel van de
auto weer naar buiten.

Keuken gesloopt en
geopend
SANTPOORT/ZANDVOORT - De
gedeputeerde F. Tielrooij zal woensdag 27 februari de slopershamer in
de oude keuken van het Provinciaal
Ziekenhuis Santpoort zetten. Daarna zal hij de nieuwe keuken openen.
Met ingang van 2 april zal de kliniek
in Santpoort overgenomen worden
door twee centra in Amsterdam
Deze centra zullen in de toekomst
voor hun diverse vestigingen m de
hoofdstad gebruik blijven maken
van de keuken in Santpoort, die een
capaciteit heeft van zevenhonderd
maaltijden. Door de capaciteit van
half acht 's morgens tot vier uur 's
middags te gebruiken, kunnen de
dertien koks er dagelijks 1200 gevarieerde maaltijden klaar maken, afgestemd op individuele behoeften
van de patiënten, waaronder een
groep buitenlanders.
De keuken heeft vijf miljoen gulden
gekost.

Wat gebeurt er met de zestien
vervuilde plaatsen in Uithoorn? Wat
met de 446 in Amsterdam, of de
zeventien in Purmerend, of de dertien
in Zandvoort? De troep moet worden
opgeruimd, maar hoe? En is er geld
voor beschikbaar? De provincie heeft
aan de Minister van VROM een advies
uitgebracht waarin staat dat toch
ipoedig moet worden begonnen met de sanering.
Vlaar er is meer.
Neem nu het Westelijke havengebied van
Amsterdam, de Zaanstreek, de IJmond of Schiphol
m omgeving. Het zijn gebieden met bijzondere
milieuproblemen. Het milieu zit nadrukkelijk in de
Dortef euille van het provinciale bestuur. Het zich
jezighouden met het milieu betekent niet alleen het
saneren van grote vervuilde gebieden als de
Volgermeerpolder, of het opruimen van
/uilnisbelten, of het sluiten van
/uilverbrandingsinstallaties. 'Van saneren naar
?eheren' is de titel van het tweede Milieubeleidsplan
dat op 11 februari door Provinciale Staten is
aangenomen. Aan het eind van deze Statenperiode
lebben zij toch nog twee op het gebied van milieu
belangrijke beslissingen genomen, want 28 februari
ipreken de Staten zich uit over het Plan van Aanpak
Schiphol.
Op woensdag 6 maart worden de nieuwe Staten
;ekozen.

Aan het eind van de jaren zestig
^egonnen enkelingen zich zorgen te
maken over de kwaliteit van het miieu. Deze mensen hielden allerlei
overheidsinstanties voor, dat het miieu eraan zou gaan als men op dezelfde manier doorging met produceren
en consumeren. De roep van deze
mensen kreeg geleidelijk aan meer
teun en de overheid volgde, door het
ontwikkelen van een milieubeleid. Zo
ook in de provincie Noord-Holland.

Gevaarlijk

Ouderen en hulpbehoevenden
kunnen maar beter niet m 'Noord'
gaan wonen. Het is daar bloedlink.
Roofovervallen en aanrandingen
zijn er nog niet aan de orde. Waar ik
het over wil hebben, is de onveilige
situatie voor de voetgangers. De omhoogstekende trottoirtegels vormen
Op zaterdag 9- en zondag 16 maart
een gevaar voor de wandelaars Nu
aanstaande staan ze in hun jaarhjkweet ik ook wel, dat er op deze lokase uitvoeringen weer op de planken.
tie weinig of geen toeristen komen.
In 'Gebouw De Krocht' wordt dan
Je zou dus kunnen zeggen, dat deze
het blijspel 'De Moriaan in de
opknapbeurt geen prioriteit heeft.
Noord-buurt' opgevoerd. Het stuk is
Reeds meerdere malen is het voorgeschreven door J. Steen. Het vergekomen dat een
haal speelt zich
niets
vermoeaf, zo rond de jadende
wanderen twintig. Deslaar struikelde
tijds verdiende
over een tegel.
90 procent van
Het hoeft toch
onze bevolking
niet zo veel geld
de kost aan het
te kosten om
toerisme. Een alhier iets aan te
leenstaande
doen. Geacht gevrouw, op vakanmeentebestuur,
tie in Zandvoort,
laat de handjes
brengt door haar
eens wapperen.
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks m het
aardig voorkoZandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
men de hoofden
De bewoners
andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
van de plaatselijvan deze onderke mannen noggeschoven wijk
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.
al op hol. De Mozullen u dankreaan wordt zij
baar zijn.
genoemd.
Dit
op het dagelijkse menu.
vanwege het ieit, dat de dame m wisseling
verhaal wil, dat het tehuis tij- Voorjaar
kwestie door een veelvuldig vertoe- Het
een landelijke kook-competitie
Als ik nu naar buiten kijk, kan ik
ven in de Zandvoortse zon, een voor dens
dit product zelfs een eerste prijs een
tevreden gevoel met onderdrukdie tijd opvallende bruine kleur had. met
heeft
gehaald.
ken. De sneeuw is weer verdwenen.
De vrouwen in onze badplaats vreesPelleboer en zijn collega's
den concurentie. Achteraf blijkt echZandvoort kende destijds nog Volgens
zit
de
winter
er op. Nog even en de
ter dat zij zich voor niets ongerust geen
Vanwege de hy- lente staat weer
voor de deur. Het
hebben gemaakt. Hoe het een en an- giëne waterleiding.
werd de soep gebrouwen van begin van een nieuw
seizoen. Wat dit
der verloopt, verklap ik met. Ik kan regenwater.
Daartoe
bevond
zich
u al wel vertellen dat het weer een naast het huis een grote regenton. jaar ons gaat brengen ligt nog in de
van het ongewisse verborgen.
dolle boel wordt. Het toneelstuk
een buizenstelsel was de dak- schoot
Ik heb echter zo'n donkerbruin verwordt zoals vanouds geregisseerd Via
goot
met
dit
reservoir
verbonden.
moeden dat het wel eens een enerdoor Ali Bol. Kaarten zijn te bestelverend jaartje zou kunnen gaan worlen bij: E. Lever, Oosterstraat 18 en
Nu
woonde
er
op
de
bovenste
etaE. Kerkman Jan Steenstraat 8. Zoals ge een Zandvoorter (wiens naam ik den. Ons gemeentebestuur heeft
te doen gebruikelijk is er weer 'bal u uit peniteit met de nog levende naar ik zo vermoed nog aardig wat
voor ons in petto. Ik
na'.
familie zal onthouden) die zijn pis- verrassingen
zet mij schrap en wacht voorlopig af.
pot uit gemakzucht immer leegde in
Erwtensoep
de dakgoot. Niemand van de bewoDit was het weer voor deze week,
Onlangs vond u in deze krant een ners die het destijds heeft gemerkt. blijf gezond, tot de volgende week.
foto van enkele erwtensoep etende Gesmuld hebben ze wel, zo wil het
Bram Stijnen

'Maak de afvalberg een kopje kleiner'

oor Jaap Kok

verhaal. Op zijn sterfbed bekende de.
snoodaard aan één van zijn familieleden zijn onbehoorlijk gedrag.

Verkiezingsmarkt

• Verfresten behoren tot klein chemisch afval, dat in bijna alle gemeenten al overvloedig wordt ingezameld.

nische maatregelen. Ook de manier van pro- voor klachten over stank-, stof-, roet- en geduceren en consumeren moet worden ver- luidsoverlast, vervuiling van water en bodem of smog. Komt er een klacht binnen,
anderd.
Net als bij de ruimtelijke ordening, start dan trekt de provincie onmiddellijk een blik
het milieubeleid in Den Haag. Het Rijk stelt controleurs open die op pad gaan om de
wetten en normen vast, die door de provin- klacht te onderzoeken. Er worden dan ook
cie moeten worden vertaald naar activitei- onmiddellijk maatregelen genomen om een
ten in de regio. Burgers merken daar niet einde te maken aan de klachten. In ieder
direct veel van. Gemeenten, grote bedrijven, geval wordt de klager altijd het resultaat
waterschappen echter wel. De provincie meegedeeld.
krijgt deze coördinerende taken vaak opgeDat is wel wat anders dan bij de andere
dragen door het Rijk. Zo moet de provincie
bijvoorbeeld aangeven hoe het afval wordt klachten-telefoon die in dit gebied opereert,
verwerkt en waar de bodem moet worden namelijk die van Commissie Geluidhinder
gesaneerd. Gemeenten hebben hierbij een Schiphol (CGS). Vaak krijgt men daar een
bandje te horen waar men zijn klacht op kan
eigen verantwoordelijkheid.
De provincie zelf moet ook een deel van de inspreken. Er wordt ook wel eens teruggewettelijke milieutaken uitvoeren. Zo ver- beld om te vertellen wat de oorzaak is geleent de provincie milieu-vergunningen aan weest, maar concrete maatregelen als gegrotere bedrijven en aan gemeenten. De con- volg van de geluidhinderklacht worden niet
trole op de naleving van deze vergunningen genomen.
vindt door de provinciale milieu-inspecDe provincie legt wat betreft het milieu
teurs plaats.
ook een claim bij de burger. Die wil alle
Noordhollanders motiveren om mee te werKlachtentelefoon
ken aan een leefbare provincie, ieder binnen
Een van de dingen waarmee de provincie zijn of haar eigen mogelijkheden.
Een van de manieren die voor iedere burhoog scoort is de milieu-klachtentelefoon
(023-310200). Die is dag en nacht bereikbaar ger bereikbaar is om mee te werken aan een

schoner milieu, is het afval scheiden. In het
provinciale Milieubeleidsplan wordt de
Noordhollanders een compliment gegeven
dat het al keurig wordt gescheiden. Maar de
provincie heeft al plannen voor een verdere
scheiden van het afval. De gemeenten moeten die plannen uitvoeren. Zo verschijnen
binnenkort extra vuilcontainers in verschillende gemeenten speciaal bestemd voor al
het groente- fruit- en tuinafval. Purmerend
was de eerste gemeente in Noord-Holland
die begon met deze gescheiden inzameling.
Ook Amsterdam was er vroeg bij, maar daar
wordt gewerkt met kleinere containers omdat het tuinafval daar natuurlijk beperkt is.
Dit alles gaat onder het motto: Maak de
afvalberg een kopje kleiner.
Waar de provincie ook ernstig voor ijvert
is het ophalen van klein chemisch afval.
Ook de gemeenten hebben de noodzaak
daarvan ingezien en laten al zogenaamde
ECO-cars rijden, of ze stellen ECO-boxen
beschikbaar. Daarin moeten zaken komen
als overtollige medicijnen, verfresten, peut,
terpentijn, kwastenreiniger, gootontstopper
en andere bijtende schoonmaakmiddelen,
maar ook cosmetische artikelen.
De laatste tijd circuleren berichten als

Foto Archief Weekmedia

zouden de provincies het groente, fruit en
tuin- en klein chemisch afval niet kwijt kun
nen. Marja van Nieuwkoop, voorlichtster
van de provincie op milieugebied, erkent dat
het moeilijker begint te worden. „Er wordt
inderdaad veel opgeslagen. Vroeger ging er
veel naar het voormalige Oost-Duitsland. De
minister heeft dat verboden, maar hij is
overruled door de EEG. De provincie zou er
nu weer kunnen storten, maar vindt dat
echter niet fatsoenlijk. Vandaar dat er nu
betrekkelijk veel wordt opgeslagen. Het zijn
echter praktische problemen die opgelost
kunnen worden."
De provincie heeft het Milieubeleidsplan
opgedeeld in een aantal uitwerkingsplannen: Zo is er een Waterhuishoudingsplan,
en een Slibplan voor Zuiveringsslib en een
Baggerspecie en een intentieprogramma
Stiltegebied. Op 11 februari spraken de staten over het plan. De keuzes die toen zijn
gemaakt waren politieke keuzes. Het provinciale Milieubeleidsplan is aangenomen
op grond van hoe de verschillende partijen
denken over het milieu. Zij hebben dat bekendgemaakt via hun verkiezingsprogramma's. De kiezers kunnen laten merken hoe
zij over die programma's denken.

HAARLEM/ZANDVOORT - In
verband met de statenverkiezingen
wordt iedere bewoner van de provincie Noord-Holland in de gelegenheid
gesteld twee politieke markten te bezoeken. Alle politieke partijen, die
op dit moment in de Staten vertegenwoordigd zijn, staan op de markt
met verkiezingsprogramma's, folders, posters en ander propagandamatenaal in het Provinciehuis.
Behalve de markt, die om zeven
uur begint, is er ook een hjsttrekkersdebat, dat wordt voorgezeten
ioor Parool-journaliste Hilda Bou•na. De eerste avond is 26 februari.
Op deze avond ligt het accent op de
verschillen in verkiezingsprogramma's van de verschillende partyen.
De tweede avond is op de verkiezingsdag zelf, 6 maart. Op deze
avond staan uitslagen en prognoses
van de verkiezingen centraal. In het
provinciehuis is op 6 maart ook de
landelijke VVD-top aanwezig om
commentaar te geven op de uit&lag

Ruiten vernield
ZANDVOORT - Een bewoner van
de Ostadestraat meldde zaterdag 16
februari omstreeks tien voor due 's
nachts dat iemand een trottoirtegel
door een raam van zijn woning had
gegooid. De ruit werd totaal vermeld. Een onderzoek m de buurt
van de woning leverde niets op.
Bij een snackbar in de Haltestraat
werd in de nacht van zaterdag op
zondag, ook om tien voor drie, een
ruit ingetrapt. De reden van deze vernieling is niet bekend.

Krediet voor ZRB
ZANDVOORT - De gemeenteraad
beslist deze maand over een krediet
van ƒ18.300,- voor de Zandvoortse
Reddingsbrigade. Dit bedrag is nodig voor een buitenboordmotor, een
rubberboot en twee portofoons. Het
college is geneigd het krediet toe te
kennen. Dat gaat af van het in de
meerjarenraming 1991-1995 opgenomen bedrag van ƒ23.800,-.
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Lada

Auorubnek SHOWROOM verschiet elke week in olie
edities \ a n Weekmedia, t w Amsterdams Stadsblad,
Buiturnoldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bijmor, Nieuwsblad Gaosperdam, Nieuwsblad De
Ptrmer Do Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uirhoornse Courant, Do Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
wt|dag ook geplaatst in Het Parool
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
IViofonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-6658686. Fax 020-ÓÓ5632 1
S'linttoli|l Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus l 56, l 000 AD Amsterdam
Afgeven kan ook Het Parool, Wibautstraat ! 3 ] of Rokin
} l C, Amsterdam
Alge^oii kun ooi bi| de volgende Weekmediakantoren
Arij'e'lveen, Gebouw Aemstelstqn, Laan van de Helende
Muesters 421 B, Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stcitio.-sstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort,
Gosthuisplein l 2
AlL opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
s oor doi dordag 20 00 uur m ons bezit zt|n, worden de
• o aerde dag m Het Parool geplaatst en de volgende
•-.ooi in alle Weekmediakranten
Totale oplage 730 000 exemplaren
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ 1 1,mm-pnjs
ƒ 5,68
mm-pri|s met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

WESTDORP
Nieuw model Samara m onze
showroom
Nu met 2 jr. volledige garantie
en 30 000 km gratis
onderhoud.
Ruime voorraad nieuwe en
jonge LADA'S met BOVAG
garantie en APK, 100% financ.
v a ƒ 250• per maand.
OCCASION VAN DEZE WEEK
Lada 2107 1.6 ]um '88 ƒ 8.750
Adres verkoop
Adm de Ruijterweg 396-398
A'dam, tel 020-825983.

AUTO SERVICE WETTER
AANBIEDING VAN DE WEEK
Peugeot 205 GL 1.1, 4-drs .
'83 ƒ 7250
Lada 2105 GL, lpg'84 ƒ 3250
Lada 2107 15, lpg'85 ƒ 3750
Citroen BX
. ..'85 ƒ 8000
Ford Escort 16 .'86/11500
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel 02907-6572.
Adverteren in
„SHOWROOM"
FAX' 020 - 665 63.21

Nissan

COBUSSEN AMSTERDAM
Sinds 1930
Leeuwekeur gebruikte auto's
PEUGEOT 205
XE 1.1 Accent, bj. 20-5-'86
l rood, 3 mnd. gar. . .ƒ 9.925
XE 1 1 Accent, bj. 01-6-'88, wit,
3MW 315, bj '82 m staat van BMW 315 82, blauw, APK 7/91 3 mnd gar
ƒ 14.300
nieuw 1 jr APK, vr pr ƒ5250 i g s t , spec. grill., dubb sp , XE 1.1 Accent, 18-3-'88, blauw,
l m velg ƒ 4000. 02977-41995. 3 mnd. gar
ƒ 14.425
Tel 075 163008/02982-5955
XL 1.1 bj 03-4-'89, donkerrood,
Bf/iW 316 b) 82, groen, zeer
Adverteren in
3 mnd. gar
ƒ16250
goed APK 2- 92 Vr pr / 5500
„SHOWROOM"
XLD (diesel) bj. 30-6-'87, wit,
LPG + trekh 0297982284
Tel 020 • 665.8686
3 mnd gar
ƒ14300
PEUGEOT 309
1.3 GR, bj. 18-10-'88, rood,
3 mnd gar
ƒ 15.475
1 3 XR, bj 27-8-'88, l. blauw
met, 3 mnd. gar. .. ƒ14.550.
Wiegerbrumlaan 73. 1422 CB Uithoorn Telefoon 02975-6 12 12.
PEUGEOT 405
16 GL 01-'88 wit, get.glas
Fax. 02975-60240
3 mnd. gar
ƒ 19.900.
OFFICIEEL DEALER VOOR:
EN NOG VELE ANDERE
b.v. Fiat, Citroen en Ford.
Inruil en financiering mogelijk
PEUGEOT-DEALER
Adres Baarsjesweg 249-253,
Business of fin. lease
A'dam, tel. 020-121824

020-665 86 86
BMW

T.k. gevr.: Peugeots 504, 505,
sloopschade etc. Vlotte afhd.
KEIMPE CARS. 020-244255.
ZUIDWIJK - Minervalaan 86,
bij het Olympisch stadion. Verkoop nw. en gebr. Peugeots.
Ook inkoop. Tel. 020-6629517.

Rover
DE NIEUWE ROVER
200 3-EN 5-DRS
en

Chrysler

CHRYSLER AMSTELVEEN

400 4-DRS
NU IN ONZE SHOWROOM

Minor Motorcars BV
Roverdealer
Sloterkade 43-44, A'dam
tel. 020-177975

Subaru

& CHRYSLER

& Jeep. & üodgc
Citroen

•BX GTI, bj. '89, sch.kant.dak,
25 000 km , vr pr. / 24.500.
Tel 075-163008/02982-5955
AX 11 E, bj. '89, 12.000 km.,
•Vr pr /12 500. Tel. 075'
163008/02982-5955
BX 19 TRI b) "88, bl. metai.,
vrpr ƒ 18500 70000 km
Tel 075-163008/02982-5955
2 CVS, bj '84, rood, (wat werk)
Vrpr
ƒ1500
Tel. 075163008'02982-5955
GSA break bj '84, LPG, 1 jr,
APK Vrpr ƒ3000 Tel 075163008'02982-5955
C 15 D, b| '89, 42.000 km.,
vr pr ƒ12500 Tel 075
163008/02982-5955
CITROEN AX 11-'87, grijs
metallic, 37 000 km.
AUTOBEDRIJF WALS
Dorpsstraat 32a, llpendam.
Tel 02902-1697/1981.

Ferrari
Zelf rijden in FERRARI 308
GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa
"oor trouwen, tevens RollsRoyce en Amerikaanse Limo's
Bel Meijers BV 030-444411.

. ingdijk
autoverhuur
o a. AX, BX
vanaf ƒ31,65 excl. BTW
Tel. 020-932750
S. Stevmstraat 12a, A'dam

CITROEN
OFF. SERVICE ADRES
voor de Zaanstreek

Grootste Lancia dealer
van Nederland
Keus uit ruim 25 Lancia occa
sions incl. 1 jr gar., gratis grote
beurt en APK voor aflevering,
Fiat
AANBIEDING VAN DE WEEK
Lancia Thema 2000i
FIAT VERMEY B V
automaat, zwart, / 39.950
Keuze uit ruim 35 occasions *4x Lancia Prisma 1600
*\Phiiipsweg 13, Uithoorn
1600 ie Turbo Diesel
Tel 0297562020
vanaf ƒ 16 500,* 2x Lancia Delta 1300
Ford
1600 vanaf ƒ 15500,* 4x Lancia Thema 2000 ie
T k Ford Fiesta 1 1 L , groen
vanaf / 25 500,APK 12 91 B] '81 Pr n o t k * 6x Lancia Thema Turbo ie
Tel 02977-29038
vanaf / 28 500,launus 1 6, m 83, APK 9-'91, * lx Thema stationwagen, '87
Turbo ie / 36 500
LPG 2 drs blauw met ƒ 2275.
Tel 020163260
Leasing via Personalcarlease
vanaf ƒ 495, ex p.mnd.
c
ord Taunus l 6, bijna '81, APK
Vraag vrijblijvend offerte
10 91 4 dis , sunroof, ƒ 1475
Tel 020 163260

020-6650050

Mazda
Ma/-da 626. GLX HB. 20
brons met bj 84, trekhaak
nw banden APK
AUTOBEDRIJF WALS
Dorpsstraat 32a llpendam
Tel 02902 1697M981

De Flinesstraat 22
Amsterdam, t;o Makro

Hyundai
Auto Centrum Duivendrecht
Hyundai onderhoud incl APK
gratis leenauto v a ƒ299,Schade herstel 020995176

* gratis theoriecursus op video
* speciale spoedcursus praktijk en theorie
* 100% rijlesfinanciering
*geslaagd" 1 dag gratis huurauto voor nieuwe leerlingen
Ruys de Beerenbrouckstraat 157, Amsterdam
Tel. 020-138473

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions m voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt). 020-799100.
Showroom tevens werkpl.- magaz. Minervalaan 85. 020-713581

VOORLICHTINGSLIJN
AUTORIJLES
Telefoon: 020-161321
1e 10 autonjlessen a ƒ25.
Michel les m div. talen mogelijk.
Ook motorrijlessen.
Spoedlessen/cursus.
020-853683 / 181775,
075-174996 en 02990-34768.

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020- 561 96 11.

•De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 1fi regelen voor hot
advertentiewezen).

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

Van Vloten
Amsterdam
UW VOLVO-DEALËR
Meeuwenlaan 128
Tel. 020-369222
Ook voor leasing

Volkswagen
T.k.
wegens lease GOLF
AVANCE SPORTIF 1.6 zwart
'88, 1e eig. APK-gek. 78.000
km. ƒ 17.500. Tel. 02975-65763.

Accessoires en
onderdelen

Algemeen
±50 auto's, APK gek. Den
Bnelstr. 18, A'dam, zijstr. Haarlemmerw.
bij
molen.
020-844079. Tevens INKOOP.

LET OP!
Wagenpark

JOHAN BOOM
Zuiderakerweg 83 (oranje hek),
A'dam-Osdorp, tel. 020-105478
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
Zaterdag tot 1700 uur.
Alle auto's APK, hoge inruil
Financiering binnen 24 uur,
v.a. ƒ 5000. 1 jr. schr.garantie
op arbeid/onderdelen.
Opel Corsa 1.3 LS, eind '88,
5-drs., 22.000 km., ƒ 14.950.
Hyundai Pony XP, aut., bj.'88,
ƒ11.950. Renault 5 campus,
eind '88, orig., 7000 km.,
ƒ11.950. VW Golf 1.3, m.'86,
ƒ10.950. Opel Kadett 1.6 S,
bj.'86, LPG, ƒ 10.950. Peugeot
205 GLD, m.'87, ƒ 9950. Lada
Samara 1.3 GLS, m.'8950.
BMW 528i, m.'84, sportvlgn,
ƒ8950. BMW 316, nw. mod.'84,
ƒ8950. Opel Manta 1.8 GT,
m.'85, ƒ8950. Nissan Cherry
1.7d, bj.'86,1eeig./7950. Ford
Granada 2.3 aut., bj.'83, ƒ 4950.
Mitsubishi Saporo 2.0 GLS,
aut., m.'83, ƒ4950. Nissan
sunny 1.5 coupe, m.'86, ƒ 6950.
Citroen BX diesel, eind '84,
ƒ 6950. En nog div. auto's v.a.
f 600 tot ƒ 15.000.
• De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 730.000 ex.

KOUD - STARTEN
Goede en goedkope akku's
met garantie
Ster Bandenservice B.V.
J. Siegerstraat 1
AMSTERDAM
Tel. 020 - 924915

DE RENAULT CLIO GEEFT
IEDEREEN Z'N RUIMTE.

Autosloperijen
Autosloperij A. de Lede
Neem geen risico: orig.
PTT-vnjwarmg RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-198691

RENAULT

G E E F T
JE LEVEN
K L E U R

De RENAULT Cuu
AUTO VAN HET [AAR 1991

DE RENAULT CLIO. EEN ZEER LEVENSLUSTIG TYPE.
Renault Clio. Al vanaf f. 19.995,- (incl. BTW, excl. afleveringskosten). Prijswijzigingen voorbehouden.

Justy Euro '92

Autobedrijven Rinko

v.a. ƒ16.000.

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)

Antwoorden op veel gehoorde vragen

Seat

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-942145.

HEERE B.V.

De enige off. SUBARU DEALER + occ. voor Purmerend
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
02999-278, Jisperweg 39-40.

MOOY EN ZOON
v h Museum autobedrijven

Reeds 14 jaar dé dealer
voor A'dam en omstr.
Op de RAI nog niet beslist,
kom dan gezellig

Renault

Auto Halan

20 rijlessen + examenaanvraag ƒ 825

Wiegerbruinln. 73 • Uithoorn • 02975-62055

AUTOWRAKKEN tegen de
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. loogste prijs voor de deur
Klaar terwijl u wacht. Ruilstar- gehaald. Autosloperij Jan.
ters en dynamo's. Erkend
Tel. 020-361178 / 02907-6248.
Peugeot 205 XE Van, '86,
mbouwbedrijf van TBBS/TNO
radio-cass., trekh., 77.000 km.
goedgekeurde
autobeveiliCenterparts
Deze spec. uitvoering nu reeds gmgssystemen.
AUTOBEDRIJF WALS
Valkenbur- vraagt sloop- en schadewam onze showroom
Dorpsstraat 32a, llpendam.
gerstr. 134. Tel. 020-240748. gens. Origineel R.D.W.-vrijwaTel. 02902-1697/1981.
Grote sortering ONDERDELEN rmg. De hoogste prijs en geen
risico. Tel. 107942 of 107946.
van schade-auto's, alle
Saab
merken, alle bouwjaren.
Grote sortering ONDERDELEN
zeer veel extra's
RAVENSTIJN, 02502-45435.
van alle schade-auto's, alle
900 C, 4-deurs, d.blauw, okt.
Lid Nevar.
RAI stand nr. 311
merken, alle bouwjaren.
86,116.000 km., prijs ƒ 15.500.
^rvenstijn, 02502-5435.
TOYOTA-DE GRAAF
Excellent Cars: 02505-1776.
Alle onderdelen voorradig.
Autobedrijf
Heere
SAAB SERVICE MOLENAAR
Condensatorweg 44, A'dam
Ceintuurba'an 225
rep., onderh., APK, LPG,
Sl.dijk. Info: 020-865511.
Tel. 020-6622204.
alarm etc. BOVAG LID
Ook zaterdag geopend.
Donderdagavond koopavond.
HOOFDDORP. 02503-14097.

VAN ROOTSELAAR Een PERFECTE Seat occasion
VOOR NIEUW -t- GEBRUIKT <oopt u vertrouwd bij:
Zaandam, tel 075-350985. SEAT AUTO CENTRUM APC,
2e Schinkelstr. 18-28. Tel.
V.a. ƒ 85 - 5 veerbollen op druk 020-763333/763334/763335.
brengen bij de Citroenspecia
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
list van Zaanstad:
v.d. Madeweg 23, bij Makro
GARAGE RENÉ SPAAN
A'dam - 020-6686146.
Vissers-pad 11, Krommenie
075-281193 of -353788
Lancia

VOOR EEN PERFECTE RIJ-OPLEIDING'
5-STERREN AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL
* alle rijlessen ƒ 31 per les

AUTOBEDRIJF AMSTELSTEIN
. SUZUKI

Volvo

Peugeot

Autorijschool Ferry
AUTORIJSCHOOL „DE FONS"
1e 10 lessen a ƒ 27,50 per les.
BOVAG-LID - DIEMEN
Tel.: 020-932074.
Info: tel. 020 - 90.02.92.

Rijscholen

Suzuki

NISSAN Sunny 1 3, bj '86, APK Nissan STANZA 1.6, 4 drs., Fraaie Volvo 422, eind '78,
okt '91, 70000 km, nwe bndn. m.'83, APK 7-'91, ƒ2475.
LPG,
APK-rap.
aanwezig,
Tel 020-146392
Vr pr ƒ 8000. 02990-27804.
ƒ 1000. Tel. 020-277060.
NISSAN MICRA MARCH, sept. Adverteren in „Showroom"
VOLVO-DEALER BIEDT AAN:
'88, km-stand 26000, incl. raTel. 020- 665.8686
740 GL, LPG
'88
FAX 020 - 665 63 21
dio, boxen en slede, ƒ 12.000.
740 GL aut., wit
'88
Tel na 18 uur 020-150413
Postbus 156, 1000 AD A'dam 740 GL aut., sch.dak
'86
740 GL diesel, grijs met. ..'87
740 GL Turbo, wit
'86
Opel
740 GL aut., LPG
'87
T k OPEL REKORD 2.0S '85
244 GL
'87
Zeilemaker-Opel
APK 1'92 Vrpr ƒ 10 000,- Tel.
440 GL kl. rood
'89
INRUILWAGENS
020 6000438
360 Sedan, groen met. .. '86
Constant keuze uit 100 auto's 340 GL 1.7 grijs met. . .12-'87
OPEL REKORD stationwagen
Burg. D Kooimanweg 7,
340DL5-d., 1.7
'87
combi 2 O S 1984, trekh APK
Purmerend 02990-22551.
340 1.7 LPG wit
'89
AUTOBEDRIJF J. WALS
340 5-d. 1.4 dl grs met. .. '88
Dorpsstraat 32a, llpendam
340 5-d. 1.4 DL grijs
'87
Tel 02902-1697/1981
Opel Kadett 1,6 dsl, b.j '83 340 GL aut. blauw met. .. '90
Opel KADETT Coupe 1900,
340 GL aut. LPG wit . . . . '89
APK 1/92, Prijs n o.t.k.
eind '79, APK 9-'91, sportwie340 aut. wit
'88
Tel.. 02972-3930.
len, ƒ 1475 Tel 020-146392.
340 aut. wit
'87
340 DL aut. blauw
'84

Voor meer informatie of advies, bel

EKI
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AUTO-WINKELEN
EXTRA

hoge inruilprijzen
Ruysdaelkade 75. A'dam-O.Z.
klfo 020-6623167-732853

Toyota
TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen
2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
Amsterdam-Noord - Hamerstraat 3-15. Tel. 020-360401.

Toyota de Graaf biedt aan:
Starlet 1.0 DX
sept. '85
starlet 1 O DX
auq '86
Starlet 1 O DL
mei'87
Starlet 1.3 DX
maart '87
Corolla HB 1 3 DX
JUm '86
Corolla HB 1 6 XL
maart '88
DEMO" Corolla HB 1.3 XLI
okt'90
lorolla HB 1 6 XL
okt '87
Dorolla Sed 1.6 XL
Jan 89
Danna Sed 1 6 XL
mei '89
Danna Sed 1 6 GL
nov. '86
Janna Sed. DSL
mei '88
ite-Ace comm benz
'89
Justin Metro 1 3 Surf
jan. '88
Honda CMC aut.
...
juni '83
Condensatorweg 44, Amsterdam-Sloterdiik

Service en
reparatie
STARTPROBLEMEN
Goede en goedkope akku's
met startgarantie
Ster Bandenservice B.V.
J. Siegerstraat 1
AMSTERDAM
Tel, 020 - 924915
APK + grote beurt v.a. ƒ 290
incl. DIESELSERVICE;
brandstofpompen; verstuivers;
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
Industneweg 27, Duivendrecht,
tel. 020-980639.
APK keuring geen afspraak,
klaar terwijl u wacht. Ook reparaties en onderhoud. Gar.
West-Center 020-122476.
A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 364702

Autoverhuur

ƒ 8.250
ƒ 10.000
Bestelwagen huren'
ƒ 10.750
Bel dan 020-343088
ƒ11.250 Andrea Camperbouw&Verhuur
ƒ11.500
Speciaal 4 uur tarief
ƒ16.750
*AAA MATZER BV*
ƒ22.000
Div. personenwagens v.a. ƒ 25,
ƒ15.250
div. bestelwagens v.a 11-17 m3
ƒ18.750
-i- autoambulance 020-6630836
ƒ21.000
BIJ
ƒ 12.900
ƒ21.750.
ƒ 15.000
ƒ 9.250
niet duur!!!
ƒ 4250
Studenten 10% korting.
- auto-ambulance & opnjauto
Tel. 020-865511.
-9-pers bussen en pick-up's
Toyota CARINA 1.8 diesel m Avond- en nachttar.-.
TOYOTA DE GRAAF
'84, APK 2-'92, keurige auto bestelwagen afhalen na 17.30
nieuw j- gebruikt
ƒ4475 Tel. 020-146392
uur en de volgende morgen
Condensatorweg 44
om 8.00 uur retour
A'dam SI dijk, info 865511
Toyota Canna de Luxe eind
tegen 4 uur-tarief.
Ook zaterdags
'80, APK 12-'91, 2 drs, ƒ 1275
020-794842, 020-908683.
Tel 020-146392

OSSISi

ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de
|
r onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
betaal-Veurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.
Prijs
Prijs
m. 6%
Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en j ex. 6%
BTW
tussenruimten
tellen voor 1 letter. Minstens
i BTW
_
... 3 regels beschrijven
ai l

01 - •
£ 2
3
c 3 " *
rrj 4, " "

<5_

6,
7 '
8
9 "~
10' ['

Naam'
Adres:
Telefoonnummer:
Handtekening:.
Opsturen m een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam of
afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan van
de Helende Meesters 421 B, Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp,
Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.
^~-

Ouke Baas

BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-148385.

Auto's te koop
gevraagd
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vnjw bewijs. Tel. 020-105478.
HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant,
met vrijwanngsbewijs, geen
sloopauto's. Tel. 02990-37825.
INKOOP AUTO'S, ± ANWBpr., snelle afw. a contant m.
vnjw. bew., def. geen bezw.
Tel. 020-108280/149352.
Koop- of VERKOOPPLANNEN? Bel dan snel Nationale
Occasionlijn. 023-365206
Te koop gevr. Peugeots 404,
504,505, J5, 604 TD. Schade of
sloop
Autocommerce,
023-338895.
Het HOOGSTE BOD?'? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
met vrijwaring Tel. 020-754193

6

Hoe krijg ik mijn
prijs thuis?'
••

A.\^

J

Ö

» 09

Regelmatig krijgen de medewerkers van de Postcode Loterij verzoekjes om informatie. In dit
artikel een selectie uit de meest gestelde vragen.
J. Moet ik nu elke maand een
hon opsturen?'
Nee, als u de bon in heeft
gestuurd, blijft u deelnemer
zo lang u wilt, en heeft u bij
elke t r e k k i n g kans op alle
prijzen.
2. Waar vind ik de uitslagen?
ledere maand publiceren wij
de uitslagen van de trekking
in een zeer groot aantal huisaan-huis-bladen. Heeft u teletekst? Dan is het nog makkelijker. Roep pagina 525 op en '
u vindt de complete uitslag!
3. Als ik de uitslag over liet
hoofd zie. hoe krijg ik dan m'n
prijs?
Heel eenvoudig: de Postcode
Loterij maakt alle prijzen, van
de tientjesprijzen tot aan de
Hoofdprijs automatisch over
op uw bank of giro. U hoeft
uw prijs dus n i e t aan te
vragen.
4. Wat i.\ dal laatste cijfer run
mijn deelname nummer? Toch
nier m'n huisnummer, want
dan klopt het niet.
Uw dcelnumenummer bestaat
uit u w v o l l e d i g e postcode
p l u s een door de c o m p u t e r
toegekend uniek getal van 2
cijfers. Alleen ü weet dat. Het
is dus niet uw h u i s n u m m e r ,
want de Postcode Loleiij beschermt uw privacy. Alleen
u z e l f weet w a n n e e r u een

De lenteprijs
komt eraan
Op de eerste dag van de lente.
2\ maait 1991 trekt de Nationale Postcode Loterij de speciale lenteprijs van 250.000
gulden. Bij /ovcel nieuwe
deelnemers aan de Postcode
Loterij horen extra prijzen.
Pak die extra kans op 250.000
gulden en vul de bun in. •

prijs gewonnen heeft.
5. Hoe lang gaal de Postcode
Loterij eigenlijk nog door'.'
Wat ons betreft: lot héél Nederland meedoet. U kunt dus
een flink aantal jaren u i t k i j ken naar de prijzenregens!
(wordt vervolgd)

Jos Brink en Manuèla Kemp
presenteren de '64.000 gul den vraag

& de Postcode Loterij'. Elke maand
een ton, de SuperPostcodeprijs van
3.000 gulden voor iedere deelnemer in
de straat, én de SuperWinkelprijs: uw

leven lang elke week gratis tot
ƒ 100,-winkelen bij

Postcode Loterij draagt
bij aan mens en milieu
Vanaf nu zullen wij u
regelmatig berichten aan
welke goede doelen de
Postcode Loterij - en dus
ook u - bijdraagt.
Vereniging Das & Boom
Deze vereniging zet zich in
voor de bescherming van de
das in ons land. Zo graven zij
dassentunnels onder autowegen, en beheren een Dassenopvangcentrum. De Postcode
Loterij draagt f 14.700,- bij.
Vereniging Behoud Waddenzee

Nicole van de Pottende Loterij
beanlwoaiJt graag al uw vragen.

Elke dinsdagavond op RTL-4.

De vereniging waakt over Europa's grootste getijdegebied:
een pleisterplaats voor miljoenen trekvogels, en onmisbaar als kraamkamer voor alIe leven in de Noordzee. Voor
onderzoek naar de water-

kwaliteit draact de Postcode
Loterij 100.000 gulden bij.
// Frvske Gea
Deze Friese natuurorganisatie beheert en o n d e r h o u d t
landschappen. De Postcode
Loterij helpt een handje mee
aan het omvormen van oude
l a n d b o u w g r o n d tot mooie
heidegebieden met ƒ 100.000.
Sao Paulo. Brazilië
De Postcode Loterij helpt met
ƒ 200.000,- honderd laiularbeidersfamilies met het aanbouwen van een slaapkamer
aan hun eenkamerwoningen.
De toekomstige bewoners zijn
er. samen met een bouwond e r n e m i n g , zelf a c t i e f b i j
betrokken.
(wordt vervolgd)

Spelregels: Trekking is iedere maand De trekking vMirdt \trrn.hl duor Notaris, mr I'J N \ au Os K-Amsterdam lrekkmgslij%ten en Reillemem zniMerknjLïliaar bn het
secretariaat. Van Legnenstraat 77 1071 !\ Amsterdam Ue loienj is gmliiekuird door de staatssecretaris \ an Justitie onder nunim LO V)()/(W,Vl77 kl d d. "20/10/IVM
AU u het niet niet oen atsLhrminii tens k'iii dan kimt u binnen em maand n[xlratht j;e\cn htt hetlrai; temp te Inteken IX' \crsirekte niaLhtiginp r.uni u altijd v\ccr
intrekken Hiersoiir kunt u /KII wenden tut de Stithtint! Natuinale histtude I nnnj IX pnj/en ^urden jiitumaii'.Lh »p u« bank /girureketunt: gcston l^ijzcn hosen de
l(XX) gulden worden nela.sl met 2^'i kaï^spellK-lastini; IX-elnaine itii|iliLetrt aan\jardinü van het Reglement Maximaal SO Inttn |vr pttMtwle IX- .Siipeminkelpnjs is
uitsluitend geldig vuur personen hoven de KS jaar

ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
de vele prijzen:
loten (a ƒ 10,-) per maand
_l 1 lot (ƒ 10,-) par maand
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Ik machtig u hierbii tot wederopzegging per maand het aangegeven
bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
Postbanknummer:
Banknummer:

NATIONALE

T
LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar
Nationale Postcode Loterij. Antwoordnummer 13052, 2501 VC Den Haag

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan Activiteiten binnen- en buitenshuis, Toeren en andere aspecten van Vrije tijd. Redactieadres ATV.
Weekmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, tel.: 020 - 562.2840 (alleen 's morgens). Coördinatie: Trudy Steenkamp. Vormgeving: Paul Busse.
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HISWA wijst starter weg in doolhof watersport
V

AN2 TOT en met 10 maart nU l C VU
UI/ A ^ 0 1
staat de RAI weer in het
'° H a'
teken van de HISWA. Het
thema is dit jaar: „Als het water je lief is". De tentoonstelling biedt meer dan een overzicht van watersportartikelen
of een gezellig dagje uit. Het
belangrijkste is dat bezoekers
zich kunnen informeren. Vooral de beginnende watersporter
krijgt dit keer extra aandacht.

Onderhoud is ook zo'n thema dat
weer eens grondig wordt uitgediept.
Wie zijn boot goed onderhoudt,
heeft er immers langer plezier van.
En natuurlijk staat het milieu ook
bij deze tentoonstelling m de RAI
volop in de schijnwerpers. Het
wordt nog weieens vergeten dat een
schoon watermilieu onontbeerlijk is
voor de watersport. Op de HISWA is
een speciaal milieupaviljoen ingencht en er wordt zelfs een wedstrijd
gehouden met als titel „Houd ons
water schoon, maak er een sport
van!"

door Everhard Hebly
Vaaropleidingen, toeristische informatie, charterbedrijven en kleinere schepen helpen de starter op
weg in het waterige doolhof van de
watersport. Uiteraard komt ook de
ervaren watersporter volledig aan
zijn trekken. Hij vindt op de HISWA
meer dan negentig grote jachten, geavanceerde technische hulpmiddelen en een scala aan doe-het-zelfprodukten. Kortom, volop gelegenheid
om je eens goed te oriënteren voordat het nieuwe seizoen start. Want
bij gebrek aan kennis ontbreekt ook
veelal de interesse. Demonstraties
en uitleg maken de bezoekers vertrouwd met de nieuwste ontwikkelingen.
Maar, zoals gezegd, de starter
staat in de picture. Iemand die voor
het eerst van zijn leven een boot
koopt, schaft niet direct een groot
jacht aan met een bijbehorend prijskaartje. Vandaar dat dit jaar vooral
ook schepen tentoongesteld staan,
die voor een starter interessant kunnen zijn. Twintig procent van de bezoekers van vorig jaar bleek geïnteresseerd te zijn in open en half gedekte zeilboten. Daar is heel aardig
op ingespeeld door de organisatoren
door middel van het toepasselijke
Starteiland. Dit is een steiger waaraan zes kleine kajuitjachten in een
haalbare prijscategorie afgemeerd
liggen.

Gunstig perspectief
Dat er nu ruim baan aan starters
wordt gegeven, is niet verwonderlijk. Immers, zij zijn de toekomstige
doelgroep voor grote jachten. De
marktontwikkelingen van de watersportindustrie bieden namelijk op
lange termijn een gunstig vooruitzicht. Dit meent de heer A. A. Tasselaar, president van ICOMIA (International Council of Marine Industry
Associations).
De Golfoorlog laat uiteraard zijn

Bruin worden
in de winter

O

OK IN DE winter wil iedereen
graag een bruin tintje op zijn
huid. Tegenwoordig heb je
daar de zon niet meer voor nodig.
Met behulp van bruiningsapparaten
kan je snel een bruin kleurtje krijgen. Helaas gebeurt dat niet altijd
zonder schadelijke gevolgen. Elk
jaar gaan er 400 mensen naar de
EHBO-afdeling van een ziekenhuis
voor een behandeling: aan ogen of
huid. Een bijdrage van de stichting
Consument en Veiligheid.

Bruiningsapparaten zenden, net
als de zon, ultra violette straling
(UV) uit. Deze straling bestaat voor
een deel uit UV-B straling. Die zogenaamde UV-B straling zorgt er voor
dat de huid snel bruint; het werkt
diep in op de huid. Dit kan, in het
ergste geval, leiden tot huidkanker.
Ook de ogen kunnen schade ondervinden van de UV-B straling.
Te veel straling kan leiden tot
'sneeuwblindheid'. Als de ogen langdurig aan te veel straling worden
blootgesteld, worden de ogen troebel. Zo onstaat de oogziekte 'staar'.
Tegenwoordig bevatten de bruiningsapparaten minder UV-B straling dan vroeger. Maar helaas nog
altijd voldoende om schade te kunnen veroorzaken. Het is dus belangrijk om de gebruiksaanwijzing van
het bruiningspparaat goed op te volgen. Er zijn namelijk tussen de typen bruiningsapparaten onderling
nog vele verschillen.
Waar moet u op letten?
- Zorg voor goede bescherming
van uw ogen, bijvoorbeeld een beschermbril.
- Houd goed de voorgeschreven
afstand tot het apparaat in de gaten.
- Stem de bruiningstijd af op uw
huidtype: een blanke huid kan minder UV-straling verdragen.
- Gebruik geen cosmetica en parfum tijdens het bruinen.
- Wacht minimaal twee dagen
met het volgende 'zonnebad'.
- Gebruik een bruiningsapparaat
niet in een vochtige ruimte.
- Medicijnen kunnen leiden tot
overgevoeligheid voor UV-straling.
- Pas op voor de echte 'zon'; een
bruiningsapparaat beschermt u niet
tegen zonnebrand.

Wilt u meer weten over brulnlngsapparaU'n, dan kunt u gratis bellen naar de adviesen klachtenlijn van Stichting Consument en
Veiligheid: 06-0220 220. Of vraag gratis de folJjers 'Bruiningsapparaten' aan door een
briefje te sturen In een envelop, zonder postWgel naar:
*lichting Consument en Veiligheid, Antwoordnumtner 17035, 1000 SL Amsterdam.

Milieu
Er bestaan blijkbaar veel misverstanden rond dit thema. Zo denkt
een groot deel van de watersporters
dat een chemisch toilet het milieu
meer belast dan een onderwatertoilet, dat rechtstreeks m het water
loost. Ten onrechte dus, mits het
chemisch toilet op de daartoe be- Helmen voor de fiets
stemde plaatsen wordt geleegd.

• De glimmend
opgepoetste boten trekken ieder
jaar veel bekijks

sporen na, maar „toch denk ik dat
we over de ontwikkelingen op langere termijn optimistisch kunnen blijven. In de VS lijken de grootste problemen voor de jachtbouw voorbij te
zijn en ondanks de negatieve berichten gaan de omzetten weer omhoog."
„In het algemeen kunnen we stellen dat er nog
steeds veel mensen met een hoge
koopkracht zijn
en dat het een
kwestie is van
wachten tot de
wereld weer in
een
rustiger ••••«••^••^•M
vaarwater komt.
Wanneer ik terugkijk naar het afgelopen jaar, dan zien we dat de trend
naar grotere en meer compleet uitgeruste jachten aanhoudt. In de internationale export- en importstatistieken kunnen we zien dat de gemiddelde waarde van de verkochte jachten sneller stijgt dan het aantal verkochte jachten. In Nederland gaat
dit eveneens op."
Onzekere factoren op langere termijn zijn volgens Tasselaar het gebrek aan geschoolde arbeidskrachten, het gebrek aan goede ligplaatsen en de grote hoeveelheid nieuwe
wetten en belastingen die het leven
van de watersporter veronaangenamen.

snelle catamarans tentoongesteld
worden. De kick van de catamaran is
de snelheid. Naar verluidt voelt de
zeiler zich oppermachtig over zijn
vaartuig, waarmee hij fullspeed over
het water scheert. De zucht naar
snelheid bepaalt de ontwikkelingen.
Eigenlijk heeft cat-zeilen niets
met gewoon zeilen te maken, want

zijn ze voor weinigen weggelegd. De
blikvanger is een steiger met een
lengte van 130 meter, waaraan 45
jachten afgemeerd liggen. Het geheel biedt een uitstekend beeld van
wat er op de Nederlandse markt zoal
te koop is. Grote motorjachten liggen broederlijk naast scherpe zeiljachten. De kajuitmotorboot is een
zeer
populair
scheepstype in
Nederland. Hij
biedt de watersporter comfort
en voldoende accommodatie om
een
vakantie^•"••••••-•"••^ tocht onvergetelijk te maken.
Compleet uitgeruste motorboten
kosten gemiddeld 75.000 gulden.
Veel geld, maar het bezit maakt veel
goed. Zeiljachten zijn wat sportiever
en ook goedkoper. Een jacht van zes
meter lengte kost gemiddeld rond
de 25.000 gulden. Wie genoegen
neemt met minder kan zijn toevlucht zoeken tot de kano, opblaasboot of surfplank. Ook die categorieèn zijn goed vertegenwoordigd op

'Trend naar grotere
en compleet uitgeruste
jachten houdt aan'

Snelheid troef
Hoe onaangenaam de door Tasselaar genoemde factoren ook zijn, tijdens de HISWA kan iedereen nog
even zijn hart ophalen. Niet alleen
de starter natuurlijk. De sportievelingen kunnen zich bijvoorbeeld
melden in de Amstelhal, waar de

het enige criterium dat telt is snelheid. Het is duidelijk ene sport met
een image: kleuren, dynamiek, snelheid en vooral fun bepalen de uitstraling. Een absolute noviteit op dit
punt is de Dart 12. Dit is een kleine
maar volwassen catamaran voor de
jeugd, compleet met het roersysteem en trampoline van zijn grote
broer. De kosten bedragen nog net
geen tienduizend gulden. Bedoeld
als opstapje voor de Dart 18.

Jetski
In iets andere orde van grootte
valt de jetski. Ook razendsnel en gemakkelijker te vervoeren. Je hebt er
alleen wel een dikke beurs en een
lading brandstof voor nodig. Bovendien is het niet op alle binnenwateren toegestaan. Maar voor in de
branding blijft het heel aardig. Het
Hoofddorpse Kawasaki Jet Ski Europe toont zelfs een tweepersoons
jetski.
Ongetwijfeld zullen de grote jachten volop belangstelling trekken, al

Snoeien
doet
bloeien

de tentoonstelling.
Demonstraties en presentaties informeren de bezoeker over de meest
uiteenlopende produkten. Er wordt
bijvoorbeeld aandacht besteed aan
de benodigde apparatuur op lange
zeereizen, maar ook aan het gebruik
van een simpel kompas. Voor wie
van plan is een boot te huren, is de
presentatie van charters een bezoek
waard. De bedrijven besteden dit
jaar namelijk extra aandacht aan
mensen die nog nooit een schip gehuurd hebben.

Maar er is meer. De heer G W. van
der Loo, adjunct-directeur beurzen
en tentoonstellingen RAI Gebouwen: „De HISWA is niet alleen informatief, maar ook sfeervol. Een
schitterende aanblik biedt het houtbouwpaviljoen. Nostalgische houten
boten liggen naast moderne houtepoxy schepen. Vernuftige techmeken worden hier gecombineerd met
de klassieke uitstraling van houten
schepen. Voor een gezellige onderbreking is er het bekende watersportcafé uit Muiden. Een nieuwe
service is het initiatief van de deelnemers aan het opblaasbotenpaviljoen. De allerjongste watersportertjes kunnen hier terecht in het
Kraaienest, terwijl hun ouders de
beurs bezoeken."
De HISWA Is geopend van 10 uur tot 17
uur. Op 7 en 8 maart van 10 uur tot 22 uur. De
kindercrèche bevindt zich In de Noordhal op
het Rubberhotcnpavlljoen. De toegangsprijs
bedraagt vijftien gulden per persoon. Klnderen van 4 tot en met 11 jaar en houders van
Pas 65 mogen voor de helft van het geld naar
binnen.

Pendeldienst: 't cadeautje
van buschauffeurs'

Compacte roundstyler
Philips heeft het assortiment
haarverzorgingsapparaten uitgebreid met twee 'roundstylers' om
haar snel en effectief in model te
brengen. Bijzonder is de 'cool
curl' stand om de kapsels langer
in model te houden. Daarnaast
zijn er twee warmtestanden instelbaar. De accessoires van het ene
type omvatten een blaasmondstuk om het haar snel en gericht te
drogen en een ronde borstel om
krullen in het haar te draaien. Het
andere type is tevens voorzien van
een kam. Door de flexibele snoerbevestiging kan het apparaat gemakkelijk in allerlei standen worden gehanteerd. Een wandhouder
geeft de mogelijkheid deze round- • Chauffeur Peter: „De pendeldienst is echt ons cadeautje aan de mensen"
styler '1000 plus' met de accessoiFoto Everhard Hebly
res altijd bij de hand te hebben. De
bruto adviesprijs is ƒ 55,-.
E EERSTE krokusvakan- naast rijdt hij groepen voor onder
tie zit erop. Duizenden meer Hoogovens. En omdat de bus
wintersporters trokken zich dient aan te passen aan de ploe'Gezond leven aan tafel'
is zijn leven als de munaar de Alpen, op zoek naar gendienst,
Wat is het verschil tussen links- besneeuwde vlaktes. Velen van ziek van de passagiers, geen enkel
draaiende en rechtsdraaiende yog- hen kozen ervoor als een ha- ritme.
Voor het pendelen geldt: niet zeuhurt? Waarom mag je geen andij- ring in een ton per bus te worvie in combinatie met vis eten? den getransporteerd, 's Nachts. ren, doorrijden, harder, mag de kachel aan/uit en hoelang duurt het
Over dit soort vragen gaat de voedingsgids 'Gezond leven begint De chauffeurs bleven wakker. nog? De enige keer dat hij wel een
Per bus naar de Alpen reizen is wetenswaardigheid vertelt, volgt het
aan tafel', die gepubliceerd is in
het kader van de multi-mediale niet altijd comfortabel, al staat dat voorspelbare: „Bedankt Opa".
Het rijden van een pendeldienst is
campagne 'Nederland voedings- wel aangegeven op iedere touringland'. Stichting Maatschappij en car. Je gaat met een man of vijftig een korte ontbering. Vrijdagavond
Onderneming nam het initiatief opgepropt de nacht in. De stoelen ga je de nacht in, zaterdag in de navoor deze campagne, waaraan zitten goed, maar om te zeggen dat middag weer huiswaarts, weer de
meer dan 20 organisaties en m- ze slaapcomfort bieden is overdre- nacht in en dus weer weinig slaap.
ven. En niet opzij vallen, want dan Zondagmorgen kom je vermoeid en
stanties meedoen.
Meer dan 600 veelgebruikte voed- lig je of bij je buurman of -vrouw op ongewassen thuis. De meeste chaufselsoorten zijn in het 128 pagina's schoot of in het gangpad. Maar het is feurs wisselen elkaar zowel met njtellende boekje terug te vinden. goedkoop vervoer. Een retourtje den als met slapen af. Peter' „Maar
Niet alleen gaat het daarbij om in- sneeuw heb je al voor 128 gulden in je draait nachtdienst, dus hoor je
allebei voor in de bus te zitten. Als je
formatie omtrent de voedings- je zak.
Vorige week vnjdagai ond ver- met rijdt, moet je je maat wakker
waarde: ook staat er in wat op de
houden. Vind je
verpakking moet staan, hoe je trokken vanuit
het gek dat je
voedsel moet bewaren en klaar- Utrecht tientalbrokken kriigt.
maken, hoe voedingsmiddelen len touringcars
Zijn ze in slaap
worden geproduceerd en wat de richting Alpen.
gevallen. Maar je
kenmerken en onderlinge ver- Een groot deel
hebt wel vijftig
schillen zijn. Het boekje is voor daarvan gevuld
man achter je
jeugdige
ƒ 3,95 te verkrijgen bij alle apothe- met
zitten, dat vergewintersporterken van Nederland.
ten ze meestal."
tjes van de NeIk zit als tweederlandse Skide
chauffeur
vereniging. De
Rode Michelin Benelux
deze nacht voor
handbagage njDe veertiende druk van de rode kelrjk voorzien
de verandering
Michelm-gids Benelux is uit. van frisdrank,
eens naast hem.
Nieuw in deze druk, naast alle be- kauwgom, snoep
Halverwege een
trouwbare adressen en informa- en cassettebanddonker en betie, is de volledige 'full-colour' en jes met hiphop en house. Takkeher- sneeuwd Duitsland doemt het
de keus van de iets grotere letter- rie zonder enig ritme, volgens de 54- schrikbeeld op. Een bus is naast de
tekens. Bovendien komen de tien jarige chauffeur Peter, die voor zijn weg beland. Getuige de sporen in de
grootste steden in de Benelux gra- zoveelste pendel achter het stuur sneeuw is de chauffeur m slaap gefisch zeer goed uit en is er een kruipt. Maar ja, de kinderen van te- vallen. De man is midden op de snelnieuwe indeling van het totale ge- genwoordig zijn dan ook bang voor weg 'gewoon' rechtsaf geslagen en
bied van Brussel in gemeenten en stilte.
over een lager gelegen greppel gedostadswijken. De uitgave is vanaf
De eigen fourage van de kinderen ken Door sneeuw en files rijden we
deze week verkrijgbaar m de boek- heeft tot gevolg dat Peter met zijn zaterdagmiddag pas om half twee
handels voor ƒ 36,barhandel blijft zitten. Veel chauf- Summ in het Zülertal binnen Een
feurs zijn zelf verantwoordelijk voor uur later wordt de laatste groep m
de inkoop en strijken op die manier het hooggelegen Lanenbach gelost.
Houten keukens
vaak een aardige zakcent op. De bij
Na een periode met hele strakke de Vomar ingekochte handel kan dit
Om zes uur met veertien chaufhigh-tech keukens, is de consu- keer mee naar huis.
feurs in één bus terug naar huis
ment van de negentiger jaren op
Peter is de zware pendel zat. „Eigenzoek naar gezellige warme keulijk is het pendelen een cadeautje
kens. Hout is dan in principe ma- Niet zeuren
van de Nederlandse buschauffeurs,
teriaal dat hier uitstekend gePeter is al een jaar of dertien tou- want je doet dit gewoon naast je daschikt voor is. Siematic brengt en- rmgcar-chauffeur en brengt de zo- gelrjkse werk. Maandag begint de
kele houten keukens. In alle keu- mermaanden grotendeels in het bui- dagelijkse routine weer. De pendelkens is hetzelfde cassetteprofiel tenland door. Gaat veel met reisge- dienst is echt ons cadeautje aan de
toegepast. De keukens zijn lever- zelschappen op stap en fungeert dan mensen."
baar bij de Siematic dealers.
E.H.
als chauffeur en reisleider. Daar-
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• Vaak loopt het
snoeihout in een
vaas gezet op
een vensterbank
in de kamer uit.
De bloei is echter meestal erg
kort, maar toch
is in huis dan het
voorjaar al begonnen
Tekening A Wolthoocn

TTpET SNOEIEN van hees•""i ters en vruchtbomen in
•*"*• de tuin behoort elk jaar
tot de voorjaarswerkzaamheden. Voor velen niet het gemakkelijkste klusje.

van tevoren bepaald heeft en wordt
het evenwicht hersteld. Door alle
heesters op deze wijze terug te snoeien, komt het geheel van heesters,
rozen en vaste planten weer in de
juiste verhouding tot elkaar.

door Bram Wolthoorn

Licht in de kroon

Snoeien is vaak nodig: soms zijn
de heesters te groot geworden, de
botanische rozen te wild en vruchtbomen geven alleen dan veel fruit,
als de bomen gesnoeid zijn. Bramen
en frambozen moeten in hun groeiwijze begeleid worden.
Voor er gesnoeid wordt, moet er
goed gekeken worden wat het resultaat moet worden. Overwoekeren de
heesters elkaar of namen laaghangende takken van heesters het licht
van de vaste planten weg? Bloeien
de botanische rozen uitsluitend aan
de bovenkant? Allemaal zaken die
door middel van snoeien gecorrigeerd kunnen worden.
Voor echter de scherpgeslepen
schaar gehanteerd wordt, moet de
uiteindelijke vorm van de te snoeien
heesters'in gedachten worden genomen. Met dat beeld voor ogen is duidelijk wat er aan takken weggenomen kan worden.
Om te beginnen wordt uit de te
snoeien sierheesters en botanische
rozen het oude hout geknipt: deze
oude takken zijn herkenbaar aan de
grillig vergroeide vorm en het verweerde uiterlyk. Dood hout wordt
eveneens verwijderd. De vorm
wordt vaak aangetast door het wéghalen van dit oude hout. Door hier
en daar een extra tak weg te nemen,
wordt de vorm benaderd die men

Fruitbomen snoeien is een vak
apart; leuk om te doen, maar het
vereist een ervaring van jaren om
het met inzicht te kunnen uitvoeren,
zodat de fruitopbrengst groot zal
zijn. Echter de paar fruitbomen in
de tuin kunnen best zelf gesnoeid
worden, als op het volgende gelet
wordt: lange twijgen, de 'waterloten',
groeien vaak recht omhoog; hieraan
komt geen bloesem, dus ook geen
fruit: knip deze twijgen zo dicht mogelrjk aan de stam weg.
Zorg voor licht in de kroon van de
boom; snoei zo nodig de bovenste
takken uit de boom, vlak boven een
dunne zijtak. Licht en lucht hebben
nu volop toegang. Zorg ook voor een
evenwichtige verdeling van de zijtakken rond de stam. Kort te lange
takken tot tweederde van de lengte
in; de tak is nu beter in staat het
gewicht aan vruchten te dragen. Verwijder alle door ziekte aangetaste
takken.
Alb het snoeiwerk goed is uitgevoerd, blijkt dat er een heel aardige
vorm in de fruitboom is gekomen
Gooi niet alle gesnoeide takken weg.
Zet een mooie bos snoeitakken in
een vaas op een lichte plaats in de
kamer. Na een paar dagen loopt een
aantal takken al uit. Een fraai voorj aarsboeket is het onverwachte resultaat van een middagje snoeien.

De Alkmaarse kledingfirma Agu
Sport brengt twee schaaKfiets
(helmen op de markt. Ciclo en Pri
mo. De Ciclo helm is gemaakt van
styrofoam en heeft een aerodyna
misch model De ingebrachte
luchtsleuven zorgen voor een opti
male koeling. Door de mstelbaie
binnenvoering is de Ciclo geschikt
voor alle maten De Primo heeft
dezelfde eigenschappen als de Ci
clo, doch is daarbij nog overtrok
ken met een harde buitenschaal
van polystyreen. Deze helm is ver
krijgbaar in de kleuren zwart, wit,
rood, blauw en zilver
De Ciclo komt op ƒ 09,50 en de Primo op
ƒ 129,50 Voor meer informatie 071.
610404

Waarschuwing natte luier
Het probleem van peuters die
geen plasje op het potje willen
doen en baby's met hinderlijke
natte luiers kent iedere ouder Fa
brikant Verta uit Vught heeft een
instrumentje uitgevonden dat op
de bodem van een potje wordt ge
legd of aan de buitenzijde van een
luier wordt bevestigd en dat meteen waarschuwt als er een plasje is
gedaan. Heeft de peuter of baby
een plas gedaan, dan registeren
sensoren dit, waarna een inge
bouwde chip ervoor zorgt dat een
melodietje wordt gespeeld Hier
door wordt de ouder geattendeerd
op het feit dat de luier nat is en
kan er direct verschoond worden
De Pipicall is eenvoudig te bevesti
gen en reageert niet op normaal
leidmgwater.

De verkoopprijs is ƒ 29,95 Voor meer m
formatie 073-579130

Geometrische kranen
De rechthoek, de cirkel en de ke
gel zijn de markante vormen die
de ontwerper Dieter Sieger vocr
ogen had bij het ontwerpen van de
design-armaturen voor de firma
Dornbracht. Bij alle ontwerpen is
hij ervan uitgegaan dat het oog
van de mens wordt overgoten met
kleuren en vormen Daarom heb
ben de armaturen een strak ont
werp en heldere behjning Sieger
heeft gebruik gemaakt van simpe
Ie geometrische vormen en afge
leiden daarvan zoals de bpeeïsi
halve cirkel. Uit deze geometu
zijn de armaturen en accessoires
ontstaan Informatie bil ()]''
4508451
HARKV TOMLINbON
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aan
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Handboek over Bonsai
De kunst van het kweken van cte
miniatuurbomen is in Japan dl bij
na 800 jaar traditie en vindt bij on>
steeds meer beoefenaars De inte
resse voor Bonsai is de laatste j.i
ren geweldig toegenomen In \ i u
kleine bakjes en schalen wordin
bomen die m de vrije natuur va.ik
tientallen meters hoog woi don, zi
tot dwergbomen opgekweekt dat
ze er uitzien als fraai uitgegroeide
bomen. Naast het kweken v,m
deze kleine boompjes is het tevens
een kunst- en cultuurvorm die \ c
len aanspreekt. In de Groenboeki
rij van Zomer & Keunmg/Ede is
zo juist verschenen de uitga\e
Bonsai, geschreven door een van
de meest vooraanstaande Bonsai
kwekers van Europa, Harry Toni
linson. Het boek is verkrijgbaar in
de boekhandel en kost / 62,50
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BALK
BAKT
BETER
BROOD
Dit weekend:

BOOMSTAM

7,95

Er is weer een ruime sortering

PAASEITJES
ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28. Tel. 12989

•fOTEL TRITON
vraagt voor spoedige
indiensttreding

zelfstandig werkend
kok
***
•serveerster
***
kamermeisje/
hulp huishouding
**
Geen *
seizoenswerk
* * *

Tel. 02507-19105

mm.

Steengrill Restaurant

„De Vuurboet"

Weekmedia is de lokale weekbladengroep van Perscombinatie N.V.,
Weekmedia geeft wekelijks een groot aantal nieuws- en
huis-aan-huisbladen uit in een totale oplage van meer dan 650.000
exemplaren.

Weekmedia, de nieuws en huis-aan-huisbladen divisie van Perscombinatie
N.V., vraagt voor zo spoedig mogelijk een

STAFMEDEWERKER
COMMERCIE M/V

Amsterdams
Stadsblad

Tot zijn/haar taken behoren onder meer:
- het bijhouden en analyseren van de ontwikkelingen op het gebied van
marketing, communicatieproblematiek en mediaselectie en het schriftelijk
rapporteren daarover;
- het samenstellen van op maat gesneden media-adviezen voor
verkoopafdehngen, reclamebureaus en adverteerders;
- het, na overleg met de verkoopmanager(s), opstellen van marktbewerkingsen verkoopplanningen ten behoeve van de regionale en lokale
advertentiemarkt,
- het onderhouden van contacten met de Advertentie Marketing-afdeling van
Perscombinatie N.V.;
- het opbouwen en beheren van systematische informatiebestanden;
- het mede ontwikkelen en voorbereiden van opleidings- en
trainingsprogramma's,
- het mede opstellen en uitvoeren van plannen op het gebied van
PR-activiteiten en speciale uitgaven;
- het assisteren en adviseren van het Hoofd Commercie en de
verkoopmanagers ten aanzien van de begrotingen van de verkoopplannen;
- het concipiëren en uitwerken van documentatiemateriaal (ten behoeve van
de advertentieverkoop)
Functie-eisen:
- minimaal HEAO-CE en/of NIMA-B;
- aantoonbare ervaring met marketing- en verkpopplannmg;
- helder kunnen formuleren in woord en geschrift;
- affiniteit met onderzoek;
- ervaring met PC-gebruik.

Buitenveldertse
Courant
Diemer
Courant
de Nieuwe
Bijlmer
Nieuwsblad
Gaasperdam
Nieuwsblad
de Purmer
de Zaanse
Gezinsbode
de Nieuwe
Weesper
Amstelveens
Weekblad
Uithoomse
Courant

Wi] bieden:
- een gemiddelde werkweek van 36 uur (= full-time);
- een salaris dat (afhankelijk van leeftijd en ervaring) ligt tussen ƒ 3.200,- en
ƒ4.586,- bruto per maand;
- een uitstekend pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden.

de Ronde
Vener

STEENGRILLEN

29,50

VLEESFONDUE

3450 -_

JAPANS FONDUE '^
(vlees)
3250 .„;-•
JAPANS FONDUE
(vis)
37,50
Incl. uitgebreid
garnituur

Voor nadere informatie omtrent deze functie kunt u zich wenden tot het Hoofd
Commercie, de heer J. F. Sas, telefoon 020-562.2224.

Nieuwsblad
Haarlemmermeer

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u voor 1 maart 1991 richten aan
Perscombinatie N.V., Wibautstraat 150,1091 GR Amsterdam, ter attentie van
de heer A. Schermer, personeelsfunctionaris.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Het unieke bungalowpark Zandvoort omvat 440 luxe
bungalows, 125 hotelstudio's en uitgebreide centrale
voorzieningen zoals een subtropisch golfslagbad, een
wedstnjdbad, een scala aan horecafaciliteiten en shops,
bowling- en kegelbanen, vele sportfaciliteiten,
uitgebreide congres- en conferentie-accommodatie.
Het scala aan horecafacihteiten bestaat onder meer uit
een groot Boulevard Restaurant met terras, een GrillRestaurant, een Italiaans Restaurant, een Pannekoekenrestaurant, een Zwembadsnackbar en diverse bars.
In totaal bieden de faciliteiten plaats aan ca 1.000 gasten.
De congres- en conferentie-accommodatie biedt plaats
aan 10 tot ca. 1000 personen.

De aldehng Sport en Rekreatie /ockt ter versterking van haar
team enthousiaste

ALLES ONBEPERKT

MEDEWERKERS SUBTROPISCH
GOLFSU\GBAD(M/V)

Zeestraat 36
Tel. 12092
* * *
Maandag en dinsdag gesloten

AART VEER

groente, fruit en delicatesse
vraagt

IMEDEWERKER

Aalsmeerder
Courant

AN DVOORT

om ons team
te versterken.
Liefst in bezit
van rijbewijs.

Inl. tel. 14404,

De werkzaamheden bestaan o a. uit toc/icht houden,
gastvrouw/-hcer zijn en het verrichten van ondcrhouds-/
schoonmaakwerk/aamheden m het zwembadcomplex
Uiteraard werkt u in een enthousiast zwembad-team
Wat wij vragen:
• Gastvnendelijke en enthousiaste collega's
• Een geldig EHBO-dipIoma of bereidheid dit diploma te
halen
• Affiniteit met de zwemsport
• Leeftijdsmdicatie 18-25 jaar
• Op korte termijn m/etbaar te zijn.
Wat wij bieden:
• Een part-time funktie.
• Een afwisselende baan en een prettige werksfeer
• Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
• Een unieke werkomgeving
Er dient bereidheid te zijn om volgens rooster met
wisseldiensten te werken, alle dagen van de week
Sollicitaties kunt u richten aan Jos van der Velden, Sport en
Rekreatie Manager of aan de afdeling personeelszaken

De afdeling Sport eri Rekreatie zoekt tevens

SCHOONMAKERS SUBTROPISCH
GOLFSIAGBAD(M/V)
De werkzaamheden vinden plaats op enkele avonden in de
week, van 20 30 uur tot 23.00 uur.
Ben je ouder dan 20 jaar, kun je zelfstandig werken en heb je
ervaring m schoonmaken, dan kun je je sollicitatie richten aan
Jos van der Velden, Sport en Rekrealie Manager of aan de
afdeling personeelszaken.

De afdeling Sport en Rekreatie zoekt tevens een enthousiaste

MEDEWERKERSPORTEN
REKREATIE(M)
De werkzaamheden bestaan uit het organiseren en begeleiden
van aktiviteiten voor het en ter tam men (programma.
Dit programma biedt Gran Dorado zijn gasten, jong en oud,
wekelijks aan U werkt rechtstreeks met deze gasten zodat een
gast vriendelijke en service gerichte houding onontbeerlijk is.
Wat wij vragen:
• Affiniteit met de recreaties port en entertainment
• Opleiding op middelbaar nivo, aangevuld met bijvoorbeeld
Rekreaticsport Leider A
• Zelfstandig en accuraat te kunnen werken
• Op korte termijn inzetbaar te zijn
• Leeftijdsmdicatic 18-25 jaar
Wat wij bieden:
• Een part-time funktie
• Een salaris volgens de salarisschalen van Gran Dorado
Leisure n v
• Een afwisselende baan en een prettige werksfeer
• Een unieke werkomgeving

Of u ze nu
ingepakt, voorverpakt
of onverpakt koopt,
u koopt ze altijd vers.

Er dient bereidheid te zi|n om volgens rooster met
wisseldiensten te werken, alle dagen van de week

MEDEWERKER SPORTCOMPLEX(WV)
De werkzaamheden bestaan uit o a het verhuren van de
sportfaciliteiten, administratieve handelingen, gastvrouw/
-heer zijn en het verrichten van onderhoudswerkzaamheden
in het Sportcomplex
U werkt in een enthousiast sport en rekreatie-team
Wat wij vragen:
• Affiniteit met de racketsporten
• Zelfstandig en accuraat te kunnen \\erken.
• Op korte termijn inzetbaar te zijn
• Leeftijdsindicatie 18-25 jaar
Wat wij bieden:
• Een part-time functie
• Een salaris volgens de salarisschalen van Gran Dorado
Letbury nv
• Een afwisselende baan en een prettige uerksfeer
• Een unieke werkomgeving
Er dient bereidheid te zijn om volgens rooster met wissel diensten te werken, alle dagen van de week.
Het Sportcomplex is dagelijks geopend van 08 00-24 00 uur
Sollicitaties kunt u richten aan Job van der Velden, Manager
Sport en Rekreatie of aan de afdeling personeelszaken

Voor onze SUPERMARKT en de BOULANGERIE hebben wij
nog plaats voor enkele enthousiaste

WEEKEND HULPEN
Ervaring m deze brandie is niet noodzakelijk maar strekt u el
tot aanbeveling
Belangrijk is een positieve en flexibele opstelling alsmede een
gastvnendelijke houding
De werktijden m de supermarkt zijn
op zaterdag 08 3Ü-17 00 uur
op zondag : 12.30-17 DO uur
De werktijden m de Boulangene zijn
zowel op zaterdag als op zondag van 07 30-16 00 uur.
Personeelskledmg wordt door Gran Dorado verstrekt.
Sollicitaties kunt u richten aan Louis van der Vooren, retail
manager of aan de afdeling personeelszaken

De afdeling Civiele Dienst zoekt ter versterking van haar team

MEDEWERKER SCHOONMAAK (M/V)

ÏDéfceleweek lekker voordeel.

Roomboter cake. Vers uit eigen banketbakkerij.
3.95 2 voor

Koekjes bij de koffie, koekjes bij de thee, of even tussendoor,
de roombotei koekjes van de Hema smaken altijd. Ingepakt of
voorverpakt, het maakt niet uit. En nu zijn ze ook nog eens extra

Pak met 5 roomboter cakeschuitjes..

voordelig
Roomboter allerhande 16 soorten.
500 gram.

3.95

Roomboter appeltaart met een vulling van verse
appelen met kaneel en rozijnen.

5.95
1.85
7.50

5 Heerlijke roomboter stercakejes met
rozijnen

Pak met 7 roomboter stroopwafels..

Doos met 10 roomboter amandelharten.
200 gram

1.85
1.60
1.95

De werkzaamheden bestaan uit:
• Schoonmaak van de Gran Place
• Magazijnbcheer
• Lmnengoedtransport
• Alle voorkomende /aken binnen do Civiele Dienst
Wat wij vragen:
• Bereidheid om te starten om U6 00 uur
• Op korte termijn inzetbaar te zijn
• Bereidheid om ook m het weekend te werken
Sollicitaties kunt u richten aan Rina van Schalk, Manager
Civiele Dienst of aan de afdeling personeelszaken.

Gran Dorado
Vondellaan 60 - 2041 BE Zandvoort - Tel. 02507-20000.

HEM A De normaalste zaak van de wereld.

DE B U N G A L O W P A R K E N OP DE MOOISTE P L E K J E S

an

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS

Los nummer ƒ 1,50

Donderdag 28 februari 1991

51e jaargang nummer 9

Oplage: 5.100

Hotels hebben weinig
ZANDVOORT - De grote hotels in
Amsterdam gaan campagne voeren
om te proberen een deel van de gestagneerde toeristenstroom te herstellen. Voor Zandvoort is zo'n campagne (nog) niet nodig.

Gran Dorado kon zelfs melden dat het
vorige week een recordaantal aan reserveringen voor de lente en de zomer heeft binnen gekregen. Volgens woordvoerster Muider van het park is dit wel degelijk een
positief gevolg van de Golfoorlog. „Veel Nederlanders, die normaal gesproken naar het
Hotels in Zandvoort hebben maar in be- buitenland gaan, hebben nu besloten in Neperkte mate last van de crisis in het Midden derland te blijven. We denken dat dit heeft
Oosten. De reserveringen voor het voorjaar te maken met de situatie in het Golfgebied.
komen op gang. Een enkel buitenlands bedrijf zegt de opties op het huren van kamers
op. De Zandvoortse WV meldde dat er wei- Boekingen gaan door
nig verschil is met vorig jaar. Boselien
Het park is voor een groot deel voor de
Schriever: „Duitse reisbureaus hebben voor zomer al volgeboekt." Gran Dorado organide periode april-mei al een groot aantal op- seert ook seminars, maar het doet dit vooral
ties genomen en zelfs voor 1992 krijgen we al voor Nederlandse bedrijven. „Wat betreft de
aanvragen binnen. Wat de appartementen seminars is er ook weinig verschil met vorig
betreft, hebben we voor de zomerperiode jaar. In april hebben we een internationaal
meer aanvragen binnen dan vorig jaar deze congres en dat gaat gewoon door", aldus de
woordvoerster van Gran Dorado.
tijd."

Mevrouw Nelissen van het Elysée Beach
Hotel vertelt nagenoeg hetzelfde verhaal als
haar collega van concurrent Gran Dorado.
„Bij ons gaan de conferenties ook gewoon
door. Eén Amerikaans bedrijf heeft een seminar wegens de Golfcrisis afgezegd. Verder heeft een reisorganisatie uit Engeland
haar activiteiten bij ons afgelast, maar het is
niet duidelijk of dit met de oorlog te maken
heeft. We hebben acht vergaderzalen en die
worden grotendeels verhuurd". Wat betreft
de gewone gasten valt er niet veel te zeggen.
Nelissen: „De reservering blijven gewoon
doorgaan. Er is niet zo'n groot verschil met
vorig jaar."
Het Palace Hotel ondervindt in beperkte
mate hinder van de Golfcrisis. Erna Wesseling: „Voor de periode april-mei zitten we
helemaal volgeboekt. Het betreft hier
groepsreserveringen uit Duitsland en
Frankrijk. Een Franse groep heeft al eerder

DEZÈWEËKï
Buiten afgezegd en dit had duidelijk te maken met bleinen met het volkrijgen van de hotels en
de Golfoorlog. Ook zijn één of twee semi- ik verwacht dat wij daar, op langere termijn,
nars afgelast. In de zomer hebben we voel ook hinder van zullen ondervinden."
vaste gasten en we merken dat die nu al
reserveren."

Buitenlanders zijn voor Zand«3
voort geen onbekend fenoO
meen. Het is echter wat anders als
de buitenlanders geen toeristen
zijn, maar mensen die in Zandvoort
wonen of werken. Een gesprek met
buitenlandse studenten.

Minder

Een heel ander geluid komt uit de mond
van Bart Schuitenmaker van het Triton-hotel. Het aantal boekingen voor de periode
april-mei valt, vergeleken met vorig jaar,
tegen, maar: „vorig jaar heeft de Zandvoortse hotellerie een topjaar gehad. Dat komt,
omdat er veel activiteiten waren, zoals het
Van Gogh-jaar, de Open Golfkampioenschappen in Zandvoort, de evenementen in
verband met Frans Hals en natuurlijk hadden we een mooie zomer. De hotels in Amsterdam waren allemaal volgeboekt en toen
heeft de VVV veel gasten doorgeboekt naar
Zandvoort. Daar profiteerden wij natuurlijk
van. Op dit moment heeft Amsterdam pro-

Het Triton-hotel had vorig jaar veel Engelse gasten. Volgens Schuitenmaker wordt
dat dit jaar minder: „Op dit moment verkeert Engeland in een slechte economische
situatie. Bovendien hebben de Engelsen net
te maken gehad met een strenge winter,
waardoor ze er misschien nog niet aan toe
zijn om al zomerreizen te boeken. Er worden ook wel wat opties afgezegd, maar het is
niet zeker dat dit te maken heeft met de
Golfoorlog. Er zijn altijd afzeggingen, maar
dit jaar iets meer dan gewoonlijk. Toch denk
ik dat als de Golfoorlog nog maanden voortduurt we een heel andere toeristische zomer
krijgen als vorig jaar."

n
De Nicolaasschool heeft
weer heel wat goederen inO
gezameld. De spullen zijn bedoeld
voor kindertehuizen in Polen.

Tref p u ra t
Trefpunt lijkt de goede weg
f"
teruggevonden te hebben.
O
De zaalvoetballers versloegen hun
concurrent Kalmthout met 3-1.

Bn Oranje

Veel werk voor
promotie stichting
ZANDVOORT - De vorig jaar
opgerichte 'Stichting Zandvoort Promotie' organiseert
dit jaar een groot aantal evenementen in de badplaats. Een
probleem is echter dat de
stichting te maken heeft met
een personele onderbezetting.
De stichting heeft zich tot doel gesteld Zandvoort te maken tot een
Europees kwalitatief goede badplaats. Daartoe wordt een aantal
evenementen georganiseerd. Daarbij zijn evenementen die ieder jaar
terug komen, zoals festivals. Er
staan voor dit jaar ook nieuwe evenementen op het programma. Zo zal
de stichting de organisatie op zich
nemen van de 'Bun van Zandvoort',
een wedstrijdloop die vorig jaar als
proef georganiseerd werd.

Verkeersproblemen

Het Zandvoortse basketbalc
talent Dave Kroder is er in
O
geslaagd een plaats te verwerven in
het Nederlands jeugdteam. Geen
eenvoudige opgave voor Dave, die
aan suikerziekte lijdt.

tip» s
De tips op het gebied van de
-j
cultuur in Zandvoort en omf
geving zijn terug te vinden in de
rubriek 'Te kust en Te Keur'.

tie' houdt zich niet alleen met het
organiseren van evenementen bezig,
maar ze probeert ook een oplossing
te vinden voor de vervoersproblemen in Zandvoort. De stichting
heeft in mei vorig jaar een verkeersrapport opgesteld, waarin plannen
uit de doeken worden gedaan. Zo is
de stichting in onderhandeling met
de NZH over het inzetten van pendelbusjes naar bepaalde evenementen. Ook de NS is bij de stichting in
beeld. Het is de bedoeling dat mensen hun auto achterlaten op een
groot parkeerterrein bij het station
Amsterdam-Sloterdij k en vervolgens met de trein naar Zandvoort
komen. Er wordt eveneens gesproken over een aparte busbaan op de
Zandvoorstelaan. Volgens directeur
Simon Paagman van de stichting
zijn de onderhandelingen met de
verschillende betrokken partijen in
een vergaand stadium. Hij wil graag
komen tot een oplossing van de verkeersproblemen: „Het is belangrijk
dat de verkeersproblemen erkend
worden. Dan kan er pas gepraat worden met andere gemeenten over de
oplossingen."

Op l mei is er een wielerwedstrijd
over honderd kilometer op het circuit en daarbij zullen ook tweeëntwintig renners uit de Sovjet-Unie
aanwezig zijn. Verder is de stichting
voor een groot deel verantwoordelijk voor de organisatie van het vijfHet feit dat de stichting het zo
de 'Casino-Funfestival'.
druk heeft met de organisatie van
De 'Stichting Zandvoort Promo- evenementen is er de oorzaak van
dat ze met een ander probleem te
maken heeft: personele onderbezetting. Een ander probleem is ook dat
Zandvoorts
de stichting nog te weinig geld heeft
om iemand in vaste dienst te nemen.
D Nieuwsblad
Paagman: „Als de financiële ruimte
het toelaat, zijn we zeker van plan
om mensen in vaste dienst te nevraagt
men. Nu ligt dat nog moeilijk, hoewel we dringend staan te springen
met spoed
om iemand die ons kan helpen. We
zijn dan ook op zoek naar een vrijwüliger, die wat werk op kantoor
kan doen, maar zich ook bezig kan
houden met de organisatie van verschillende zaken. Daar komt ook
Aanmelden:
bij kijken." BelangstellenGasthuisplein 12 PR-werk
den kunnen contact opnemen met
de 'Stichting Zandvoort Promotie',
tel. 17166
tel.: 13738.

BEZORGERS/STERS

Gestolen auto
ZANDVOORT - Een 41-jarige
vrouw uit Zandvoort werd op 24 februari omstreeks één uur 's middags
aangehouden, terwijl zij in een auto
reed die in Hilversum gestolen was.
Een werknemer van het bedrijf waar
de auto ontvreemd was, had de auto
in Zandvoort opgemerkt. De vrouw
en de auto zijn overgebracht naar de
gemeentepolitie in Hilversum.

Gestolen kleding
gevonden
ZANDVOORT - Op de Zandvoortselaan is vorige week woensdag een
aantal plastic zakken met kleding
gevonden. De kleding bleek te zijn
voorzien van prijsstickertjes. Ook
bevonden zich meerdere kledinghangers in de plastic zakken. Het
vermoeden bestaat dat de kleding
van diefstal afkomstig is. De politie
in Zandvoort wil daarom achter de
herkomst van de kleding komen.
De politie is gevestigd aan de Hogeweg 37, tel.: 02507-13043.
ZANDVOORT - Nu de laatste sneeuwresten zijn verdwenen en de eerste
zonnestralen aarzelend over de badplaats dwalen, wordt het weer tijd de
terrassen buiten te zetten. Dat moet de gedachtengang geweest zijn van onze
plaatsgenoten Maaike Koper en Fred Paap, uitbaters van 'Kopertje' aan het
Kerkplein. Ook dit jaar waren zij er als de kippen bij, om hun klanten van deze
gratis attraktie te laten genieten. Zich koesterend in de zon lieten veel dagjes-

mensen en inwoners van Zandvoort zich afgelopen zondag op het verwarmde
terras verwennen door de ijverige bediening van dit oer Zandvoortse horeca-bedrijf. Vooral de warme chocolademelk met slagroom vond veel aftrek bij de in
dikke jassen gehulde zonaanbidders. Het nieuwe seizoen is in aantocht. De
eerste tekenen wijzen daar al op.

Volgens de directeur van de Zuidkennemerlandse VW, Peer Sips, bestaat er vanuit de Verenigde Staten
geen enkele belangstelling voor vakanties in Europa. Daarom heeft de
organisatie besloten een rustperiode
in te lassen. Concreet betekent dit
dat de campagnes van de '12 Star
Tours' voorlopig gestopt zijn.
De inzinking van de Amerikaanse
belangstelling voor Europa heeft te
maken met de Golfoorlog. Sips: „De
Amerikanen zijn als de dood voor
terrorisme. De burgers van de Verfinigde Staten wordt afgeraden om
naar Europa te reizen. Daarom bealuiten de meesten hun voorgenomen reis naar Europa uit te stellen
en ze bezoeken dan de trekpleisters
op het eigen continent. Ik denk dan
ook dat het Amerikaanse toerisme
richting Europa niet meer op gang

Waterstanden
Datum
2 mrt
3 mrt
-1 mrt

5 mrt
6
7
8
9
10

mrt
mrt
mrt
mrt
mrt

j

HW
LW HW LW
04.16 01.54 16.27 12.05
04.55 02.30 17.07 13.06
05.28 01.15 17.45 13.50

06.06 01.55 18.26 14.36
06.46
07.19
07.59
09.00
10.24

02.34
03.10
03.24
04.04
05.05

19.01 15.05
19.46 15.30
20.36 15.45
21.24 16.35
----- 17.55

Springtij 17 en 31 maart, doodtij 9 en 24
"taart.

zal komen dit jaar."
De '12 Star Tours' is voor een gedeelte gebaseerd op verblijf in de
regio Zuid-Kennemerland. Zo is er
de 'Dutch Cultural Inheritance',
waarbij er dagtrips gemaakt worden
vanuit Haarlemse en Zandvoortse
hotels. De organisatie hield toch rekening met een bepaald aantal groepen en het ziet er nu naar uit dat die
aantallen bij alnge na niet gehaald
worden. De gevolgen voor de VW
Zuid-Kennemerland zijn beperkt.
Sips: „Het niet doorgaan van de verschillende tours heeft geen desastreuze gevolgen voor de WV. We
hebben er niet zoveel in geinvesteerd. We hebben bijgedragen aan
het promotiebudget en dat geld was
afkomstig van de begroting van vorigjaar. Daar hebben we nu dus geen
last van."
Om de gaten, die vallen door het
wegblijven van de Amerikanen, op te
vullen, gaat de VVV zich richten op
Duitsland en Italië.
Sips: „We hebben in Duitsland een
coupon-actie gevoerd en daar hebben we een groot aantal reacties op
gehad. Verder zijn we pas begonnen
met een actie in Italië, om de mensen daar te interesseren voor Holland."

Uw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166

BROODJE
BURGER
IS WEER
GEOPEND

Foto: Bram Stijnen

Alcoholcontrole

Dagelijks
11.00-01.00 u. 's nachts
Weekend
11.00-03.00 u. 's nachts
dinsdag gesloten
Tel. 19470

ZANDVOORT - Tijdens een alcoholcontrole in de nacht van 22 op 23
februari werden in totaal 63 voertuigen gecontroleerd. Er werd vier
maal proces-verbaal opgemaakt wegens het rijden onder invloed van
alcohol.

VW zet promotie-actie
van de regio in de ijskast
ZANDVOORT - De campagne om Amerikaanse toeristen
naar Haarlem en Zandvoort te
lokken en waaraan de VVV van
Zuid-Kennemerland haar medewerking verleent, is in de ijskast gezet. De regionale VVV
begint daarom met acties richting Duitsland en Italië.

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

Mr. R. J. Kaas - Mr. M. J. Meijer
advocatenkantoor aerdenhout bv

Advocaten & Procureurs
Zandvoortselaan 57, 2106 CJ Heemstede
tel. 023-292763

bel voor een gratis oriëntatie-gesprek.

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
OnuUit ik glimt; wil weten wat y.ich in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik hel /andvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 11,00

11 Nieuwsblad
Naam: (m/v) L i i_

• Het opbouwen van de strandtenten komt dit jaar later op gang, vanwege de vorst. De discussie over de
strandstoelenbelasting lijkt echter ook niet motiverend te werken voor de strandpachters. De eigenaar van de
Gammon Club wacht de discussie niet af. Misschien dat hij komend weekend met mooi weer een vol terras heeft

ZANDVOORT - De Zand- meester en wethouders en leden van
voortse gemeenteraad is dins- de gemeenteraad bestookt met rapvan juristen en een belastingdag zonder tegenstribbelen ak- porten
Dinsdag kwamen daar
koord gegaan met het voorstel deskundige.
nog brieven van de Kamer van
van het college om belasting te ook
de KNMI en de Ondergaan heffen op het gebruik van Koophandel,
nemers Vereniging Zandvoort bij
strandstoelen en strandbed- om het ongelijk van de gemeenteden.
raad, in de ogen van de strandpachEr bestond veel belangstelling ters, te bewijzen.
De raad bleek echter onvermurwvoor het laatste onderwerp op de
agenda van de gemeenteraadsverga- baar. Alleen de Partij van de Arbeid
dering, afgelopen dinsdag. Zo'n liet zich beïnvloeden door het werk
twintig strandpachters waren op de dat verzet was door de Vereniging
vergadering afgekomen. Al eerder van Strandpachters.
De vereniging, dinsdagmiddag nog
hadden zij het college van taurge-

goed voor een media-optreden in de
'Vijf Uur-show' van RTL-4, liet bij
monde van woordvoerder Toonen
weten zeer teleurgesteld te zijn. Niet
zo zeer in het besluit van de raad, om
de toeristenbelasting te gaan heffen,
maar vooral in de houding van de
raad ten opzichte van de strandpachters zelf. Toonen: „Naar onze
mening hebben ze onvoldoende kennis genomen van onze stukken."
Vooral de verantwoordelijke wéthouder Ingwertsen wekte de ergernis op van de op de zitting aanwezige
strandhouders.
Vervolg op pagina 8
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G halfjaar ./' 27.00 D jaar ƒ 49.00
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FAMILIEBERICHTEN

vsimmu.

HOERA
PATRICIA heeft een zusje gekregen

BENJA ELISABET
Geboren
19 februari 1991
Bernard, Katrin
en Patricia
Zonneveld

Zaterdag 2 maart a.s. is de VVD van 13.00-15.00 uur
op het Raadhuisplein vertegenwoordigd.
Onze regionale kandidaten Hella Voüte-Droste en
Marieke Sanders-Ten Holte zullen het woord voeren.

Openbare commissievergaderingen
De volgende commissies vergaderen de volgende week in het Raadhuis:
maandag 4 maart
20.00 uur
Cie Bestuurlijke Zaken
dinsdag 5 maart
20.00 uur
Cie Maatschappelijk Welzijn
donderdag 7 maart 20.00 uur
Cie Ruimtelijke Ordening
De stukken voor deze vergaderingen liggen minimaal vijf dagen van tevoren
ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij de afdeling Voorlichting
kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de agenda staan.
Tijdens de commissievergadering zijn altijd exemplaren van de vergaderagenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

'•0=

Pakveldstraat 6
2042 KD ZANDVOORT

vrouwen

,

023-315855

Aangevraagde bouwvergunningen

$ ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING

Dolgelukkig zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Camilia
Camilia is geboren op 18
februari 1991 om 20.25 uur.

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

Marieke SandersTen Holte

VANAF VRIJDAG 1 MAART

visresfaurant

02507-13431

(Osy)
Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te bedanken, hopen wij dat u langs deze weg onze erkentelijkheid wilt aanvaarden.
Uit aller naam:
W. Kraaijenoord
Zandvoort, februari 1991

Wed. van T. Koper
betuigen wij U onze welgemeende dank.
Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en condoleances
waren voor ons een grote troost.
Uit aller naam:
A. Balledux
Zandvoort, februari 1991

Voorjaarsbloemen

ADVERTENTIES

Voor meer informatie hel \Veekmedia Uithoorn,
tel 0217.")-10011

EL.

iedereen leest de krant altijd en overal

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en N ACPIT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
i en crematies!
: Daarnaast kunt u bij ons
• inschrijvingen
*: • Uitvaartverzekering
\
NIVO-POLIS
f • een Natura<•; uitvaartovereenkomst

NAAIMACHINEREPARATIE
P. E. M. Stokman
Prinsenhofstraat 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
OPEN VRIJDAGS EN
ZATERDAGS
VAN
9.00 TOT 17.00 UUR
Overige dagen
Tel. 02507-14786

WONING
TE KOOP
GEVRAAGD
± ƒ 80.000,-

Tel.
02507-19742.

f P. J. d'HONT
tuirrVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
12041 KT Zandvoort.
'i Tel. 02507-17244'

H. W. COSTER BU

Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort,
telefoon 15531
telefax 02507-20025

en bedankt haar Zandvoortse klanten die ons 's zomers
maar ook 's winters hebben „GESPONSORD".
Met frisse moed gaan we het 6e jaar in met onze
JUBILEUMAANBIEDING

0 cn

uröU

SATÉ VAN DE HAAS

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

met sla, stokbrood en kruidenboter

Autorijschool

W. v.d. Veld

Tevens vragen wij versterking van ons team.
Telefoon 19470

u kunt nu lessen in de sportieve
MAZDA 323 F
Onze aanbieding:
de eerste 5 lessen 32,50 per les
vervolglessen 42,50 per les

JILSANDER
EYEWEAR

Tel. 02507-19188
Voorronde wedstrijden
Voetbal E.K.
13 maart a.s. Ned.-Malta, R'dam
17 april a.s.
Ned.-Finland, R'dam
16 oktober a.s. Ned.-Portugal, R'dam
Kaarten: zitpl. 1e ring
zitpl. 2e ring
staanplaatsen

ƒ60,ƒ 50,ƒ 30,-

Tel. 02507-19742.

10.50

STICHTING
ACTWTEITENCENTRUM
ZANDVOORT
zoekt voor 't Stekkie/van Pageehal,
Celsiusstraat 190, Zandvoort, een

CONCIËRGE (v/m)
+ 30 uur per week tijdelijk i.v.m.
vervanging wegens ziekte.

6 maart 1991

VERKIEZING VOOR
PROVINCIALE STATEN

^MflMSi^Hl

Lijst 2

Ook uw stem is een goede stem.

CDA-afdeling Zandvoort
Openbare Verkiezings Bijeenkomst
hedenavond, 28 februari 1991
Calvijnzaal, Ger. Kerk
Aanvang, 20.00 uur.
ZANDVOORT

NVM
UAKXIAUI

PAASEITJES
Proef paasslof

Fa. Gansner & Co.

VOORRAAD BEPERKT.

Lijst 2

';• Vraag rustig vrijblijvend
f alle inlichtingen bij:

BESTAAT ALWEER 5 JAAR

Er is weer een ruime sortering

Hogeweg 28. Tel. 12989

Daar ligt onze belangrijkste
taaK en dienstverlening.

terecht voor:

BROODJE BURGER

7,95

SLAGROOMSCHNITT

ECHTE BAKKER BALK

Di'40 iicht'rtuiitii'ruiniti 1 \;tn SO mm luwd u n •">() mm
lioot; k u n t u ni'bruikon om wn aankomlitfinj; U' doen
\;m bijuiorbedd jubik'um, ri-unio, MT^aderinti, luwi1lijk. (ft'l'oortt 1 of .inden1 familii'berichti'ii
U bi'reikt met (Kv.t a d v e r t e n t i e 11.200 mensen in Zundvoort. Bentveld en Aerdenhout en betaalt da.mooi1
hli'clits /:>().<f\d (i'. BTW).

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij u thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoleanceregister, alleen 1e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

Dit weekend:

grote krocht 24
zandvoort, 02507-12301

Gefeliciteerd

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

BALK
BAKT
BETER
BROOD

'

„erica"

1

uitvaartverzorging
kennemerland bv

DIERPLEZIER

Volop

Aagtje van der Werff

bouw bijkeuken

28 februari 1991

Grote Krocht 28

Voor Uw blijk van medeleven ons betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van

Boul. P. Loot 99

Belanghebbenden, die door de vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Zaterdag 9 maart
zijn wij er weer.

Voor reserveringen

Agatha Petronella Kraaijenoord-Majoor

Verleende bouwvergunning
86B-90

van maandag 4 t/m
vrijdag 8 maart.

weer geopend
Hierbij willen wij u hartelijk danken voor uw belangstelling en medeleven in de voor ons zo moeilijke dagen
tijdens de ziekte en na het overlijden van

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

GESLOTEN

BAD ZUID

Zandvoortselaan 64A
2042 XC Zandvoort

wijzigen voorgevelpui
bouw berging
wijzigen gevel

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

Wegens
KROKUSVAKANTIE

is

Thorbeckestraat?
Zuidlaan 37
Kerkstraat 22

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

Hella Voüte-Droste

Zij weegt 4060 gram en
is 51 cm lang.
Rimmer van der Meulen &
Kitty Schilpzand

25B-91
23B-91
24B-91

te koop

Gemoderniseerde
bovenwoning Zeestraat

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of
WONING

Kunststof kozijnen met dubbele beglazing. Woonkamer met zonnig balkon op het zuiden. Twee slaapkamers,
een met balkon, gemoderniseerde keuken, douche en een toilet.

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken.

Vraagprijs ƒ 125.000,- k.k.

ZANDVOORT

te koop

Ruime woning

met garage en tuin voor en achter.
Ook geschikt voor dubb. bewon./prak.huis.
Sout.: L-kamer met wastafel, badgeleg. Beg. gr.: kamer en suite met erker
voor en achter. 1e etage: slaapk. met
douchekab., slaapk. met balkon, balkon op zuiden, keuken.
Vraagprijs ƒ259.000,- k.k.

In het centrum vinden sociaal-culturele- en
sportactiviteiten plaats.
De taken zijn:
- schoonmaakwerkzaamheden
- barbeheer
- beheerswerkzaamheden
- kontakten met de diverse gebruikersgroepen.
Wij zoeken iemand die:
- praktisch en technisch inzicht heeft
- bereid is om op onregelmatige tijden te werken
- onder druk kan werken
- affiniteit heeft met de doelgroepen
- een flexibele houding heeft
- een minimum leeftijd heeft van 30 jaar.
Salariëring en rechtspositie overeenkomstig
CAO Welzijn funktiecode HC.
Maximaal salaris ƒ2.341,79 bruto per maand
(bij 30 uur).
Schriftelijke sollicitaties vóór 8 maart richten
aan: Stichting Aktiviteitencentrum Zandvoort,
Celsiusstraat 190, 2041 TR Zandvoort, t.a.v.
sollicitatiecommissie.
Telefonische informatie kunt u opvragen bij
't Stekkie, mevr. v. Westrop, telefoon (02507)
17113 ('s middags).

ZANDVOORT

te koop

DE AKTUELE BRILLEN-KOLLEKTIC
NU BIJ ONS.

Verkrijgbaar bij:

SLINGER OPTIEK
Gediplomeerd opticien, optometrist o.v. ~
kontaktlensspecialist A.N. V.C.

Grote Krocht 20A - Zandvoort. - Tel. 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen

ZANDVOORT

te koop

ZANDVOORT

te koop

Verbouwde 3-kamer
hoekappartement

Dr. C. A. Gerkestraat
Parterrewoning

Halfvrijstaande villa
Brederodestraat 172

Patrijzenstraat op 4e etage met ruim
zonnebalkon en uitzicht op de duinen.
Woon/eetkamer met open haard,
slaapkamer, ruime keuken met balkon,
toilet en gem. badkamer/douche/wastafel.

met schuur en tuin voor en achter.
Woonkamer met gaskachel, 2 slaapkamers, 1 met openslaande deuren naar
de tuin, gemodern. woonkeuken, badkamer met douche/toilet/wastafel.

met garage voor 2 auto's en uitzicht
over zee en duinen.
Ruime doorzonkamer, douche/toilet,
badkamer met ligbad en keuken. 1e
etage: 2 slaapkamers met wastafel,
balkon, ruime berging.

Vraagprijs ƒ129.000,- k.k.

Vraagprijs ƒ149.000,- k.k.

WEEKMEDIA 22

Zandvoorts
Nieuwsblad

DONDERDAG 28 FEBRUAR11991

Buitenlandse studenten verbreden horizon in Zandvoort

Politie maakt
balans op van
slachtofferhulp

ZANDVOORT - Zandvoort herbergt meer buitenlanders dan
alleen maar toeristen. Dit wordt bewezen in een hotel aan de
Poststraat. Het hotel is omgedoopt in Hotel voor 'European
Pioneers'. tien studenten, die in Haarlem een studie aan de
plaatselijke HEAO volgen, wonen er. De groep bestaat uit zes
Spaanse, twee Amerikaanse, één Duitse en éri Franse student.
Bij het binnenkomen van de
woonkamer in het 'hotel' vallen een
paar dingen op. De grote banken, de
bar en de televisie die afgestemd
staat op CNN. Aandachtig wordt het
verloop van de Golfoorlog gevolgd.
Bij navraag blijken beide Amerikanen, Jody en Gary afkomstig uit Arizona, kennisen te hebben die in het
Midden-Oosten betrokken zijn bij
de gevechten. Dit mag echter de pret
niet drukken. Het verblijf in Nederland wordt door de studenten gezien
als .een groot feest. De onderlinge
band tussen de studenten is zichtbaar goed. Na een week college lijken de grenzen tussen de verschillende nationaliteiten vervaagd.
Het is al de vierde internationale
groep, die in het hotel in Zandvoort
verblijft. Het begon in 1989. In het
kader van verschillende uitwisselingsprogramma's kwamen studenten uit den vreemde naar Haarlem
om een studie te volgen aan de Haarlem Business School. Inmiddels is
de groep internationale studenten
zo groot geworden dat in de Spaarnestad nog een deel van de studenten is ondergebracht.
De meeste studenten zijn .nu vier
weken in Zandvoort. Jody geeft toe
dat de confrontatie met Nederland
bij hem een shock-effect teweeg
heeft gebracht: „Ik dacht dat we in
de Verenigde Staten vrij waren,
maar als je hier bent dan realiseer je
je hóe streng ze in Amerika zijn. Bijvoorbeeld als je een biertje wilt drinken in een café, dan moetje in de VS
bewijzen dat je eenentwintig jaar
oud bent, door het tonen van je paspoort. Als je dit niet bij je hebt, kan

ZANDVOORT - Na vier
maanden slachtofferhulp in
Zandvoort heeft de politie de
balans op gemaakt. Twintig
procent van de slachtoffers",
die van het Buro Slachtofferhulp een brief kregen, reageerde. Daarnaast werd het Buro
een aantal malen rechtstreeks
benaderd.

je het wel vergeten. Eigenlijk is het
belachelijk. Je gaat naar de oorlog
als je zeventien of achttien jaar oud
bent, maar je mag geen bier hebben
als je nog geen eenentwintig bent.
Topless op een strand liggen, wordt
in de Verenigde Staten ook gezien
als een misdaad en bladen zoals
Playboy zijn alleen verkrijgbaar vanonder de toonbank."

Hasj
Een echte shock-ervaring voor
Jody was het gebruik van soft-drugs
in Nederland. Jody: „Ik had wel eens
iets gehoord over coffee-shops. Ik
ben toen in Amsterdam bij zo'n coffee-shop naar binnen gegaan om te
kijken wat het was. Ik had gehoord
dat mensen er zomaar hasj staan te
roken. Toen ik er binnen kwam,
vond ik dat het er wel leuk uitzag.
Mensen zaten koffie te drinken en ik
dacht nog, zie je wel dat er niets
waar is van die geruchten. Toen zag
ik opeens iemand die een sigaret
met hasj stond te rollen, zomaar,
heel normaal. Ik wist niet hoe ik het
had. In de Verenigde Staten wordt
dit gerekend tot de 'major crimes',
een grote misdaad. Daar wordt je al
opgepakt als je op je eigen kamer
hasj zit te roken en ze het buiten
ruiken."
De Spaanse studenten hadden het
aanmerkelijk minder moeilijk met
deze ervaringen. Pablo: „Deze dingen gebeuren ook in Spanje. Ik denk
dat er weinig verschil is tussen Nederland en Spanje. Het enige waar
wij misschien aan moeten wennen is
de kou."

Weekenddiensten
VVeekend: 2/3 maart 1991

ging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In 023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
andere gevallen: tel. 13043.
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
BRANDWEER:
Alarmnummer 023-244443.
06-11. Indien géén spoed 023-159500 Centrum Voor Vrijwillige Hulpverof-voor info overdag- (02507) 61584. lening: Voor informatie, advies en
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11. hulp tel. 17373, op alle werkdagen
Anders: tel. 023-319191 (ongevall- van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
lèn), Centrale Post Ambulancever- Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
voer (CPA) Kennemerland.
Stichting Welzijn Ouderen ZandDIERENAMBULANCE (Dierenbe- voort: Koninginneweg l, tel. (02507)
scherming): 023-246899.
19393. Spreekuur op dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur; ander
HUISARTSEN: De volgende huisart- tijdstip mogelijk na telefonische afsen hebben een gezamenlijke waar- spraak.
nemingsregeling: J. Anderson, B. Belbus: Om van de belbus (voor bevan Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. woners van 55 jaar en ouder) gePaardekooper, H. Scipio-Blüme, F. bruik te kunnen maken, dient men
Weenink. Informatie daarover tij- zich 24 uur van te voren op te geven
dens weekend, avond/nacht vanaf bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus16.30 uur, én tijdens feestdagen via sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
telefoonnummer 30500. De spreeku- persoon bedragen: ƒ l,- voor een enren van de dienstdoende arts zijn kele rit, ƒ1,50 retour.
zowel op zaterdag als zondag van Alg. Maatschappelijk Werk Zand11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
17.30 uur. Een afspraak is niet no- 023-320899 of 320464. Spreekuur op
dig. Inlichtingen omtrent de dien- werkdagen van 9.00-10.00 uur, maansten van dokter Plieringa worden dagavond van 19.00-20.00 uur. Ververstrekt via nummer 12181.
der volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inTandarts: Hiervoor de eigen tand- woner van Zandvoort, is gratis.
arts bellen.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W, 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
Neutel, tel. 13073. Openingstijden uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
(alléén voor recepten): zaterdag Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag Davidsstraat. Eerste woensdag van
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
de openingstijden na telefonische af- Zandvoortse Vereniging van Huurspraak.
ders: Gratis advies voor leden.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen Spreekuur eerste en derde dinsdag
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer- v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierland 's avonds, 's nachts en in het de dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
weekend te bereiken via de dokter- uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
sinformatiedienst: tel. 023-313233.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh, Kochstraat 6A, Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Zandvoort, tel. 02507-14437, b.g.g. Woningbouwvereniging EMM:
023-341734.
Klachtentelefoonnummer
techniDierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- sche dienst: 17577. Bestuurlijk
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. spreekuur: iedere eerste dinsdag
15847.
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Dieren (overige diensten): Vereni- Taxi: tel. 12600.

kerkdiensten

De buitenlandse studenten leven als één grote familie in een 'hotel' in Zandvoort.

Een grote familie
De mix van de verschillende nationaliteiten is voor de studenten een
belevenis. Gary: „Alleen het eten al.
Wij komen nu in aanraking met vérschillende soorten voedsel." Een
probleem is misschien de taal. De
voertaal in het studentenhuis en op
school is Engels. Maar de Spaanse
studenten spreken ook wel eens
Spaans. Jody vindt dat niet erg: „Dat
geeft een extra dimensie aan het internationale karakter." De Spaanse
Xavier geeft aan dat de groep goed
met elkaar omgaat: „Het gaat hier
als een grote familie." Gonzalo, een
andere Spaanse student wordt aangewezen als vader. Naar een moeder
zijn ze nog op zoek, wordt lachend
aangegeven.
De studenten uit San Sebastiaan
konden niet echt kiezen waar ze in
Europa wilden studeren. Hun studierichting, Marketing, verplichtte
hen naar Nederland te gaan. Pablo:
„Maar anders hadden we toch wel
gekozen voor Nederland. Van de vorige groep Spaanse studenten hadden we zulke goede verhalen ge-

Foto: Berlott

hoord, dat we graag hierheen kwamen." De Amerikaan Jody geeft aan
dat hij iedere mogelijkheid aangrijpt
om naar een ander land te gaan en
toevallig was dat nu Nederland: „Ik
wil graag plaatsen zien, die ik nog
nooit bezocht heb. Dit is een goede
mogelijkheid om mijn horizon te

ven al goede ervaringen met de de plaatselijke bevolking. Isabelle:
Zandvoorters. Gary: „Als ik hier in „Het nadeel is dat je in een hechte
de supermarkt ben, dan weet ik niet groep leeft en het gevolg daarvan is
precies hoe dat werkt. Maar de men- datje niet echt contact krijgt met de
sen zijn ons erg behulpzaam." Pablo Nederlanders." Volgens Xavier zal
bevestigt eveneens dat hij de men- dat wel los lopen: „Als we elkaar wat
sen in Nederland erg vriendelijk beter kennen, dan komen we op den
vindt. De Duitse Isabelle heeft ook duur ook wel in contact met de Nederlanders." De studenten verheugen zich al op het zomerseizoen. Met
name de Amerikaanse studenten
Buitenlanders zijn voor Zandvoort geen onbekend fenomeen.
Het is echter wat anders als de buitenlanders geen toeristen zijn zien dat feest wel zitten. Zij rekenen
al tot de reguliere bezoekers
maar mensen, die in Zandvoort wonen of werken. De komende zichzelf
van zaken als Scandals, Le Berry en
weken publiceert het 'Zandvoorts Nieuwsblad' een serie
de Klikspaan. Jody: „We gaan nu
artikelen waarin buitenlandse Zandvoorters aan het woord
nog uit in Haarlem, maar we hebben
komen. Het eerste artikel gaat over buitenlandse studenten in altijd te maken met een vervoersZandvoort.
probleem. De laatste treinen rijden
zo vroeg. Als we uit kunnen gaan in
Zandvoort, dan hoeven we daar geen
verbreden." De Duitse Isabelle, af- andere ervaringen: „Ik ben wel eens rekening meer mee te houden." De
komstig uit het westelijk stadsdeel niet zo aardig geholpen. Ik denk dat groep organiseert ook regelmatig
van Berlijn koos voor Nederland, dit te maken heeft met het feit dat feesten voor Nederlandse studenten
omdat zij daar nog niet zoveel van Zandvoort in de zomer overspoeld van de Haarlemse HEAO. Pablo:
wordt door Duitsers en ik heb daar „Maar het blijft moeilijk om echt
kende.
dan ook wel begrip voor. Maar ik mensen te leren kennen, omdat het
probeer wel altijd Engels te spreken. studieprogramma zo vol zit, dat het
Vriendelijke mensen
Misschien horen ze toch dat ik Duits weinig tijd voor andere dingen overDe studenten hebben in de korte ben."
laat."
IVAR DOBBER
De groep hoopt op contacten met
tijd dat ze hier in Zandvoort verblij-

Inzameling voor Poolse kinderen wordt succes

actief langs de lijn!

• Kinderen van de Nicolaasschool bezig met inzamelen.

Folo: Anko Stoffel:

Deze zaken gaan naar ziekenhuizen
in Polen. De Zandvoortse bevolking
heeft eveneens meegedaan met de
inzameling. Mensen kwamen hier
binnen met nieuw gekochte spullen", aldus de directeur van de
school.

(Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: dr. J. Helderman,
viering H.A.

Akkoord belasting strandstoelen

Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: Woord/Communiedienst, Cl. van Polvliet
Zondag 10.30 uur: Gastvoorganger.

Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds.
Volgens de directeur van de
school, de heer Bothe, is de actie
A. Snijders
weer een groot succes, hoewel de
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, ds. omvang van het totale pakket goedeA. Snijders
ren, dat is opgehaald, kleiner is dan
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
in voorgaande jaren. Bothe: „In liet
N'PB:
begin kwam de actie moeizaam op
Zondag:geen dienst.
gang, maar vanaf woensdag begon
Burgerlijke stand B het
goed te lopen." De nadruk lag dit
jaar op het verzamelen van voedK&i,
maar daarentegen zijn er OOK veel
Periode:
19 - 25 februari 1991
andere goederen de school binnenZandvoorts
gebracht. „De leerlingen hebben
Nieuwsblad
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Hoge
water rekeningen
door lekkages
ZANDVOORT - Het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland waarschuwt mensen voor hoge waterrekeningen door onzichtbare lekka- •
ges: „Door de vorst van de afgelopen
weken kunnen waterleidingen in woningen of bedrijfspanden kapot gevroren zijn. Als het dooit kunnen er
lekkages ontstaan doordat leidingen
als gevolg van de vorst zijn gescheurd. Sommige lekkages zijn niet
altijd te zien, bijvoorbeeld wanneer ,
de leidingen in de grond of onder het
huis lopen. Dit kan leiden tot hoge
waterrekeningen, die in veel gevallen voorkomen hadden kunnen worden, door controle van de binnenleidingen."
Volgens het waterleidingbedrijf is
deze controle makkelijk uit te voeren: „Draai alle kranen in het huis
dicht, zodat nergens water uitkomt.
Als de watermeter blijft doorlopen,
betekent dit dat er ergens een lek is.
Dan moet contact met een installateur worden opgenomen", aldus het
Waterleidingbedrijf
Zuid-Kennemerland.

Lezing over vasten
ZANDVOORT - Klimop, het Natuurlijk Gezondheidscentrum, organiseert op 4 maart een lezing over
vasten. De spreekster, Jacqueline
Oorthuizen, gaat in op de werking en
de verschillende vormen van vasten,
[n maart organiseert zij een vastenweek.

De lezing begint om acht uur en
duurt tot tien uur en wordt gehouden op Marjoleinpad 50 in Haarlem,
labij de kruising Europaweg-Schiplolweg). De kosten bedragen vijf gulden. Belangstellenden kunnen voor
nformatie terecht op telefoonnum• B.E. Weve (23), zoon van de vroe- mer
023-367655/023-366644.
gere notaris Weve in Zandvoort, is
geslaagd voor zijn doctoraal examen
Notarieel Recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. • De Zandvoortse mijnheer en mevrouw CluZandvoorts
wen-Misdorp hebben gisteren hun
Ui
FMieuwstalad
vijftig-jarig huwelijksfeest gevierd.
Burgemeester M.R. van der Heijden
heeft het echtpaar persoonlijk geluk
vraagt
gewenst. Het echtpaar woont aan de
Zr. Dina Brondersstraat 23. • De
met spoed
heer Gijsbertus Guldemond hoopt
dinsdag 5 maart zijn honderdste verjaardag te vieren. De jarige werd een
eeuw geleden in Leiderdorp geboren. De heer Guldemond woont in de
Bodaan Stichting aan de BramenAanmelden:
laan 2 in Bentveld. • De oudste inwoonster van Zandvoort, mevrouw
Gasthuisplein 12
De Zwart-Werker, is dinsdagavond
in het Huis aan de Kostverloren
tel. 17166
overleden. Zij is 106 jaar geworden.

PERSONALIA

Daarnaast is er een apotheker geweest die een voorraad kleine medische apparatuur heeft weggeschonken, zoals injectienaalden en -spuiten. Een afdeling van een kinderziekenhuis, dat verplaatst werd, heeft
ook medische apparatuur gegeven.

mercie: J.F. Sas. Hoofdredacteur: J.M. Pekelharing.

ZANDVOORT - Het CDA, afdeling
Zandvoort organiseert vanavond een
algemene ledenvergadering. Deze
vergadering, die openbaar is, wordt
opgeluisterd met een optreden van
Jan van den Assem, Statenlid uit
Haarlem. Van den Assem zal onder
meer aandacht besteden aan het thema 'Kwaliteit en kwantiteit van wonen, werken en recreëren in Zuid-Kennemerland'. De mogelijkheid
bestaat om met de spreker en eventueel andere aanwezige statenleden
in discussie te gaan.
De vergadering begint om acht uur
en wordt gehouden in de Calvijnzaal
bij de gereformeerde kerk.

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZANDVOORT - De actie van
de Nicolaasschool loopt vandaag af. Een vrachtauto van de
Stichting Klein Duimpje zal de
goederen, bestemd voor PoolHervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu- Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218, se kindertehuizen, vandaag ophalen.
Haarlem:
wen.
Weekend:
2/3 maart 1991

CDA-Zandvoort

Gedurende de afgelopen vier maanden hebben 22 mensen gebruik gemaakt van de diensten van Buro
Slachtofferhulp. Meestal betrof het
een verzoek om bijstand naar aanleiding van een ongeval met letsel.
Daarnaast werd het buro ook een
aantal keren benaderd door slachtoffers van lichamelijk geweld.
De leeftijden van het aantal hulpzoekenden lag zowel boven als onder de vijftig jaar gelijk. Wel vroegen
meer vrouwen dan mannen om bijstand.
Na in eerste instantie vooral uit
Haarlem geopereerd te hebben, werden in september 1990 ook de slachtoffers in Zandvoort in de gelegenheid gesteld om zich tot het buro te
wenden. Het Buro Slachtofferhulp
biedt hulp aan iedereen, die het
slachtoffer is geworden van een misdrijf of een ongeval. Hulp wordt onder andere geboden bij het schrijven
van verzoekschriften, opvang bij
emotionele problemen en bemiddeling bij schaderegelingen.
Voor de regio Zandvoort kan het
Buro elke woensdagochtend van
half elf tot twee uur benaderd worden, zowel in het bureau van de gemeentepolitie Zandvoort als telefonisch
via
telefoonnummer
02507-13043, toestel 118.

Wijn meegenomen

Geboren:
Claudia Willempje Cornelia, dochZANDVOORT - Drie mannen in de
ter van: van der Sloot, Cornelis en
leeftijd van 21 en 23 jaar uit Haarlem
van: Loos, Sonja Wilhelmina.
Nicolaas Cornelis, zoon van: zijn op vrijdag 22 februari aangehouSchenk, Cornelis en van: Leeuw, Pa- den, nadat zij bij de golfclub aan de
Kennemerweg drie dozen met wijn
tricia Ann.
Olivier, zoon van: Stalenhoef, Chris- hadden weggenomen. De mannen
tianus Henricus Maria en van: Poel- hadden kort daarvoor informatie gevraagd over het golfspel. Mensen zamann, Anna Maria Angelica.
Milou Yvette, dochter van: van gen echter dat de mannen met de
Sluisdam, Peter Ype en van: Gaus, dozen het terrein verlieten. Na verhoor konden de mannen vertrekken.
Lucienne Jacqueline Ivette.
Samantha, dochter van: Dielemans,
Willem Johan en van: Donkers, Jacquelien.
Mariëlle, dochter van: van den ZANDVOORT - Een korte, maar
Noord, Michel Marinus Lambertus hevige storm heeft 23 februari om
Arend en van: Viveen, Gabrielle.
half vier 's nachts schade veroorzaakt aan een woning. Op het BadOverleden:
werd een raam inclusief
Dabroek, Monique Danielle, oud 31 huisplein
sponning
uit
een woning geblazen.
jaar.
De politie heeft de schade gerepaClarkson geb. Soetens, Maria rosa, reerd.
Op de Jac. van Heemskerkoud 98 jaar.
straat sneuvelde een lantaarnpaal
Schonhage, Adrianus Johannes, oud als
gevolg van de wind.
75 jaar.

Stormschade

Vervolg van voorpagina
Het college baseert zijn berekeningen, waar bij de plannen van uit gegaan Vv-ciüi,, op een rapport van de
KNMI in De Bilt. In dit rapport
staan gegevens over De Bilt, die door
het college gebruikt werden voor
Zandvoort. De KNMI schreef echter
dat dit wetenschappelijk niet toegestaan is, omdat voor Zandvoort andere gegevens gelden. Ingwertsen
zei daar over: „Het college gaat uit
van de weerrapporten van het
KNMI en of deze nu in Zandvoort
zijn opgemaakt of in De Bilt lijkt,
gelet op de geringe afstand tussen de
beide plaatsen, weinig verschil uit te
maken. Voor zover de strandpachters hebben geprobeerd te betogen
dat de situatie in de zomers regelmatig is dat het in De Bilt prachtig
zomerweer is en het in Zandvoort
vriest, zien wij de wetenschappelijke
onderbouwing van die stelling gaarne tegemoet. Meer in het algemeen
gaat het college er ook van uit dat
met De Bilt wij de plaats in de provincie Utrecht op het oog hebben en
niet een gehucht in de Costa del
Sol." Aan het feit dat de strandpachters andere gegevens gebruikten en
dus ook andere resultaten verkregen, ging de wethouder voorbij.
De wethouder verklaarde ook dat
hij nooit enige medewerking van de
strandpachters gekregen heeft om
tot overeenstemming te komen. De
strandpachters bestrijden dit. Volgens hen hebben ze wel degelijk geprobeerd samen te werken, maar

werd er niet geluisterd door het college.
Het spreekt voor zich dat de Verenging van Strandpachters niet akkoord gaat met de maatregelen.
Toonen: „We zullen nu via alle mogelijke procedures proberen de
maatregel terug te draaien. Tot die
tijd gaan we ons bezinnen op acties.
Zo wordt er bijvoorbeeld aan gedacht om helemaal geen strandstoelen meer neer te zetten. Een andere
mogelijkheid is de strandstoelen en
-bedden neer te zetten, maar daarvoor niets te rekenen wanneer mensen daar gebruik van willen maken."
Het is zo goed als zeker dat de
strandpachters naar de belastingrechter stappen.
Met uitzondering van de Partij
van de Arbeid was er lof voor de
plannen van Ingwertsen. De meeste
partijen waren blij dat het gat op de
recreatiebegroting nu niet meer
voor rekening komt van de Zandvoortse bevolking. Om dat gat te vullen, volgens de gemeente is er een
tekort van ongeveer anderhalf miljoen gulden, is de maatregel van de
strandstoelenbelasting niet voldoende. Daarom komen er nog meer
plannen om toeristen te belasten.
„De strandpachters zijn wel de eerste, maar niet de enige die met plannen zoals deze te maken krijgen." De
Partij van de Arbeid voelt op zich
wel iets voor het heffen van belasting bij toeristen, maar de sociaal-democraten vonden dat deze maatregel te gehaast wordt ingevoerd.

BEZORGERS/STERS

(ADVERTENTIE)

HEROPENING!
Mode
is in een nieuw jasje
gestoken en wil u de
nieuwe kollektie tonen
van Cottonfield en
Jackpot-Bleu.
De nieuwe catalogus ligt voor u klaar.
GROTE KROCHT 23.
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Vriendelijk, vers en toch voordelig!

PERSCOMBINATIE

SPAR-NOORD
Maandagochtend geopend
Prijzen spektakel bij de SPAR 12 weken lang

van 25/2 t/m 18/5 1991
Heeft u de aktiefolder boordevol informatie
nog niet ontvangen, haal hem dan nog even op
in onze winkel.

v. Nelle
Supra
koffie

Sla
krop

is uitgeefster van Het Parool, Trouw, de Volkskrant en
de Weekmediabladen.

Kies voor een provinciaal bestuur
dat positief staat ten opzichte
van Zandvoort!

Binnen het Advertentiebedrijf is de Advertentie Orderafdeling verantwoordelijk voor de centrale aanname en verwerking van orders ten behoeve van de grafische vervaardiging
en facturering voor alle uitgaven van Perscombinatie N.V.

Wist u dat de Provinciale Staten fungeren als kiescollege voor
de EERSTE KAMER der Staten Generaal?

Momenteel bestaat de vacature van

Bent u het niet eens met het huidige regeringsbeleid, dan is er
een reden te meer om op de VVD te stemmen!

medewerker
advertentieorderverwerking

KIES D U S V V D !

Hollandse
Golden
Delicious

Kunt u op 6 maart a.s. zelf niet stemmen?

rkÜO

Maak van uw stemkaart een VOLMACHT.
Inleveren bij secretariaat VVD, Noorderstraat 34 of belt u voor
afhalen: tel. 15004.

Biefstuk

Het takenpakket omvat o.a. het:
• Verrichten van dagelijkse werkzaamheden op de Advertentie Orderafdeling.
• Overleg voeren met opmakers t.a.v. pagina-lay-out.
• Samenstellen van advertentiepagina's, indelen van advertentievolume en bepalen van plaatsing van advertenties.

WD. DE ENIGE LIBERALE PARTIJ VAN NEDERLAND,

,25

De verwerking van gegevens is voor het grootste gedeelte
geautomatiseerd.

Iglo rode kool
met appeltjes
pak 450

Spar
stroopwafels
roomboter

Van Stolbergweg l
Tel. 17093-

Smiths
Hamka

zak

Altijd volop parkeergelegenheid

Celsiusstraat 192

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL. 020-562.2485

Hans van Mierlo
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Kandidaten dienen te beschikken over:
• Opleiding op MEAO-niveau.
• Administratieve werkervaring en accuratesse.
• Belangstelling voor automatisering.
• Enige grafische kennis strekt tot aanbeveling.
• Goede contactuele eigenschappen.

Kwekerij
P. van KLEEFF

spreekt in het Concertgebouw Haarlem op
maandag 4 maart a.s. 20.15 uur.

Bloemzaden
Groentezaden
Potgrond
Bemesting
Violen
Primula's
Potterie
Kamerplanten

De werkzaamheden worden in dag- en avonddienst verricht.
: s^ïgM:-•'•.
rfl!^-.v.-,. '

De werktijden varieren van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30-17.00 uur en 14.30-24.00 uur, onderbroken door
een pauze van 30 minuten.
Het salaris bedraagt afhankelijk van leeftijd en ervaring miminaal f2.566,66 en maximaal ƒ3.385,52 bruto per maand
(inclusief ploegendiensttoeslag).
Informatie kunt u inwinnen bij de heer A. Wolke, Advertentie Orderafdeling, tel. 020-562.2966.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan Perscombinatie N.V., afdeling Personeelszaken, ter attentie van
mevrouw G. A. Zantinge, personeelsfunctionaris, Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, onder vermelding van
GZ/91.07.
De sluitdatum is 9 maart 1991.

Thema: Een groene provincie - een helder bestuur
Medesprekers:
Els Berman,

Zandvoorts Nieuwsblad
LQSSEVERKOOPADRESSEN
Bakkerij Paap

Zandvoortselaan 355, Bentveld

D66-Lijsttrekker
Provinciale Staten Noord-Holland
Jan Vis,
fractievoorzitter D66 Eerste Kamer
Peter Schouten, D66-fractievoorzitter
Gemeenteraad Haarlem.
Peter Schouten spreekt over het referendum te Haarlem.
Daarna forumdiscussie met zaal en alle sprekers.

El Puerto
ie Simta

..Maria

Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Kleijn
De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Haltestr. 9, Zandvoort

D

DEMOCRATEN

Toegang Gratis
Organisatie:
HAARLEM • HEEMSTEDE
VELSEN • ZANDVOORT

Arcos
de la
fronten

mdeBammeda

l

Jercz

Inspirerende winkels
vol drankjes

Frontera

Puerto Rcal

; PLDRO;

Femando

~'#'>•.
<*.•* <**

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

In Andalusië houdt men de
Spaanse traditie in ere. Daar '
danst men nog de flamenco, i
houdt men nog siësta en
drinkt men sherry. Deze, ook
in Nederland, populaire
drank kent veel verschillende
soorten, zoals de Fino,
Amontillado, Cream en de
Manzanilla. Elk met een
uniek aroma en bouquet. Een
overvloed aan zonne-uren,
bijzondere gistcellen, het solera-systeem (bewaren en rijpen in houten fusten) en het
klimaat staan daarvoor garant. Sherry, nu bij Impodra
in de aanbieding.
GRATIS GLAS
bij elke fles Pedro Domecq
Sherry Domecq
Medium/Dr)'/
Manzanilla
0.70 liter

Harveys Sherry
Medium/Dry/
Manzanilla
0,70 liter

X?,:

Sherry Calderon
Medium/Dry/
Manzanilla
0,70 liter

Hooghoudt

DE RENAULT CLIO GEEFT
IEDEREEN Z'N RUIMTE.

Jonge Graanjenever
1,0 liter

Parade
Vieux
1,0 liter

Stolichnaya
Wodka
0,70 liter

Southern Comfort r» o n c

0,70 liter

Domaine
de Bavenne
Cts. du Rhône
Lirac A.C.
Prince Guillaume
Côtes
du Ventoux
Robertson Port

RENAULT

1)1 K l M L I K f / l
M ! u \ \ \ Ml l \\\\\

G E E F T
JE L E V E N
K L E U R

Ruby/Tawny/White
0,70 liter

DE RENAULT CLIO. EEN ZEER LEVENSLLJSTIGTYPE.

Keizer Karel
Krat a 24 x 30 cl.

Renault Clio. Al vanaf l'. 19.995.- (incl. BTW. e\cl. allevcringskobtcn). Prijswijzigingen voorbehouden.

Autobedrijven Rinko

^£> 'J'~'

Cunesiraat 8-10, 2041 CD Zandvoon. Tel. 02507-13360 (showr.)
Zandvoort: Kerkstraat 1 2a Telefoon: 02507-1 2532 's zondags geopend.

Ó J,7 D

^ *6,45
o QC
C3,yi3
/i /ie
4,45

13,95
16,48

Geldig van 28 februari t/m 13 maart 1991
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Chess Society organiseert
halve finale voor dames
ZANDVOORT - Voor de Chess Society staat er de komende
drieënhalve week een aantal belangrijke gebeurtenissen op het
programma. Zo valt de beslissing in de strijd om het kampioenschap, organiseert de vereniging de halve finale van het Nederlands dameskampioenschap 1991, speelt het bekerviertal de
eerste ronde van de NHSB-beker en wordt er een gooi gedaan
naar het open Rapid kampioenschap van Koedijk.

Grote opkomst
bij schaakclub
ZANDVOORT - Vorige week
donderdagavond was het een
drukte van belang bij de Zandvoortse schaakclub. Voor het
spelen van de 21e ronde in de
interne schaakcompetitie waren maar liefst 22 leden naar
het Gemeenschapshuis gekomen en speelden daar zeer
spannende en goede partijen
schaak.

min of meer officieus kampioen
worden. De lastige uitwedstrijd tegen middenmoter Het Oosten 2 zal
dan wel gewonnen moeten worden.

Veel gelegenheid tot feesten zal er
echter niet zijn, want de dag daarna,
zaterdag 23 maart, zal het door Auto
Vanavond donderdag 28 februari Strijder gesponsorde Chess Society
gaat deze belangrijke periode in het met een viertal trachten open Rapidprille bestaan van de schaakvereni- kampioen van Koedijk te worden.
ging Chess Society van start. Con- Dit toernooi mag het belangrijkste
current Pat Mat 4 uit Beverwijk Rapid-evenement voor viertallen
komt op bezoek in Zandvoort om in van Noord-Holland worden geeen rechtstreeks duel uit te maken noemd.
wie de meeste aanspraak maakt op
de titel in de vierde klasse G. Beide
ploegen scoorden tot nu toe zeven Dameskampioenschap
punten uit vier wedstrijden. Het
Dank zij een financiële injectie
Haarlemse VHS, dat zes punten be- van VX-8000, professionals op Vax,
haalde, hoopt natuurlijk vurig op zal morgenmiddag om 17.45 uur de
een puntendeling zodat zij langszij burgemeester de halve finale van
kunnen komen.
het Nederlandse dameskampioenschap officieel openen. Twintig dames zullen in twee groepen van tien
Bekertoernooi
elkaar vijf ronden bestrijden met als
Na de halve finale van het Neder- inzet vier plaatsen voor de finale van
landse dameskampioenschap 1991 het Nederlandse kampioenschap.
dat de komende twee weken onder
auspiciën van de Chess Society in
De speelronden zijn vrijdag l
hotel Paber zal worden verspeeld, maart om 18.00 uur, zaterdag 2
komt vrijdag 15 maart het eerste maart o'm 13.00 uur, zondag 3 maart
viertal van, Santpoort naar Zand- om 12.00 uur, zaterdag 9 maart om
voort om in het kader van de eerste 13.00 uur en zondag 10 maart om
ronde van de Noordhollandse beker 12.00 uur. In groep A komen uit: Tide Chess Society te bekampen. On- neke Tiggelman, Marleen van Amedanks dat de ploeg van Santpoort rongen, Caroline Slingerland, Monimaar liefst twee klassen hoger que van der Griendt, Anneke Schol,
speelt dan Chess Society spreekt Geertje van Oudsheusden, Linda de
kopman Olaf Cliteur van een gunsti- Vries, Heleen Schut, Irene Jaquet,
ge loting. „Het is de zwakste ploeg Anette Torbij n. In groep B spelen:
die we hadden kunnen loten en Erika Belle, Christel van der Vorst,
mijns inziens is alles mogelijk in Adinda Koster, Mariska Kouwenhodeze wedstrijd", aldus een optimisti- ven, Inge Reisberman, Sacha
sche Cliteur.
Schiermeijer, Sonja Sondij, Adry
Gores, Nel Arts, Ellen Vedder.

Lions-dames
verrassen met zege
ZANDVOORT - In de basketbalcompetitie zorgden de
dames van The Lions voor een
aangename verrassing door
koploper Hoofddorp 2 te verslaan met 43-35.
Een goed gemotiveerd Lions-team
heeft Hoofddorp vrijwel geen kans
gegeven tot gevaarlijke acties. Behoudens een periode van vijf minuten in de tweede helft is Hoofddorp
er niet aan te pas gekomen. Defensief heerste Lions, mede door het
lengte-overwicht. De vanuit de verdediging goed en bedachtzaam opgezette aanvallen leverde Lions vele
punten op en bij de rust was de voorsprong opgelopen naar 19-10.

•
Basketbaltalent
Dave Kroder speelt
zich in Nederlands
jeugdteam: „Mijn favoriete sport was eigenlijk
voetballen.
Maar
uiteindelijk
werd het toch basketbal."

Eenbelangrijke ontmoeting stond
op het programma, namelijk die tussen Jack van Eijk en John Ayress.
De nummers twee en drie gingen er
Foto: Bram Stijnen
volop tegen aan en maakten er een
boeiend spektakel van. De op de
tweede plaats staande Jack van Eijk
kon niet verhinderen dat John Ayress met de winst ging strijken. Ayress naderde daardoor Van Eijk tot
op amper 25 punten.
Zoals vermeld werd kwam een
groot aantal schaakliefhebbers voor
het spelen van de 21e ronde. De
strijd was spannend maar de uitslaZANDVOORT - In de badplaats blijkt enorm veel basketbaltagen brachten toch weinig verandelent aanwezig te zijn. Vooral de jeugd blijkt enorm goed voor de
ring op de ranglijst. Alleen Erik
dag te komen. Zo spelen bij het Haarlemse Bestmate Akrides
Journing wist door remise te spelen
maar liefst drie Zandvoortse jongens van 17 jaar. Dave Kroder is
tegen Molenaar, de top-tien binnen
te sluipen. De uitslagen waren: Competitie
Het belooft een spannende strijd daar één van en heeft zich duidelijk gemanifesteerd met een
Klijn-Wiggemansen 0-1, Pepijn van
De week erop, op vrijdag 22 maart, te worden, waarbij toeschouwers uitverkiezing voor het Nederlands jeugdteam. Een opmerkelijk
der Mije-Marc Kok 0-1, De Oude-Ro- krijgt de competitie zijn vervolg. De van harte welkom zijn. De toegang goede prestatie mede gezien het feit dat hij altijd rekening moet
houden met zijn suikerziekte.
nald Roele 0-1, Gorter-Berkhout 1-0, Zandvoortse toppers kunnen dan tot hotel Faber is gratis.
Marquenie-Geerts 0-1, Ayress-Van
„Door die suikerziekte sta ik op
Eijk 1-0, Pepijn Paap-Handgraaf redieet en dat is wel eens lastig omdat
mise, Van Elk-de Bruin remise Jorik een lekkere eter ben. Daardoor
wordt je bloedsuiker te hoog en is
ning-Molenaar remise, Dennis van
der Meijden-Termes remise, Van
het moeilijk om conditie op te bouKempen-Lindeman remise.
wen. Vaak met zware trainingen
voel je je wel eens niet lekker worJeugd en opleiding
den en moet je stoppen om wat te
eten en drie a vier maal per dag insuBij de Zandvoortse Schaakjeugd
line spuiten is altijd noodzakelijk",
werd er voor de vijfde keer schaakvertelt Dave Kroder.
les gegeven. Informaties over deze
schaaklessen zijn te verkrijgen via
De bij Lions begonnen Zandvoortelefoonnummers: 13224 en 14120.
ter is het basketbal ingegeven met
Een zeer respectabel aantal jeugdige
de paplepel. Pa, Lex heeft lang aan
schakers (13 stuks) bekeek het schade basketbaltop gestaan zodat het
ken- nu eens van de andere kant,
bijna niet anders kon dan dat de
namelijk van uit het schaakboek.
zoons ook gingen basketballen.
Uit de grote opkomst blijkt dat het
„Mijn favoriete sport was eigenlijk
een groot succes is, deze schaaklesvoetballen maar het werd uiteindesen.
lijk toch basketbal. Dat ging mij
goed af. Zomers ging ik vaak basketballen op het veldje in de Keesomstraat en later hadden we thuis in de
tuin ook een basketbalring. Daar
VOETBAL
ben ik maar mee gestopt want thuis
Zaterdag: OSDO-Zandvoort '75
werden ze er gek van en ook de
14.30 uur.
buurt had er last van."
VOLLEYBAL
De sport kan Dave Kroder goed
Zaterdag: 18.30 uur Sporting OSS
dames - VCH in de Pellikaanhal.
combineren met zijn studie. Drie- a
20.00 uur Sporting OSS dames 2 viermaal moet de 5e klas VWO leerVan
Nispen
l
Pellikaanhal.
ling
trainen en het is volgens hem
;
18.30 uur Sporting OSS dames 3 behoorlijk goed te combineren. „Nu
Heemstede l Pellikaanhal.
19.30 uur Sporting OSS heren 2,OVBA 6 Pellikaanhal.
18.30 uur Sporting OSS jeugd R SBIJ R Pellikaanhal.

Basketbaltalent Dave Kroder
speelt zich in Nederlands team

Casino-ZVM maakt indruk

Sportagenda

Thuiswedstrijden in de Pellikaanhal: 10.00 uur HS ZVM 4 - Bunkert 4,
11.10 uur HS ZVM 2 - Nieuw Vennep
l, 12.20 uur HJ ZVM - VZV, 13.30 uur
HS ZVM 3 - HCV '90.
: Uitwedstrijd: 12.35 uur DS Odin 2 Casino-ZVM, Prinsenhal te Heemskerk.
ZAALVOETBAL

Casino - ZVM behaalde een knappe overwinning tegen HCV '90.

ZANDVOORT - Met goed
handbal heeft Casino-ZVM zowel bij de dames als de heren
gemakkelijke overwinningen
behaald. De heren bleken veel
te sterk voor GVO en wonnen
met 26-13 en de dames hadden
weinig moeite met HCV'90 gezien de 17-11 overwinning.
De Zandvoortse mannen hebben

Zeeschuimers erkend als
opleidingsinstituut zwemmen
ZANDVOORT - Sinds september 1989 verzorgt de Zeeschuimers het afzwemmen voor de zwemdiploma's A en B en ze doet
dat uitermate goed. Ook de NRZ (Nationale Raad Zwemdiploma's) heeft dat onderkend en de Zeeschuimers officieel aangewezen als Erkend Opleidings- en Exameninstituut voor de Nationale zwemdiploma's. Een erkenning waarop de Zeeschuimers natuurlijk erg trots is en die een bevestiging betekent voor
het harde werken in de vereniging.
Afgelopen zaterdag was er weer
afzwemmen voor A- en B-diploma's.
Alle 32 kandidaten zwommen zich
keurig naar het felbegeerde A- of Bdiploma.
Geslaagd voor A: Sheela v.d. Veld,
Sander Hoogendijk, Naomi Chika
Kaspers, Chantal Jodhabier, Faisel
Kikkers, Ikram Cahir, Martineke
Drijver, Dewi Borkent, Joris van de
Graaf, Lima Paap, Jochem Kinneging, Samart Schultz, Amber Hanning, Stefan de Jager, Richard Veldwisch en Patricia Snijder.
Geslaagd voor B: Jan Yff, Hayo
v
-d. Mije, Johnny Hakhoff, Paul
Smit, Ingrid van Poecke, Wendy
Bluys, Ineke Olsthoorn, Miranda
Cabri, Eelco Spek, Douwe Henny,
Max Henny, Simone Sindorf, Titia
Kendriek, Sascha Does, Synthia
Derr en Joyce Dorissen.
Niet alleen voor de jeugd, maar
ook voor volwassenen is er bij de
Zeeschuimers de gelegenheid de
*Wemdiploma's A en B te bemachtiSen.
Volwassenen, die om de een of
a
ndere reden in hun jeugd nooit aan
<te zwemdiploma's zijn toegekomen,
elke woensdagavond te-

'Meeuwen' wil
tennisbanen

Voorbereiding
Het nationale jeugdteam bereidt
zich nu reeds voor op de Europese
kampioenschappen van 1992. De selectie van twaalf jongens trainen
daar veel voor en gaan ook aan diverse toernooien in het buitenland
meedoen. Een toernooi in Manheim
zou al gespeeld zijn, maar door de
Golfoorlog is dat even uitgesteld tot
in juni als waarschijnlijk de oorlog
voorbij is. De voorronde voor dit Europese Kampioenschap wordt gehouden in IJsland en ook staat er
nog een toernooi in Portugal op het
programma. „Het is erg leuk dat je
in het Nederlands jeugdteam mag
spelen en bovendien maak je dan
leuke tripjes naar het buitenland",
besluit Dave Kroder.
A. S.

Winterstop voorbij
voor Zandvoort '75

ZAALHANDBAL

Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur Zandvoortmeeuwen D-jun.
-Turn Turn, 18.30 uur Zandvoortmeeuwen 2 D-jun. - Hillegom, 19.00
uur TZB 3 - Kalmthout 3, 19.45 uur
TZB - BSM, 20.40 uur Zandvoortmeeuwen 2 - Kalmthout 2, 21.25 uur
Bad Zuid/ZVN - SIZO, 22.20 uur
TZB 5 - Zandvoortmeeuwen 3.
: Maandagavond in de Pellikaanhal:: 20.45 uur HB/Alarm - Prinsenhal, 21.40 uur TZB - Concordia dames, 22.20 uur HB/Alram 2 - Carr.
Snoeks 2.

Het begin van de tweede helft leverde prima basketbal op van The
Lions en de strijd leek na zeven minuten beslist, 31-14. Lions was daarna even het spoor bijster en vooral
de lay-ups werden vaak gemist.
Hoofddorp kon in vijf minuten terugkomen naar een 33-25 stand,
maar meer zat er niet in. Lions herstelde bijtijds en gaf de wedstrijd
niet meer uit handen. Een time-out
van coach Olaf Vermeulen bracht de
rust weer terug in het team en soe:
ik gekozen ben voor het Nederlands pel werd naar het eind gespeeld, 43:
team gaat het iets minder maar over 35.
het algemeen gaat het best goed. Na
het behalen van het VWO-diploma
„We hebben vooral verdedigend
zou ik graag willen ballen in Ameri erg goed gespeeld", vond coach Olaf
ka in een collegeteam. Prof worden Vermeulen. „In de tweede helft zakwas een droom van mij maar de rea ten we even weg, maar in de time-out
liteit is dat ik dat niet haal, daar hebben we weer orde op zaken ge;
moetje een topatleet voor zijn en dal steld, en speelden wij de wedstrijd"
zit er bij mij niet in. Ik denk wel dat goed uit. Met -deze knappe zege ben
spelen in de Nederlandse eredivisie ik best tevreden".
;
wel haalbaar moet zijn."
Topscorers Lions: Irene van Brug-gen 13, José Beerepoot 8, Inge Stob„Het is jammer dat Lions zo laag belaar 6, Simone Beerepoot 6. • • ' speelt anders waren de jongens we]
hier gebleven, maar nu duurt het te
lang voordat je in een hogere klasse
speelt. Daarom zijn we naar een andere vereniging gegaan."

recht bij de Zeeschuimers in de
Duinpan. Ook het afzwemmen op
het examen wordt in de Duinpan
gehouden, wat zeker een geruststellend idee is.
Kunstzwemster Sylvia van der
Donk deed het als jongste lid van de
N.J.K. Zeeschuimersploeg in Alphen
aan de Rijn bijzonder goed. Een 62e
plaats (van heel Nederland) is prima, als je voor het eerst meedoet. Zij
kan nog 2 jaar groeien in de leeftijdscategorie onder 13 jaar. Van de andere kunstzwemsters kwam Ingrid
Kraaijenoord met een 33e plaats uitermate goed voor de dag, Ditte Valk
eindigde op de 45e plaats, Linda
Paap daar vlak achter op de 47e positie. Landelijk gezien beslist behoorlijke prestaties voor kunstzwemsters die maximaal 4 uur in de week
trainen.
Ingrid Duivenvoorden, Saskia
Wester en Ditte Valk zullen half
maart in ieder geval uitkomen op de
N.K. Kunstzwemmen Senioren in
Den Haag, omdat zij erin geslaagd
zijn de zware limieten te halen. Dat
betekent druk oefenen voor solo en
duet.

er tegen GVO geen gras over laten
groeien en lieten uitstekend handbal
zien. Vanaf het begin werd GVO aangepakt en ging het in de eerste helft
eveneens zeer voorspoedig. Het
hoge tempo was teveel voor GVO dat
bij de rust al tegen een 8-15 achterstand aankeek. Ook in de tweede
helft een veel te sterk Casino-ZVM
dat nu wat systemen uitprobeerde.
Vooral defensief lukte die nieuwe
systemen perfekt.
Door middel van de snelle break
slaagde Casino-ZVM de score een riant aanzien te geven. De zeer snelle
Kees Hoek werd daarbij vaak gelanceerd en hij faalde niet. Van de totale
produktie nam Hoek er maar liefst
negen voor zijn rekening.
„Het gaat van een leien dakje en
ook in deze wedstrijd hebben we
probleemloos gehandbald. Wij zijn,
samen met HVH, te sterk voor de
tegenstanders in deze afdeling. Er is
weinig tegenstand. Met nog twee
wedstrijden te gaan moet het lukken", aldus coach Joost Berkhout.
Doelpunten Casino-ZVM: Kees
Hoek 9, Guido Weidema 5, Menno
Trouw 4, Jan van Duijn 3, Peter Pennings 3, Gerard Damhoff l, Richard
Vos 1.

Dames
Na de zwakke partij van vorige
week herstelde Casino-ZVM zich
heel erg goed. Tegen HCV'90 behaalde Casino-ZVM een knappe overwinning en dat gebeurde met zeer goed
handbal. In het begin van de wedstrijd liep Casino-ZVM vlot naar een
voorsprong maar het stugge HCV'90
wist de schade te beperken tot een 65 achterstand bij de rust.
In de tweede helft kwam CasinoZVM pas goed op toeren en toen was
er voor de bezoeksters geen houden
meer aan. Het 4-2 systeem werd uitstekend uitgevoerd en de voorsprong werd steeds groter. Defensief
zat het goed in elkaar bij de Zandvoortsen mede door het goede keeperswerk van Monique Schulte.
HCV'90 kwam in deze wedstrijd elf
maal tot scoren maar had daar maar
liefst zes strafworpen voor nodig.

Foto: Bram Stijnen

Uiteindelijk won Casino-ZVM met
de fraaie cijfers van 17-11.
„We hebben een constante wedstrijd gespeeld en revanche genomen voor de uit geleden nederlaag.
Wij bleven nu ons eigen spelletje
spelen en de systemen kwamen er
goed uit. Er zat veel meer lijn in dan
vorige week en doordat er nu goed
werd gekeken ontstonden er geen
problemen", stelde coach Geert
Dijkstra.
Doelpunten Casino-ZVM: Elly von
Stein 5, Sylvia Blom 3, Daniëlle
Blom 3, Diana Pennings 2, Mireille
Martina 2, Margreet Sterrenburg 2.

ZANDVOORT - Na een lange gaan komende zaterdag naar Amwinterstop hoopt Zandvoort stelveen, om daar te spelen tegen
'75 komende zaterdag weer tot RKAVIC.
activiteiten te komen. Zo gaat De samenwerking met trainer Gehet eerst elftal van Zandvoort rard Nijkamp is van dien aard dat
'75 direct aan de bak voor de het bestuur en de Zandvoortse trainer al besloten hebben om volgend
belangrijke wedstrijd tegen jaar
elkaar door te gaan. De
koploper OSDO. De Zandvoor- sfeer met
is uitstekend en dat blijkt ook
ters staan drie punten achter, uit het feit dat de selectie spelers
op de tweede plaats, en die gezorgd hebben voor maar liefst 25
tweede plaats zou mogelijk ge- nieuwe reclameborden rond het
noeg kunnen zijn voor een pe- voetbalveld. Bovendien heeft Van
riodetitel. De wedstrijd tegen den Heuvel Assurantiën een vijf jaOSDO vindt plaats in Ouder- rig sponsor contract met de club gekerk aan de Amstel en begint sloten. Elk jaar wordt door dit bedrijf een bedrag beschikbaar gesteld
om 14.30 uur.
voor diverse activiteiten.

Het tweede team van Zandvoort
'75 draait dit seizoen bijzonder goed
en neemt een riante positie in de
derde reserve klasse KNVB. De reserves van Zandvoort '75 staan aan
kop met vier punten voorsprong en

Het gaat dus bijzonder goed met
Zandvoort '75 alleen kan de club nog
wel wat jeugdigen in alle categorieën
gebruiken. De jeugd krijgt van Zandvoort '75 een gratis outfit.

ZANDVOORT - De ledenvergadering van Zandvoortmeeuwen is vorir
ge week woensdagavond akkoord
gegaan met de aanleg van twee ten;
nisvelden naast het nieuwe voetbalcomplex in het binnencircuit. Het
voorstel van het bestuur werd na
ampele overwegingen zonder tegenstemmen aangenomen. Wat betreft
de leden is het voorstel dus akkoord,
alleen wordt nog steeds gewacht op
toestemming van het gemeentebestuur. Volgens penningmeester
Jongbloed heeft Zandvoortmeeuwen ongeveer drie maanden geleden
de gemeente om toestemming voor
de aanleg van de banen gevraagd,
maar op antwoord wordt nog steeds
gewacht. „Het blijkt allemaal haalbaar en bij een bezettingsgraad van
30% zijn we uit de kosten".
Op voetbalgebied is Zandvoortmeeuwen komend weekend ook aktief. Zo speelt het eerste elftal zondag om 14.30 uur een oefenwedstrijd
tegen DSK op het veld aan de Vondellaan. Ook op het veld aan de Vondellaan voetbalt het succesvolle Bjuniorenteam van de Meeuwen.
Deze wedstrijd is echter op zaterdag,
aanvang 12.00 uur en de tegenstander is VVOG uit Harderwijk.

Rectificatie
ZANDVOORT - In het verslag van
vorige week, van het door de personeelsvereniging van gemeenteambtenaren georganiseerde volleybaltoernooi stond vermeld dat het politieteam zonder afbericht was weggebleven. Dit berust echter op een misverstand. Gebleken is dat het
politieteam wel was uitgenodigd
maar aan die uitnodiging geen gevolg kon geven. Het politieteam had
zich daarom niet ingeschreven hetgeen door een communicatiestoring
niet bij alle organisatoren bekend
was. Het politieteam kan dus niets
verweten worden.

Moeizaam gelijkspel Nihot/Jaap Bloem

Trefpunt schakelt concurrent uit

ZANDVOORT - Na een wat mindere periode heeft het zaalvoetbalteam van Trefpunt de draad weer opgepakt en lijkt het
op weg naar het kampioenschap in de 2e klasse. Concurrent
Kalmthout was niet opgewassen tegen een eensgezind Trefpunt.
Nihot/Jaap Bloem Sport draaide daarentegen minder en kwam
tegen een uiterst negatief zaalvoetballend Fitness de Gors niet
verder dan een 1-1 gelijkspel.

afgewerkt. Jos Baars brak de ban na
drie minuten door fraai in te schieten. Kalmthout gaf het niet op en
probeerde de stand gelijk te trekken
wat na negen minuten spelen ook
gelukte, 1-1. De vreugde over die gelijkmaker was slechts van korte
duur aangezien in de volgende minuut Trefpunt hard toe sloeg. Na
een fraaie combinatie van Harry
Baars en Rob Gansner scoorde Jos
Baars zijn tweede doelpunt, 2-1.
De Zandvoorters hielden nadien
de strijd volledig in handen. In de
13e minuut was het opnieuw raak.
Ronald Braamzeel liet een verwoestend en onthoudbaar schot los, 3-1.
Kalmthout heeft het nog wel geprobeerd maar een geconcentreerd spelend Trefpunt voetbalde de wedstrijd bekwaam uit. Coach Toine
Ook de tweede helft van deze boei- Toonen: „Het liep de laatste weken
ende partij werd in een hoog tempo wat minder, waardoor er onderling
Het was van Kalmthout de laatste
mogelijkheid om tot de kanshebbers
op de titel te blijven behoren. Bij
winst zou Kalmthout de badgasten
genaderd zijn tolj op één punt. Met
dat vooruitzicht gingen de gasten er
met meer dan honderd procent inzet
tegenaan. Echter, een uiterst geconcentreerd en als een éénheid opererend Trefpunt, wist de aanval op de
toppositie grandioos af te slaan. In
de eerste helft een puike partij zaalvoetbal met kansen voor beide
teams. De doelpalen voorkwamen
menig doelpunt, maar ook de beide
doelverdedigers toonden hun klasse. In het Zandvoortse doel was dat
Ferry Nanai die liet zien een zeer
betrouwbare sluitpost te zijn. Eerste
helft 0-0.

probleempjes kwamen. Die hebben
we uitgesproken en vanaf het begin
kon je zien dat het team weer een
éénheid was, zoals in de eerste helft
van de competitie. Volgens mij kan
het niet meer mis gaan en blijven we
op deze manier voetballen dan kunnen we ook in de eerste klasse goed
meekomen".

verrassend een 1-0 voorsprong na
een fout in de Zandvoortse defensie.
Nihot/Jaap Bloem Sport kwam kort
daarna bijna op gelijke hoogte maar
een lob van Remco van Lent trof net
geen doel. Fitness de Gors deed alle
mogelijke moeite om de Zandvoorters het voetballen onmogelijk te
maken. Toch kreeg Nihot/Jaap
Bloem Sport steeds meer vat op de
strijd en drukte de gastheren met de
Nihot/Jaap Bloem Sport
rug tegen de muur. Bas Heino had
In de eerste ontmoeting had Ni- pech met een schot tegen de paal en
hot/Jaap Bloem Sport zeer gemak- Wim de Jong miste even later een
kelijk met 9-3 gewonnen. Dat zat Fit- opgelegde kans. Ook Edwin Ariesen
ness de Gors nog goed in het geheu- en René Paap zagen hun pogingen
gen en kennelijk wilden zij niet nog mislukken. Met nog vier minuten te
eens zo'n grote nederlaag lijden. De gaan kreeg een Fitness de Gors spegastheren speelden daarom zeer ne- ler een twee minuten straf en wisselgatief. Erg verdedigend en met veel de coach Guus Marcello doelman
tijdrekken door de bal ver weg de Jaap Bloem voor een extra veldspezaal in te trappen. Mede daardoor ler. Daardoor ontstonden er goede
kwamen de Zandvoorters niet in kansen en uit één daarvan slaagde
hun normale vorm. Daarbij kwam Wim de Jong erin de gelijkmaker te
nog de afwezigheid van Rob van de scoren, 1-1. In de slotminuut had
Bergh (vakantie) en Ivar Steen (ge- Bas Heino opnieuw pech met een
stopt) en een met een blessure voet- keihard schot op de doelpaal. „Fitballende Edwin Ariesen.
ness de Gors speelde een zeer laffe
wedstrijd", meende coach Guus
Ondanks het anti-voetbal van Fit- Marcelle. „Wij konden het grote
ness de Gors nam dat team toch overwicht echter niet uitbuiten".
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Houten kozijnen

MICRO

Scherpe prijs, snelle levertijd, goede kwaliteit.
Tel. 02202-2700.
Fax. 02202-2730.

• ANNULERINGEN van uw
Huishoudelijk
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
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deling Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam.
Gevr. ervaren HUISH. HULP
voor 3 uur p. w., ƒ40. BredeRadio/tv/video
rodestraat. Tel. 02507-18292.
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Foto Boomgaard week. Tel. 19612, na 18 uur.
Grote Krocht 26.
ZAh(ENMAN EN PARTICULIER
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Micro- advertenties voor zakenman en particulier kunnen worUW FILM OP VIDEO
den ge zet over 1 of 2 kolommen breedte n diverse lettergrootBentveld. Voorkeur donderƒ 1,75 per minuut met
ten.
dag van 9.00-13.00 uur. Tel.
Partic jlieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis gratis achtergrondmuziek. na 18 uur: 023-241574.
Micro' s op de pagna „MICRO'S",
Plaats ng is mogelijk in de volgende editie:
Zandv oorts Nieuwsblad ƒ 0,40 per millimeter,
Oppas gevraagd/
Oproepen
Sluitin gstijd: dinsdag 15.00 uur.
aangeboden
Mededelingen
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of afgeven/ze nden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
WELKE DAME wil om 11.45
* Zeg Tineke, je trekt vrij- uur 2 peuters uit school opha20 42 JM Zandvoort.
dagavond toch ook je korte len en er dan een paar uurtjes
* WE;ekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
14 21 AA Uithoorn,
broek aan? Ti.Ma.Mi.
oppassen? Tel. 12321.
0
Plé atsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
* Jeminee. De twee neefjes
ndvoorts
Nieuwsblad,
Nieuwsblad
Haarlemmermeer,
Z Za
Annstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Hayo' en Jhonny zijn samen
Divers personeel
Ve ner, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, geslaagd voor hun dipoloma
gevraagd
Die>mer Courant, De N euwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasper- B. Gefeliciteerd! Oma, Piet,
da m, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuws- Cobie, Ronals, Bart, José.
bla d De Purmer, De Zaanse Gezinsbode en De Nieuwe * Jhonny Hakhoff gefelici- Houdt u van COSMETICA?
Weïesper ƒ 6,38 per millimeter,
teerd met je zwemd ploma B.
Zoekt u een leuke
SlL itngstijd: vrijdag 16.00 uur.
Goed gedaan jochie! Ik ben BIJVERDIENSTE? Bel dan
e Inf ormatie over onze overige aantrekkelijke advertentie023-295091 tijdens kant.uren.
CO mbinaties in de Micro's zijn op aanvraag b j onze kanto- trots op je! Mama.
re r verkrijgbaar.
* Hoera! Arno en Brenda
Snackcorner
o Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekeninc gaan zich verloven. Veel gege bracht, alsmede ƒ 6,00 adm. kosten,
luk! Oma + Opa Peters.
e Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
ve stuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten * Herhalingsles v.d. cursus
Zandvoort
hè verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor reanimatie is op maandag 18
ZOEKT
maart. Bel voor deelname:
wc rdt ƒ 3,00 in rekening gebracht,
enthousiaste
U kun de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- 16085.
nisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
part-time
* Het is er toch van gekobezorcjklachten) of zenden aan:
men na hoge zeeën gevaren medewerkers m/v
Centr ale Orderafdeling Weekmedia
te hebben Berlinda en Frits.
Postb us 122
variërende tijden
Hartelijk gefeliciteerd 27b
1000 AC Amsterdam
Tel.
02507-30600
febr. Ma en Papa.
Deslu ttijden behalve die op vrijdag gelden voor plaats ng
•*• Eerst door woelige wate- Computerapparatuur
in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
ren gevaren te hebben, gaat
en software
het er nu toch van komen. In
ondertrouw Berlina en Frits.
Te koop Commodore 128 +
Veel geluk. Ma en Pa.
Schoonmaakpersoneel gevraagd
Commodore kleuren-monitor
* Moeders De Boer, dat je + datarecorder + 2 joyst cks.
maar stok en stok oud mag Tel. 03240-38887.
Schoonmaakbedrijf Briljant B. V.
worden!
vraagt
* Donderdagavond schaakt
Zalenverhuur
Zandvoort in het Gemeenschapshuis. Ook de jeugd is
idere avond aanwezig vanaf 7
VERENIGINGSGEBOUW
uur. Info: tel. 13224/14120.
voor lichte schoonmaakwerkzaamheden
in diverse objecten te Zandvoort.
De Krocht
* 2 maart gaan Brenda en
Soll dag. tijdens kantooruren: tel. 075-167889/174751. Arno zich verloven. Hartelijk Grote Krocht 41, Zandvoort,
gefeliciteerd. Pap, Mam,
Hof van Blois 1a - 1508 XW Zaandam.
tel. 02507-15705-18812, voor
Niels en een kopje van Trisca. BRUILOFTEN - RECEPTIES
* Al is ons Trijntje nog zo
KOFFIETAFELS
snel. Sarah achterhaald haar
SCHOONMAAK EN ONDERHOUD
wel. 4 maart. Hartelijk gefelicizoekt een spontane
Kleding
teerd van ons voor jou.
* Help de Polen. Stuur eens
WIE HEEFT ER TIJD
een voedselpakket! Geen
voor een object in Zandvoort.
adres? Dat hebben wij voor u! om voor ons broeken met omDe werktijden zijn tussen 12.00-13.00 uur.
slag in te korten voor winkel in
Inl.: tel. 02907-5235.
Zandvoort? Tel. 12841.
Heeft u belangstelling? Bel dan: 023-244277.
Voor trouwfoto's * Te koop uit selectie ivoorkl.
Foto Boomgaard oruidsjapon, mt 38/40, lang,
GRATIS
net sleep, ƒ 150. Tel. 02507Woninglijst van Zandvoort
Grote Krocht 26 18803.
„DE VAGEBOND"
Tel. 13529
kinderkleding
CEfl/ E makelaars o.g.
L|J • Wij behouden ons het 2e-hands
krijgt al een beetje
de lente in z'n hoofd!
recht voor zonder opgave van
Tel. 02507-12614
NVM redenen teksten te wijzigen
Poststraat 14
Tel. 16983/18588
of niet op te nemen.

Beregoed

schoonmakers m/v
Asito

'

Opslagruimte
te huur
in Zandvoort

jm

JfGR ATIS

§\ft

Muziekinstrumenten

Te koop
gevraagd
diversen

Huren met recht van koop
KEYBOARD v.a. ƒ25 p.m.
DIJKMAN B.V.
Rozengracht 1 15, Amster- * Te koop gevr. golfset voor
linkshandige dame. Tel. na 19
dam. Tel. 020-(6)265611.
uur: 02520-22080.
* T.k. gevraagd: houten
Dieren en
treinbaan. Tel. voor 17 uur:
dieren020-6491110.
benodigdheden
* Te koop gevraagd: nette
herenfiets. Prijs ƒ50 a ƒ60.
MALTEZER leeuwtjes en Aanb.: tel. 17032, Zandvoort.
MINI-Yorkshire terriërs, ing. en * Te koop gevraagd spiegel
ontw. 08385-51003, na 14 uur. met lijst, min. 80/125 cm, max.
100/150 cm, of losse lijst. Tel.
02507-16262.
Woningruil

Onroerende

2RO—

1 |

V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Auto's en
auto-accessoires

U

6
7
8
9
10

w It u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uv/ advertentie helaas niet opnemen.

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

3,82
3,82
3,82
5,09
6,36

ƒ 7,63
ƒ 8,90
ƒ10,18
ƒ11,45
ƒ12,72

Alle prijzen incl. 6% BTW

Ze nder vermeld ng vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren,

Ac

Plaats'
S. v. p. in rubriek:

Te koop: Storchenmühle
Al ITOQTOFI T IP

in goede staat, ƒ200.
Tel. 03240-17643 of
Rijwielen,
020-174542.
motoren,
•
De
advertentie-afdeling
bromfietsen
behoudt zich het recht voo
advertenties, eventueel zon
* T.k crossfiets, 6 tot 9 jaar, der opgave van redenen, te
weigeren (art. 16 Regelen
in prima staat, ƒ75. Tel.
./oor het Advertentiewezen).
02507-19139.

Diverse clubs

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

Bel ons
Thuis!

Dinsdagmiddag

na 13.00 uur
gesloten.

Heb /e soms interesse om kapster
te worden?

J. M. coiffeurs international
heeft plaats voor een

leerling kapster
Inl. tel. 14040

Personeelswerving
dichtbij huis?
Voor personeelswerving dicht bij huis werkt Weekmedia.'
Onze kranten verschijnen editie-gewijs, zodat u gericht'
kunt adverteren in de directe omgeving van uw onderneming.
Elke week opnieuw geven de personeelspagina's van
Weekmedia een overzicht van vacatures in en rond Amsterdam. De lezers weten deze pagina's te vinden; zij
zoeken een baan dicht bij huis.
De 18 kranten van Weekmedia verschijnen wekelijks in
een oplage van 650.000 exemplaren.
De kracht van Weekmedia is de unieke plaats die de,
verschillende kranten in hun gebied innemen. Zij bieden
de lezer veel plaatselijk nieuws en leesplezier en ze worden daarom intensief gelezen.
Wilt u meer weten? Vraag de brochure over personeelswerving aan: 020-562 62 76.

Weekmedia werkt!

een opleiding volgen maar weet niet precies
wat uw mogelijkheden zijn. De Vrouw en
Werkwinkel is er om advies en informatie te
geven. Elke dinsdagochtend tussen 9.0012.00 uur houdt zij (gratis)
SPREEKUUR
in 't Stekkie te Zandvoort,
Celsiusstraat 190

BACK TO THE SIXTIES
in Zandvoort
Soc. De Manege heeft zaterdag 2
maart voor ongebonden mensen vanaf
25 jaar Live Muziek uit de 60-er jaren in
de benedenzaal.
Bovenzaal DJ met moderne muziek tot
03.00 uur in de nacht.
***************
LET OP!

Zaterdag 16 maart een grootse Caribbean
Nlght met 2 Zuidamerlkaanse orkesten.
***************
Info 16023

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden..
het faxnummer is

020-5626283
.PERSCOMBINATIE.
HFT l'Alinnl THOIIW DE VOLKSKRANT WEEKMEDIA

Weekmedia b.v. is de lokale weekbladengroep van
Perscombinatie N.V., Weekmedia geeft wekelijks
een groot aantal nieuws- en huis-aan-huisbladen
uit in een totale oplage van meer dan 650.000
exemplaren.
Weekmedia vraagt voor zo spoedig mogelijk een

plaatsvervangend
verkoopmanager m/v
voor het gebied Amsterdam, Amstelveen, Weesp,
Zaanstreek en Waterland.
Standplaats Amsterdam
Tot zijn/haar taken behoren onder meer:
- mede leiding geven aan de advertentieverkoop en de baliemedewerkers;
- mede opstellen en uitvoeren van marketing-, verkoop- en promotieplannen;
- verkopen van advertentieruimte en het onderhouden van contacten met relaties, reclame-adviesbureaus en winkeliersverenigingen;
- mede opstellen van de begroting en het bewaken van het budget en de omzetprognoses;
- verstrekken van informatie over lezersmarkten, tarieven en specials;
- signaleren en interpreteren van ontwikkelingen in de markt.

Amsterdams
Stadsblad
Buitenveldertse
Courant
Diemer
Courant
de Nieuwe
Bijlmer
Nieuwsblad
Gaasperdam
Nieuwsblad
de Purmer
de Zaanse
Gezinsbode

Functie-eisen:

Voor een relatie bel nu: 06-320.332.77
(50 cpm) voor man en vrouw. Voor gratis inspr.: 085-216690.
Buurvrouw Chantal en naar
nete buurjongens, live-sex.
3el 06-320*328*01 (50 cpm).
Onvoorstelbaar, triosex saDikke Rijpe vrouwen doen
men m. Loesje en stoute AniGriekse/Nursingsex en de
ta: 06-320*328*04 (50 cpm).
bizarre Pijn/Grensmethode!
Hou je van véél lak, leer en
rubber/hulpstukken bel dan:

Banaler
is 'r niet!

340.320.80

NE am:

. Telefoon:

Tel. 02507-14643
Hypotheken

n Teuben Assurantiën

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

Pc stcode:

nu nog goedkoper bij
TEUBEN ASSURANTIËN

computervergelijking
Bel nu 02507 - 14643

Zandvoorts Nieuwsblad

Vakantie
buitenland

Stacaravans t.h. in de Belgische Ardennen v.a. ƒ 190 p w
all-in. Inl.: tel. 04459-1598.

Autoverzekering

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst e:en gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvar gt van ons een acceptg rokaart.
Wij be houden ons het recht voor zonder opgave van reden en teksten te wijzigen of niet op te nemen.

r
Hi

4,75

Gevulde boterkoek 5,25

340.340.95

ADVERTENTIES VO(DR DE PARTICULIER

d s
a p o n ,
m a a t
s a o n t a f e l
e n
. Te
. 0 2 - 3 4 3 .

BOTERKOEK

Vrouwen weer aan de slag

WONINGRUIL
goederen te koop
Aangeb.: fraaie ruime 2-kamerflat, badruimte met liggevraagd
bad, a.h. station Haarlem.
Gevr.: geschikte woonruimte
GARAGE
voor echtpaar te Zandvoort,
TE KOOP GEVRAAGD
niet in Noord.
Tel. 02507-14534
Tel. 023-342013.
GRATIS MICRO'S
NIET GRATIS
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
zijn:
AANGEBODEN: 4-kamerflat,
inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
alle Micro's groter dan 5 regels
Onroerend goed
Centrum. GEVRAAGD: kleiaan balie kantoor zijn opgegeven
brieven onder nummer
ner, flat of woning. Tel. 19357.
en woonruimte
verloren/gevonden
de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
weg/aan komen lopen/vlegen
woningruil
AANGEBODEN: 2-kamerwote huur gevraagd
maximaal 5 regels
personeel gevraagd/aangeboden
ning in Amsterdam (Nieuwalleen voor partculier gebruik
onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden West), h^360. GEVRAAGD
het aangebodene mag niet boven ƒ300 uitkomen
commerciële Micro's
te Zandvoort: 2- a3-kamerwo- Met spoed KAMER te huur
gevraagd in Zandvoort,
ning. Tel. 020-109303.
Graf/s Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
huur max. ƒ 500 incl.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Tel. na 18 uur: 17876.
Financiën en
Wie heeft er voor mijn
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee
handelszaken
dochter en haar vriend
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
WOONRUIMTE? Tel. 16878.
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
Grat s Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Autoverzekering
T e
k o o p
b r u
3 8 ,
m o d e r n e
r
e ten
s t o e

DIT WEEKEND

340.310.10

medewerker/ster

5 REGELS

Harde
Liveporno!

SUZANNE gaat onder de
hete douche en Jos maar gluren. 06-320*329*01 (50 cpm).
** H-E-T-E-R-0-Contact * * *
De heetste Sexafspraken!! Maak nu 100% Live kennis
Bel: 06-320.329.88 (50 cpm). met bizarre huisvrouwtjes en
Wil jij direct APART met banele Moeders en Dochters.
'n strenge meester of met Maak nu kennis met de meest
harde Live/Porno die er is!
een onderdanige slaaf???
Bel Gay S.M. voor Twee:
06-320.329.99 (50 cpm).
Meer dan 100 hete Meisjes, 06/50 cpm. Red Ear Prod.
zoeken SEXCONTACTÜ
06-320*330*21 (50 cpm).
Tel. 02507-30112, bellen na 18 uur.
Versier ook 'n afspraakje!!
Bel de Afspreekbox:
T.k. gevraagd: INBOEDELS,
06-320.330.77 (50 cpm).
Wij zijn (ex)gedetineerde en
Huwelijk en
ZOLDEROPRUIMINGEN,
Bel voor sex-afspraakjes,
uitgerangeerde prostituees!
RESTANTEN. 023-246777.
kennismaking
Jonge MEISJES-CONTACT: Wij doen door de telefoon
06-320.330.16 (50 cpm).
absoluut Live alles wat in
Woninginrichting
ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan Na de wedstrijd gaan Petra je eigen bed nooit gebeurd!
Parasol Reis- en Contacten- en Kim samen onder de douTe koop: massief eiken club: 023-356840 (infoband). cheü 06-320*330*32 (50 cpm)
KAASKAST, hoog 2.00 m, • Reflectanten op advertenHOMO DIRECT APART ** Q6/5Q cpm. Red Ear Prod.
breed, 1.70 m. Prijs: ƒ600. ties onder nummer gelieven Bel nu snel voor het maken HOMO: Zoek je 'n lekkere
Tel. 03240-23057.
ervoor te zorgen dat het num- van een geslaagde afspraak, boy? Bel 06-320.330.18.
* Te koop 2 rotan stoelen mer in de linker-bovenhoek of bel voor 'n lekker gesprek. Inspreken: 01720-22484.
met écru kussens, samen op de envelop staat vermeld Niemand kan meeluisteren!!
Blonde Natasja doet het
ƒ 100; hoogpolig wollen kleed, en dat de brief geadresseerd Druk op de nul als je iemand
met 2 hete Buurjongens.
0 180 cm, écru, ƒ 100. Tel. wordt aan: Centrale Order- anders wilt spreken.
afd. Weekmedia, Postbus Bel: 06-320.322.67 (50 cpm). Bel: 06-320*327*77 (50 cpm).
02507-19920.
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
HOMO: Het is wel even
•*• T.k. 4 grootm. stoelen voorkomt vertraging in de be- SUZANNE is 'n jong blond slikken
voor die Jongens.
meisje, en vol van boven!!
ƒ200; zw. kl. traploper, 6.20 handeling.
06-320*327*01 (50 cpm).
Bel: 06-320.330.96 (50 cpm).
m, ƒ 100. Tel. 02507-18803.
Wil jij een lekkere meid?
Bianca is een ondeugend
* Te koop bankstel + fauTe koop
Bel de Hete Vrouwenlijn:
jong heet schoolmeisje! (18
teuils, rose, in goede staat,
06-320*320*36 (50 cpm).
aangeboden
j.): 06-320.330.97 (50 cpm).
ƒ250. Tel. 02507-17538.
diversen
** RIJPE VROUWEN **
*** S.M. AFSPREEKLIJN ***
* Te koop witte Etna gasforBel 06-320*322*20 (50 cpm). Veertig jaar en hitsig (50 c/m)
nuis, in goede staat, ƒ 90. Tel.
06 - 320*325*45
na 17 uur: 02507-14322.
Te koop COMBI-KINDERWA- Gratis inspr.: 01720-30507.
****
VLUGGERTJE * * * *
Te koop 5 ZIT-ELEMENTEN, GEN (Chico), z.g.a.n. Vaste Zoek je een lekkere BOY? De
HOMO-CONTACT-Computer Bel me snel schatje (50 c/m)
zwaar chroom m. losse kus- prijs ƒ350. Tel. 20032.
06 - 320*325*27
sens. Pr. n.ot.k. Tel. 17463. * T.k. rieten fietszitje ƒ 30; ei- Bel: 06-320.330.95 (50 cpm).
5
meisjes/dames
ontv. tijdeken box, inklapb., ƒ35; reis- Bi-Sex voor TWEE, direct
Lijsten op maat
wieg ƒ25; eiken kinderstoel apart met een heet meisje of lijk/part-time in rom. privébijƒ35; campingbed ƒ25; wip- een lekker jongen; ook trio! sfeer v.a. ƒ 100. 020-252497.
06-320.330.82 (50 cpm).
• Wij behouden ons het
Foto Boomgaard stoel ƒ 15. Tel. 19139.
* T.k. eikenkl. dekenkist Ondeugende Pascale doet 't recht voor zonder opgave van
Grote Krocht 26 ƒ 75; eikenkl. eettafel ƒ 50; kin- in de keuken (KEUKENSEX). redenen teksten te wijzigen
derstoel ƒ50; elektr. schrijf- Bel: 06-320*330*98 (50 cpm). of niet op te nemen.
Tel. 13529
machine ƒ50. Tel. 02507- OPGELET! Zoek je 'n vriend
T.k. gevr. LEDER CHESTER- 17403.
of 'n leuke vriendin? Rirtbox:
Diversen
FIELD BANKSTEL of LOSSE
* T.k. werkjopper, kleur 06-320.330.01 (50 cpm).
BANK. Tel. 075-704775.
zwart, nieuw, ƒ50; verwar- Bent u op zoek naar 'n vrouw:
Erkend PARAGNOSTE/helmingspl. (kachel), 150x50 cm,
(50 cpm).
derziende Miranda helpt u
Foto - Film
ƒ60; 2 eenpers, dekens, als 06-320*328*03
Dames inspr.: 01720-33202. met uw levensproblemen pp
nieuw, ƒ35 p.st. Tel. 13868.
Nieuw: CHRISTEN Contact. allerlei gebied. Tev. REÏN* Te koop donkereiken box, Hete meisjes zoeken ...!! Bel CARNATIEtherapie en REIKI.
Foto Boomgaard zo
goed als nieuw, ƒ 150. Tel. nu: 06-320.232.44 (50 cpm). Zeer serieuze aanpak. Voor
ook voor
na 20 uur: 02507-18583.
consult: tel. 020-(6)461885.
portretfoto's,
Zoek je een hete meid?
T.k.: gitaar, Roland GR 808,
pasfoto's,
DIABY: helderziende helpt
Bel de Tippelbox:
zeer mooi, m. bladmuziek;
receptiefoto's,
mensen met problemen, wbt.
06-320*322*11 (50 cpm).
compl.
jachtboog,
„Taryet",
groepsfoto's aan huis.
relatie, zaken, werk, studie en
****
HARDSEX
*
*
*
*
m.
pijlen;
gekl.
mooie
linnen
Grote Krocht 26.
andere moeilijke problemen.
Keihard
de
lekkerste
(50
c/m)
Nato
kaart
(Midden-Oosten),
Tel. 13529.
Snel resultaat. Betaling na re!!! 06-320*325*35 !!!
3x4 m; oude medailles 1940sultaat. Tel. 020-(6)953152.
1945. T.e.a.b. Tel. 15930.
***** JANNEKE *****
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
Hobby's en
Jong en onschuldig ...?
T.k. trouwjapon, wit, mt 44/46,
kamerverhuizingen. Voll. verz.
verzamelingen
06 - 320*324*24 (50 c/m)
ƒ 500; overlockmachine, nw in
Dag/n.service 020-(6)424800
doos, ƒ790. Tel. 17463.
Te koop voor verzamelaar: * T.k. eiken ledikantje met
POPPEN, grote en kleine.
verstelb. bodem + hemel +
Tel. 12898.
dekbed + hoesjes, compleet,
ƒ225. Tel. 02507-19139.
U zou wel (weer) betaald willen werken of

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden

Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf

06/50 cpm. Red Ear Prod.
Direct Snel Sexcontactü
Live Afspreeklijn.
Bel: 06-320*322*88 (50 cpm).
Nieuw: BI-SEX AFSPREEK. i I.IN * * RoiriR-39n*33n*n7 **
IrSOcom). Inspr.: 01720-45111.

Gaat dit
te
ver?
Gaat Marleen (30) te ver met
haar Sex/Technieken? Als je
boven de 18 jr. bent en tegen
een slootje kunt, dan moet e
het zelf maar is beoordelen!

340.350.15
06/50 cpm. Red Ear Prod.

-

opleiding op HAVO-HEAO-niveau;
praktische verkoopervaring, bij voorkeur in de branche;
goede contactuele eigenschappen;
het kunnen werken in een team;
bekendheid met de moderne media(plannings)technieken;
rijbewijs B.

Wij bieden:
- een gemiddelde werkweek van 36 uur (=full time);
- een salaris dat (afhankelijk van leeftijd en ervaring) ligt tussen ƒ3.200,- en
ƒ4.059,- bruto per maand;
- een uitstekend pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden;
- de beschikking over een bedrijfsauto.
Nadere informatie omtrent deze functie kunt u inwinnen bij de verkoopmanager,
de heer B. L. Berger, tel. 020-562.2618.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, voor 12 maart 1991, richten aan de Personeelsafdeling van Perscombinatie N.V., Wibautstraat 150, 1091 GR te Amsterdam, ter
attentie van de heer A. Schermer, onder vermelding van AS/06.
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Grafici in bibliotheek
ZAND VOORT - De beeldend kunstenaars Bram Vergouw en Karin
Verseput exposeren gedurende de
maand maart in de Zandvoortse
Openbare Bibliotheek. Het is een
aparte expositie, omdat de werken
van de grafici weinig met elkaar gemeen hebben.
Beide kunstenaars studeerden
korte tijd aan de Rietveld Academie
en ze lieten zich inspireren door zowel de rust en de schoonheid van de
natuur als door de chaos en de donkere zijden van het menselijk bestaan. De verwerking van deze inspiratie is voor Vergouw en Verseput
verschillend. Vergouw schildert
vooral figuratief beeldend, terwijl
Verseput vaak abstract werkt en de
nadruk legt op de innerlijke beleving van de realiteit.
De expositie in de bibliotheek aan
de Prinsesseweg is te bezichtigen tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Schilder en beeldhouwer
exposeren in 'Lieven de Key'

'Dat had je gedroomd'
VELSEN - Om de krokusvakantie
op te luisteren heeft de Stadsschouwburg Velsen op vrijdag 8
maart een extra matinee-voorstelling geprogrammeerd van de familie-musical 'Dat had je gedroomd'
van Hetty Heyting en Joop Stokkermans. De musical, die bedoeld is
voor kinderen vanaf zeven jaar,
wordt op de planken gebracht door
de jeugdkomedie Amsterdam.
Hoofdrolspeelster is de tienjarige
Liesje, die iedere nacht allerlei dromen heeft. Dat kunnen nachtmerries zijn, maar ook grappige en wonderlijke avonturen. Liesje heeft veel
aan haar hoofd: problemen op
school, problemen thuis en problemen met haar beste vriendinnetje.
En omdat ze 's nachts zoveel
droomt, wordt het er niet allemaal
beter op. Maar dankzij haar grenzeloze fantasie weet Liesje net op tijd
al die problemen tegen te gaan en
blijkt ze in staat alles weer goed op
een rijtje te zetten.
De hoofdrollen in deze familieproduktie worden onder andere gespeeld door Ger Smit en Annemarie
Henselmans. De prijs bedraagt
ƒ 7,50, inclusief een ijsje. Voor informatie: Stadsschouwburg Velsen,
tel!: 02550-15789.

'Zes personages'
niet naar Velsen
ZANDVOORT/VELSEN - Het
Rotterdamse RO-gezelschap zou op
zaterdag 9 maart naar Velsen komen
met het stuk 'Zes personages op
zoek naar een schrijver'. Techniek
en dekorbouw van deze nieuwe voorstelling zijn dusdanig omvangrijk geworden dat er een extra bouwdag,
voorafgaand aan de voorstelling, nodig is. In beide speelplannen bleek
dit niet mogelijk te zijn, waardoor
besloten werd het stuk af te gelasten.
Volgens seizoen zal het Rp-Theater
gewoon weer te zien zijn in Velsen.

• Een kunstwerk van Ben Guntenaar.

De Beeldhouwer Ben Guntenaar en de schilder Jules Chapon exposeren
van 2 tot en met 30 maart hun werk bij Galerij Lieven de Key. Zij doen dat
niet voor de eerste keer samen. Dat was namelijk in de vijftiger jaren bij
Galerie Espace, toen nog in Haarlem gevestigd. Beide kunstenaars wonen
in Frankrijk.
Ben Guntenaar laat werk zien uit de periode van 1978 tot 1990. Sommige
beelden zijn van marmer, de anderen zijn van Franse natuursteen uit de
omgeving van Angoulême. Daar, in de steengroeve van Vilhoneur, zijn
verschillende van de geëxposeerde werken ontstaan, meestal gelijktjdig
met opdrachten in groot formaat (beelden in Amsterdam en Haarlem), De
werkwijze van Guntenaar is geïnspireerd door technieken die worden
toegepast bij het winnen van de steen in de groeve: om praktische redenen
is het bij monumentaal werk in natuursteen meestal noodzakelijk het
totale volume in de groeve te verdelen in meerdere stukken. Deze verdeeltechniek is bij zijn werk motief geworden en leidt tot krachtige construcivistische vormen.
Jules Chapon is een geboren en getogen Haarlemmer. In 1973 vertrok hij
definitief naar Frankrijk. In ons land is de schilder vooral bekend geworden
door zijn monumentale werken. Chapon is begonnen als schilder in het
begin van de Tweede Wereldoorlog. Kleur en lijn spelen een belangrijke rol
in zijn werk. In de vijftiger jaren was zijn werk hevig bewogen, mede onder
invloed van de Cobra-groep. Intussen is hij steeds poëtischer gaan schilderen.
De tegenstelling tussen het poëtische werk van Jules Chapon en de constructivistische beelden van Ben Guntenaar belooft een spannende expositie op te leveren.
De galerij is geopend van donderdag tot en zondag van één tot vijf uur en
donderdagavond van zeven tot negen uur. Galerij Lieven de Key is gevestigd
aan de Nassaulaan 8 in Haarlem.

Korte tips
• Het Patronaat in Haarlem organiseert morgen, l maart, een 'take a
triple', drie optredens op één avond.
De voorstelling begint om half tien.
Als eerste groep komt 'Elektrik
Hannes & De Beukers' aan de beurt.
De groep speelt, net als de andere
twee, psychedelische muziek. Die
anderen zijn 'Dogbowl' en 'Bongwater'. Dogbowl, die ook deel uitmaakt
van Bongwater, verzorgt solo het
middelste deel van de avond. Bongwater is geformeerd rond Kramer en
Ann Magnuson. Kaarten kosten tien
gulden. Op zaterdag 2 maart organiseert het Patronaat 'All Tomorrow's
Parties', een dansfeest met verrassingen. Dit feest begint om tien uur.
• De Haarlemse Wandelsportvereniging 'Jan Passtoors' organiseert op
zaterdag 2 en zondag 3 maart de vierde en laatste tocht van de winterserietochten over de afstanden 5,10,15
en 20 kilometer. De start is vanuit
ontmoetingscentrum 't Zijltje, korte
Zijlweg 9a in Overveen. De tocht
over twintig kilometer start tussen
tien uur en kwart over elf, de andere
tochten tussen tien uur en half één.
• Het Historisch Informatie Centrum Zuid-Kennemerland (HIC)
heeft van l maart tot 3 juli een tentoonstelling over Haarlem ten tijde
van de eeuwwisseling. De expositie
bestaat uit foto [s, kleding, meubilair
en vele gebruiksvoorwerpen. Het
centrum is gevestigd tegenover het
Frans Halsmuseum, Groot Heiligland 47 in Haarlem. Openingstijden:
dinsdag tot en met zaterdag van
twaalf tot vijf uur en zondag van één
tot vijf uur. De toegang is gratis.
• Expositie kunstschilder Jan van
der Veen tot en met 21 april in atelier Paulus Loot. De tentoonstelling
in het Zandvoortse atelier laat een
overzicht zien van de werken van de
in 1912 in Bloemendaal geboren
kunstenaar, vanaf zijn academietijd.
Hij volgde zijn opleiding aan de
Rijksacademie Amsterdam. Olieverf, aquarellen en tekeningen.
Kleuren bepalen vaak de stemmingen.
• Cultureel Centrum Zandvoort
(Gasthuisplein 9b): expositie met
werken van de Nederlandse Vereniging van Zeeschilders. De expositie
duurt tot en met zondag 3 maart en
is van woensdag t/m zondag geopend van half twee tot vier uur.

Olieverfschilderijen
NIEUW-VENNEP - In Hotel De
Rustende Jager, Venneperweg 471
te Nieuw-Vennep kan op zaterdag
2 maart een uitgebreide collectie
olieverfschilderijen worden bezichtigd. Naast traditionele onderwerpen zijn veel doeken in moderne stijl geschilderd. Er zijn abstracte en surrealistische doeken
te zien, en verder landschappen,
zeegezichten, stillevens en bloemen. De schilderijen zijn niet ingelijst, maar lijsten kunnen wel bij
de doeken worden uitgezocht. De
verkoopexposities trekken veel
publiek, ook door de aantrekkelijke prijzen van de schilderijen.

spreekwoord: "Hij heeft de klok
horen luiden, maar hij weet niet
waar de klepel hangt".
De kogel is door de kerk. Zoals u
Om u uit de droom te helpen wil
elders in deze krant kunt lezen
ik de zaak wel even uitleggen. De
zijn de raadsleden dinsdagavond
bouw van de vrije sectorwomhakkoord gegaan met de collegegen, die overigens ongeveer
plannen om de gebruikers van
230.000 per stuk moeten gaan kosstrandstoelen en ligbedden te beten is twee maanden uitgesteld.
lasten. Zij dienen in de toekomst
De reden moet gezocht worden in
een gulden te gaan betalen om het
de afgelopen vorstperiode en in
tekort op de recreatie-begroting
het feit dat deze woningen, in te
enigszins te compenseren. De
genstellmg
tot eerdere plannen nu
strandpachters zijn boos. Zij voeop palen gebouwd gaan worden
len zich ten onrechte 'gepakt'.
Dit om te voorkomen dat zij
Deze maatregel heeft zoals verstraks in het zand zullen wegzakwacht ook landelijk nogal wat
ken. Op dit moment is men bezig
commotie teweeg gebracht. Een
met de bouw van de senioren en
reactie uit de Baarnse Courant wil
de alleenstaanden flats aan de
L. Ik citeer: "Ja
Vondellaan
en de van
er weer een nieuLennepweg.
we belasting bij:
In een tweeStrandstoelbede fase zijn
lasting. Hoe kom
de vrijesecje er op. De getor-woninmeente
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Het
laatste worvoorstel werd,
den de preheel slim, openmie A- en C
baar
gemaakt
gebouwd.
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hoop,
is
dan is het volk er
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hiermee ook
geestelijk
nog
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niet mee bezig,
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.
weer uit de
zodat er weinig
weerstand van -----wereld.
zonaanbidders te vrezen is. In juli lijk. Het ware daarom beter geweest
wordt daarom de schaatsbelas- dat de schrijver van dit epistel zijn De Wurf
ting aan de orde gesteld. Dat komt oor hier eerst eens goed te luisteren
Het zetduiveltje heeft vorige
nog. De mogelijkheid van belas- had gelegd alvorens dit op zich, leu- week toegeslagen. Ik berichtte u
tingheffing op recreatieve stran- ke commentaar te schrijven.
over de op handen zijnde toneeldactiviteiten zijn legio. Neem de
uitvoering van onze Folklore vereblotevoetenbelasting, de zonneniging De Wurf. De datum stond
brandbelasting, de zoutwaterbe- Praathuis
niet helemaal goed vermeld, vanlasting, de bikinibelasting, de
Het gonst in Zandvoort weer van daar deze correctie. Het blijspel,
handdoekbelasting en de bundelt- de geruchten. Via 'Het Praathuis' 'De Moriaan in de Noord-buurt'
jeklerenbelasting. Het is duide- van onze haringspecialist Arie Ko- wordt opgevoerd m Gebouw 'De
lijk, hier valt weer wat te verdie- per op het Raadhuisplein, vernam ik Krocht', op de zaterdagen 9 en 16
nen aan de burgerij. Volgens een deze week, dat de bouw van de vrije maart en op zondagmiddag 10
berekening van de gemeente sector-woningen op de voormalige maart. De avondvoorstellingen beZandvoort levert de strandstoel- velden van Zandvoortmeeuwen aan ginnen om 20.00 uur en de zondagcq ligbedbelasting een opbrengst de van Lennepweg niet door zou voorstelling om 14.00 uur. Er zijn
op van 300.000 gulden per jaar. gaan. "Het rijk zou geen toestem- nog enkele kaarten te koop bij: E.
Maar dan tref je uitsluitend de ming geven", zo werd aan Arie ver- Lever, Oosterstraat 18 en E. Kerkhuurders van strandmeubilair. teld. Normaal gesproken zijn de be- man, Jan Steenstraat 8.
Het is dus eerlijker en ook lucra- richten, afkomstig vanuit het 'PraatDit was het weer voor deze
tiever om bijvoorbeeld een Blote- huis' wel betrouwbaar. In dit geval week, blijf gezond, tot de volgende
voetenbelasting in te stellen, sa- echter bleek dit 'nieuws' volkomen week.
men met een verbod om op het uit de lucht gegrepen. U kent het
BRAM STIJNEN

Blotevoetenbelasting

strand en in het dorp schoeisel te
dragen, want anders houdt iedereen
zijn schoenen natuurlijk aan."
Zover zal het natuurlijk nooit komen. Toch heeft het gemeentebestuur al te kennen gegeven dat het
op zoek is naar andere bronnen van
inkomsten om het tekort op de begroting weg te werken. Als inwoner
van Zandvoort lijkt mij dit een goede
zaak, immers, het is toch van de
gekke, dat wij met z'n allen ruim een
miljoen gulden per jaar moeten betalen aan het toerisme. De Baarnse
Courant rept daar niet over. Commentaar geven mag iedereen natuurlijk. Wij leven m een democratisch land. Enige kennis van zaken
lijkt mij daarbij echter onontbeer-

Met oog en oor
de badplaats door

Kabinetsplannen ramp voor basisscholen
ZANDVOORT - Als de plannen van staatssecretaris Wallage
van Onderwijs doorgaan, dan heeft dat desastreuze gevolgen
voor het openbaar onderwijs in Zandvoort. Volgens prognoses
zou alleen de Van Heuven Goedhartschool de nieuwe opheffingsnorm halen.
In het kader van schaalvergroting
in het basisonderwijs worden er
nieuwe opheffingsnormen voor
scholen vastgesteld. Die normen
zijn gebaseerd op het aantal basisschoolleerlingen per vierkante kilometer in de gemeente. Hoe hoger
deze 'leerlingdichtheid', hoe hoger
de opheffingsnorm voor de gemeente. Voor Zandvoort staat die norm

vastgesteld op 123 leerlingen.
Afgaand op prognosecijfers van de
gemeente zal alleen de Van Heuven
Goedhartschool
als
openbare
school boven de norm blijven. Volgens de gegevens van de gemeente
zal de school zo rond de 126 leerlingen uitkomen. De andere twee basisscholen, de Plesmanschool en de
Hannie Schaftschool halen de norm

De 'grijze golf' is onstuitbaar op komst
De 78-jarige mevrouw Eveleens uit
Aalsmeer wil naar een
verzorgingstehuis. Zij is het alleenzitten
beu. Maar voor haar is geen plaats. „Ze
is nog veel te goed," zegt de Regionale
Indicatie Commissie, die de
aanbeveling voor de plaatsing in een
verzorgingstehuis doet. Mijnheer
Gerritsen uit Amstelveen zit al in het
Huis aan de Poel. Maar eigenlijk is hij aan een
verpleeghuis toe. Hij heeft mazzel, want hij hoeft het
huis niet te verlaten. Het Amstelveense
verzorgingstehuis is een samenwerking aangegaan
met het verpleeghuis Groenelaan, waardoor in Huis
aan de Poel verpleegbedden staan. Mijnheer Geelof
uit Purmerend begint licht te dementeren, maar voor
hem is geen plaats in een psycho-geriatrisch
inrichting. De zorg voor ouderen staat hoog in het
vaandel van de provincie. De grijze golf komt eraan.
Provinciebestuurders nemen de meest ingrijpende
beslissingen, ook over ouderen. Op 6 maart wordt een
nieuw provinciebestuur gekozen.

Activiteiten voor 55-f

door Jaap Kok
Net als op alle andere gebieden
start het provinciale ouderenbeleid
m Den Haag. Het Rijk stelt jaarlijks
miljoenen aan de provincie beschikbaar voor het uitvoeren van het oudei'enbeleid. Zij krijgt dit bedrag, omdat
öe Wet op de Bejaardenoorden de
provincie bepaalde taken oplegt. De
belangrijkste taak die de provincie
heeft, is toezien dat de verzorgingstehuizen van goede kwaliteit zijn. In
1990 kreeg de provincie maar liefst
r
uim 335 miljoen gulden. Dit bedrag
komt voor een groot deel terecht bij
<3e ruim tweehonderd Noordhollandse verzorgingstehuizen.
Dit jaar wordt door de provincie drie milJoen beschikbaar gesteld om knelpunten in
ue ouderenzorg op te lossen. Die zijn er nog
?enoeg. Neem nu het probleem van de zoge'laamde meerzorg. Wanneer een bewoner
v
an een verzorgingshuis op een bepaald mo"ftent een lichte vorm van verpleeghuiszorg
jiodig heeft, dan kan hij die normaal gespro*en niet in het verzorgingtehuis krijgen.
verhuizen naar een verpleeghuis zou dan de
°Plossing zijn.
Maar dat past niet meer in het beleid van
°e
provincie. Die is van mening dat de ouder c
_ a zolang mogelijk in de vertrouwde omge\'"ig
van het verzorgingstehuis moeten blijv
en. En aan dat beleid is het te danken dat
J^ijnheer Gerritsen in Huis aan de Poel kan
"ujven.
Want daar wordt op dit gebied al
e
§le
experimenteerd. Amstelveen is daarmee
" t exclusief, want overal in de provincie
"Orden dergelijke experimenten uitgev
°erd. De hogere kosten die een dergelijke

lichte vorm van verpleeghulp met zich brengt legt de
provincie erbij.

Huiskamerproject
Ook in Purmerend, in het
Jaap van Praaghuis, is vorig
jaar een ander experiment
onder de naam huiskamerproject van start gegaan. Het
Het verzorgingstehuis is ook een ontmoetingsplaats voor ouderen uit de hele gemeente.
betreft hier bewoners met
dusdanige psycho-geriatrische problemen, provincie wil meer. Ouderen moeten zolang intrede gedaan, de zogenaamde mleunwodat het voor hen niet wenselijk en verant- mogelijk zelfstandig wonen, maar moeten ningen. Dat zijn woningen die worden ingewoord is om overdag alleen in de eigen ka- wel hulp krijgen om dat zo lang mogelijk te bouwd m een verzorgingstehuis, maar waar
mer te verblijven. Een verhuizing naar een kunnen doen. Dat wordt het flankerend be- de ouderen zelfstandig wonen. Zij hebben
verpleeghuis wordt weliswaar overwogen, leid genoemd. En daarvan wordt mevrouw dan alle voordelen van het zelfstandig wodoch is vanwege de lange wachtlijsten voor- Eveleens het 'slachtoffer'. Met een beetje nen, maar de verzorging is om de hoek
alsnog niet aan de orde.
hulp kan zij zich nog best redden en dus is er
Dat geldt trouwens ook voor de aanleunvoor haar geen plaats in het verzorgingste- woningen. Bij ieder'verzorgingstehuis hoDaarom wordt de groep mensen die dit huis. Maar er wordt wel rekening met haar ren tegenwoordig ook een aantal aanleunbetreft overdag bijeengebracht in een huis- gehouden. Als plotseling de hulp wegvalt, woningen. Er is daarin nauwelijks verschil
kamer en daar wordt dan geprobeerd de dan is er voor haar altijd wel een tijdelijk met de inleunwomngen, het enige verschil is
ouderen een goede en passende verzorging plaatsje in het verzorgingstehuis in de in feite dat deze aanleunwoningen buiten de
te geven. En dus brengt mijnheer Geelof zijn buurt; zolang er geen hulp is, kan zij daar muren van het verzorgingstehuis staan.
dagen door in die huiskamer. Het huis ont- verblijven. In totaal stelt de provincie 1,3
vangt van de provincie wel vijftigduizend miljoen beschikbaar voor dat flankerend beIn de afgelopen jaren heeft er nogal beroegulden als tegemoetkoming in de extra per- leid. Ook wordt een deel van het rijksgeld ring geheerst vanwege het feit dat het aantal
soneelslasten. Maar het summum wordt gebruikt om wijksteunpunten te realiseren verzorgingsplaatsen terug moest. Die operabinnenkort bereikt in Aalsmeer. Daar wordt in die gebieden waar een tekort is (of dreigt) tie is langzamerhand ten einde. Zo gingen in
een nieuw verzorgingstehuis gebouwd. aan verzorgingsplaatsen. Een wijksteun- de regio Kennemerland zes verzorgingsteMaar daarenboven krijgt dit verzorgingste- punt is een voorziening die speciaal bedoeld huizen dicht. Daarbij is opvallend dat m
huis een verpleegafdeling met zestig bed- is voor zelfstandig wonende ouderen.
Zandvoort het aantal verzorgingsplaatsen
den: dertig voor psycho-geriatrische en derhoog is gebleven, namelijk bijna dertien protig voor somatische zieken. Dit als depencent van het aantal inwoners boven de 65.
Inleunwoningen
dance van het Haarlemmermeerse verpleeghuis Bornholm in Hoofddorp. Als het aan de
Vanuit het wijksteunpunt worden dienIn de regio Amstelland en de Meerlanden
provincie ligt komen er meer van dergelijke sten aangeboden die erop gericht zijn dat is een groot aantal verzorgingsplaatsen geuitgebreide verzorgingstehuizen in de pro- opname in een verzorgingstehuis uitgesteld bouwd met het Amsterdamse contingent.
vincie, maar voorlopig is het Aalsmeerse of voorkomen wordt.
Met name Amstelveen, Diemen, Ouder-Amverzorgingstehuis nog de enige. Maar de
Ondertussen heeft een nieuw begrip zijn stel en Uithoorn profiteerden daarvan. Niet-

bij lange na niet. Zij blijven steker
op respectievelijk 71 en 89 leerlmger
in januari volgend jaar.
Met de scholen voor bijzonder on
derwijs is het beter gesteld. De Nico
laasschool, de Oranje Nassauschool
en de Beatrixschool halen de nor
men wel. Volgens de voorspellingen
zal de Oranje Nassauschool de
grootste school in Zandvoort blijven
met 218 leerlingen in 1992. De Maria
school zou volgens de gegevens van
de gemeente de norm niet halen. De
Stichting Katholiek Onderwijs
Zandvoort heeft echter een andere
berekening, gebaseerd op de instroom vanuit de bijbehorende peuterspeelzaal. De prognose van de
stichting komt voor de Mariaschool
uit op 125 leerlingen in 1992, tegenover 98 leerlingen volgens de statistieken van de gemeente.
Duidelijk is dat er zeker iets gaat
gebeuren op het scholenfront, als de
plannen van de staatssecretaris
doorgaan. Fusies tussen verschillende scholen worden dan niet uitgesloten.
Het kabinet vindt schaalvergroting in het basisonderwijs gewenst,
om te komen tot een doelmatiger en
rechtvaardiger verdeling van de beschikbare middelen over de kleine
en grote basisscholen. De staatssecretaris verwacht dat grote, voldoende toegeruste scholen in het algemeen betere voorwaarden kunnen
bieden voor kwalitatief goed onderwijs.

Foto Archiel Weekmedia

temin zijn m deze regio 210 verzorgingsplaatsen ingeleverd. En m die regio loopt
alles dus volgens de plannen, want er moesten 212 plaatsen worden ingeleverd, waarvan 139 m Haarlemmermeer en 56 in Diemen. De vermindering van het aantal verzorgingsplaatsen brengt over het algemeen
geen onoverkomelijke problemen met zich
mee voor de eigen bevolking van Haarlemmermeer, zo wordt in een evaluatie van het
Plan voor de Verzorgingstehuizen gezegd.
Vooral het opstellen van dat Plan was een
zware politieke beslissing. Want de genieenten schreeuwden moord en brand toen bekend werd hoeveel plaatben zij moesten mleveren Maar ook het oplossen van de knelpunten van nu vergt heel wat werk van de
Statenleden. Met name de zorg voor de ouderen drukt zwaar op de provmcie-bestuurders, want geen gemeente kan iets doen zonder dat de provincie daar nauw bij betrokken is. Daarom is het belangrijk dat de mensen weten hoe politieke partijen denken
over bepaalde zaken in de provincie. De partijen maken dat bekend via hun verkiezingsprogramma's. De kiezers kunnen op 6 maart
laten merken hoe zij over die programma's
denken.

ZANDVOORT - Het Kruiswerk
Zuid-Kennemerland en de Stichting
Dienstencentra Zuid-Kennemerland
organiseren buitenactiviteiten voor
55-plussers in het kader van Meer
Bewegen voor Ouderen (MBvO). Dit
houdt vooral in bewegen m de vrije
natuur met leeftijdsgenoten vanaf 55
jaar.
Er wordt gewandeld in de natuur
en onderweg worden er bewegmgsopdrachten uitgevoerd. Het is ook
mogelijk om gewoon op een bank
ziittend te genieten van de omgpving. Alle activiteiten vinden plaats
in groepsverband en onder deskundige leiding. De duur van de
MBvO-activiteiten is ongeveer één
uur. Het tempo en de route worden
aangepast aan de mogelijkheden van
de deelnemers. Vereiste is dat deel
nemers zich gezond voelen en goed
kunnen lopen.
De activiteiten worden op twee lokaties gehouden: Haarlem-Noord op
het Noordersportpark op maandagmiddag van kwart over een tot halt
drie, start 8 april. Haarlem-Parkwijk
m het Reinaldapark op dinsdagmiddag van kwart over een tot half drie,
start op 9 april. De kosten bedragen
vijf gulden per maand. Belangstellenden kunnen terecht bij het Kruis
werk Zuid-Kennemerland, afdeling
MBvO in Haarlem, tel.: 023-155600

Muzikanten gezocht
ZANDVOORT - Onder leiding van
muziekdocent Jim Yarnell is sinds
kort een jazz-orkest in de regio gevormd. Het orkest bestaat nu uit
achttien mensen, maar er is nog
plaats voor trompettisten en trombonisten met een redelijk speelmveau en minimaal enkele jaren les
als achtergrond.
De repetities zijn voorlopig één
keer in de twee weken op donderdagavond. Een vereniging heeft oefenruimte beschikbaar gesteld in Nieuwe Brug, aan de Ringvaart vlakbij
Schalkwijk.
Belangstellenden kunnen bellen
met Eef Poelma, tel.: 023-360891.
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Rover

Lada
LADA 1200 S, 1988,40.000 km,
AUTO SERVICE WETTER
rijdt als nieuw, alle keuringen
AANBIEDING
VAN DE WEEK:
toegestaan ƒ 4450. 020-798756
Peugeot 205 GL 1.1, 4-drs. ..
LADA-BONTEKOE
'83 ƒ 6.750
in onze showroom de nieuwe
Lada 2105 GL, Ipg^ 3.250
SAMARA 1.5 Demo 5-drs
Lada 2107 1.5,lpg^ 3.750
Occasions APK gekeurd
2104
Combi
'88 ƒ 7.750 Citroen BX 14 .. .'90 ƒ 19.995
'85 ƒ 8.000
Lada Samara LPG'89 ƒ 11.000 Citroen BX
Lada Samara 1.3 . .'87 ƒ8.500 Ford Escort 1.6 . .'86 ƒ 11.500
Zwanenburgerdijk 503
Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
Zwanenburg. Tel. 02907-6572.
TEL. 020-992865.

Autorubriek SHOWROOM verschiet elke week in olie
edities van Weekmedia, f.w.: Amsterdams Stadsblad.
Buitenveldertse Courant, Dierner Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uiihoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorrs Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst m Hel Parool.
Hoe kun» u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul do bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat l 31 of Roktn
] l O, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstölstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purnierend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schnfleli|ke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst en de volgende
week m alle Weekmediakranten.
Totale oplage 730.000 exemplaren.

DE NIEUWE ROVER
200 3-EN 5-DRS
en

400 4-DRS
NU IN ONZE SHOWROOM

Minor Motorcars BV
Roverdealer
Sloterkade 43-44, A'dam
tel. 020-177975

MOOY EN ZOON

1990. 20.000 km. Superluxe,
razendsnelle uitvoering.
Donkerblauw, puntgaaf.
NIEUWPRIJS ƒ40.000.
NU ƒ 26.250.
Bel 020-417224. (Particulier.)

• „SHOWROOM",
de autorubriek in
Het Parool en Weekmedia.
Huis aan huis in heel
Amsterdam en omgeving.
Oplage 730.000 ex.
Tel. 020-6658686.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ!!,mm-prijs
f 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

020-665 86 86
Austin
T:k.: goede Austin Mini Special.
Adverteren in ,,Showroom"
Bouwjaar 1979, zwart, APK auTel. 020 - 665.86.86
gustus 1991, prijs ƒ1500. Incl.
FAX 020 - 665.63.21
radio'cassetterecorder op sle- Postbus 156, 1000 AD A'dam
de. Tel. 010-4528997.

Reeds 14 jaar dé dealer
voor A'dam en omstr.
Op de RAI nog niet beslist,
kom dan gezellig
AUTO-WINKELEN
EXTRA

l Ruysdaelkade 75. A'dam-O.Z.
Info 020-6623167-732853

MAZDA RX 7, '79, APK tot
'91, i.z.g.st., stereo, sportve
gen, vr.pr. ƒ 7500.0652-827115

Van Deinum

Mercedes Benz

VOOR UW
SUZUKI

Peter Meyer Cars NV

OCCASIONS

MERCEDES-BENZ 300 Coupé 1990 donkergrijs metallic,
compleet met alle accessoires. Km. stand 40.000
Nw. pr. ƒ 190.000 nu ƒ 135.000.
MERCEDES 300 E donkergrijs metallic, zwart lederen bekleding
M. 1987. Alle accessoires. Nw. pr. ƒ 140.000 nu ƒ49500
MERCEDES BENZ 200 diesel, kleur zwart, 1986, 100000 km
verlaagd en brede banden, ƒ32.500
Kabelweg 42, Tel: 020-811211. Fax: 811141. Zaterdags gesloten

Voor meer informatie of advies, bel

Adverteren in
„SHOWROOM"
Tel. 020 - 665.86.86

NISSAN CHERRY 1.3, m. '84,
APK 2-'92, radio, zeer mooi,
ƒ3475. Tel. 020-163260.

Opel

HEERE B.V.

Justy Euro '92
Deze spec. uitvoering nu reeds
in onze showroom

v.a. ƒ16.000.
o.a. radio/cass. op slede,
wieldoppen, striping.

De Giant
Suzuki-dealer voer
Amsterdam e.o.

Autobedrijf Heere

JARMUIDEN 29, A'DAM-W.
SLOTERDIJK III

Ceintuurbaan 225
Tel. 020-6622204.
Donderdagavond koopavond.

tel.: 020-148933.

TOYOTA DE GRAAF
nieuw + gebruikt
Condensatorweg 44
A'dam-Sl.dijk, info-865511
Ook zaterdags

Talbot

KOUD - STARTEN
Goede en goedkope akku's
met garantie
Ster Bandenservice B.V.
J. Siegerstraat 1
AMSTERDAM
Tel. 020 - 924915

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht. Ruilstarters en dynamo's. Erkend
inbouwbedrijf van TBBS/TNO
autobeveiliEen PERFECTE Seat occasion goedgekeurde
gingssystemen.
Valkenburkoopt u vertrouwd bij:
gerstr. 134. Tel. 020-240748.
SEAT AUTO CENTRUM APC
2e Schinkelstr. 18-28. Tel.
020-763333/763334/763335.

ƒ 8.250
ƒ 9.750
ƒ 10.250 AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
ƒ 9.250
Gratis halen en brengen.
/ 10.750
Tel. A'dam: 020-942145.
ƒ 11.500
ƒ 16.750
ƒ21.950
ƒ 18.750
ƒ 12.900
Bij
ƒ21.000
ƒ21.750.
ƒ 22.950
niet duur!!!
ƒ 16.000
Studenten 10% korting.
ƒ 4.250
- auto-ambulance & oprijauto
-9-pers. bussen en pick-up's

Suzuki

Peugeot

De enige prijs die wij kennen
is de bodemprijs

Volkswagen

STARTPROBLEMEN
Goede en goedkope akku's
met startgarantie
Ster Bandenservice B.V.
J. Siegerstraat 1
AMSTERDAM
Tel. 020 - 924915
APK + grote beurt v.a. ƒ290
incl. DIESELSERVICE;
brandstofpompen; verstuivers;
cyl.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
Industrieweg 27, Duivendrecht,
tel. 020-980639.

AUTORIJSCHOOL „DE FONS"
BOVAG-LID - DIEMEN
Info: tel. 020 - 90.02.92.

Autoverhuur

Ouke Baas

Avond- en nachttar.:

TOYOTA TERCEL '81, nieuwe
APK,
perfecte auto, prijs
ƒ1750. Tel. 0652-827115.

bestelwagen afhalen na 17.30
uur en de volgende morgen
om 8.00 uur retour
tegen 4 uur-tarief.
020-794842, 020-908683.

Bestelwagen huren?
Bel dan 020-343088
-Andrea Camperbouw&Verhuur
Speciaal 4 uur tarief
*AAA MATZER BV*
Div. personenwagens v.a. ƒ 25,
div. bestelwagens v.a 11-17 m3
+ autoambulance 020-6630836
• Auto te koop? Plaats een
SHOWROOM advertentie. U
zult verbaasd staan over het
resultaat.

Autosloperijen
Centerparts

vraagt sloop- en schadewagens. Origineel R.D.W.-vrijwaBLOKSMA
RADIATEUREN ring. De hoogste prijs en geen
warmtewisselaars, Kapoeas- risico. Tel. 107942 of 107946.
weg 17, A'dam, 020-148385.
Grote sortering ONDERDELEN
Grote sortering ONDERDELEN van alle schade-auto's, alle
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
Lid Nevar.
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
TOYOTA-DE GRAAF
met vrijwaring. Tel. 020-754193.
Alle onderdelen voorradig.
Condensatorweg 44, A'dam
Sl.dijk. Info: 020-865511.
Ook zaterdag geopend.
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vrijw.bewijs. Tel. 020-105478.

Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico: orig..
PTT-vrijwaring RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-198691
AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald. Autosloperij Jan.
Tel. 020-361178/02907-6248.
Adverteren in
„SHOWROOM"
FAX:
020 - 665.63.21

Auto's te koop gevraagd

Service en reparatie

SEAT-AUTO KÖHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23, bij Makro
A'dam - 020-6686146.

Peter Meyer Cars NV

Volvo

gratis theoriecursus op video
speciale spoedcursus praktijk en theorie
100% rijlesfinanciering
geslaagd?? 1 dag gratis huurauto voor nieuwe leerlingen
Ruys de Beerenbrouckstraat 157, Amsterdam
Tel. 020-138473

Accessoires en onderdelen

Seat

SAAB SERVICE MOLENAAR
rep., onderh., APK, LPG,
alarm etc.
BOVAG
LID
HOOFDDORP, 02503-14097.

20 rijlessen + examenaanvraag ƒ825
*
*
*
*

2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
Amsterdam-Noord - Hamerstraat 3-15. Tel. 020-360401.

TOYOTA Carina diesel, m. '84, TOYOTA CELICA, bj. '83, 5
APK 2-92, 5 drs. stationcar, versn., LPG, wit, APK, vr.pr.
radio/cass. ƒ 4475.020-146392. ƒ3950. Tel. 0652-827115.

OPEL Corsa 1.0 s, bj. sept'83, Opel ASCONA 1.6 SN, LPG
„SHOWROOM"
TALBOT SOLARA GL 1.6 bijna
ood, APK. Prijs ƒ 4950.
b.j. '84, 142.000 km, Vr.pi
Postbus 156,
'86, APK 2-'92, LPG, 4 drs.,
"el.: 02984-4941/020-5400497. ƒ7000. Tel. 02990-60002.
1000 AD Amsterdam
ƒ3475. Tel. 020-146392.
OPEL REKORD stationwage
Zeilemaker-Opel
CADILLAC DILLINGER Limousine HT 4100 Dig. full injection
combi 2.0 S 1984, trekh. APK
INRUILWAGENS
1983, kieur wit met blauw leder, TV, bar, wit lederen top. Nw. pr
AUTOBEDRIJF J. WALS
ïonstant keuze uit 100 auto's
ƒ260.000 nu ƒ67.500. Inruil mog. Kabelweg 42 Amsterdam.
Dorpsstraat 32a, llpendam
Burg.
D.
Kooimanweg
7,
Tel.: 020-811211. Fax.: 811141. Zaterdags gesloten.
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
Tel. 02902-1697/1981.
Purmerend 02990-22551.
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt). 020-799100.
Showroom tevens werkpl.- magaz. Minervalaan 85. 020-713581
CITROEN AX 11-'87, grijs
Zeilemaker Land; neer Suzuki-dealer
CX 22 TRS okt. '88 ƒ 22.500; BX
metallic, 37.000 km.
voor A'da Noord e.o.
19TRS break '88 ƒ 19.500; BX
AUTOBEDRIJF WALS
19 TRS break nov. '87 ƒ 16.000;
Dorpsstraat 74 Lar dsmeer 02908-4343.
Dorpsstraat 32a, llpendam.
BX RD break '88 stuurbekr.
Tel. 02902-1697/1981.
Suzuki-Alto, GL, 5 jan.'88, 5ƒ 19.500: BX RD break '87
V.a.
ƒ
85 - 5 veerbollen op druk Van onze importeur hebben wij een aantal Peugeot-automobie drs, 46.807 km., wit ƒ 10.000
ƒ 15.500; BX TRD turbo '89
en kunnen overnemen, die zo goed als nieuw zijn met interes MOOIJ & ZN. Tel. 020-732853,
ƒ24.900; BX TRD turbo '88 brengen bij de Citroënspecia- ante km-standen.
list van Zaanstad:
ƒ 22.500; BX TRD '89 ƒ 22.500;
Het betreft Peugeots 205 XE 1.1 i Accent alle in perfekte staa' Suzuki-Swift 1.3, GS, '89 Dame b.a.: VW POLO 1.3i, bj.
GARAGE RENÉ SPAAN
BX TRD '88 ƒ 16.900; BX TRD
inkele maanden jong en niet van nieuw te onderscheiden. In di zwart, 3-drs., 12.735 km 7-'90, zr weinig km's, nog 5
'86 ƒ9950; BXD '88 ƒ14.900; Vissers-pad 11, Krommenie 'eugeot 309-serie hebben wij beslag weten te leggen op de
ƒ16.500. MOOIJ & ZN. Tel mnd. fabr.gar., veel extra's.
075-281193 of -353788
BXD '87 ƒ 12.500; BXD service
Vr.pr. ƒ 16.250. 020-6001994.
309 Gl 1.41. Van de Peugeot 405 kunnen wij u aanbieden de 020-732853.
'89 ƒ 13.900; BX 19 TRS '89
405 Gl 1.6i met de nieuwste specificatie.
ƒ22.500; BX 19 GTi '88
ƒ 19.500; BX 19 GT '85 ƒ 7950;
Het enige verschil met een nieuwe is de prijs!!!!
BX 16 TRI '88 LPG, ƒ 16.500;
MINIMAAL ƒ 4.250 voordeel dat kan oplopen tot ƒ 6.250!!!!
VOLVO-DEALER BIEDT AAN:
BX 16 TRI '88 ƒ 16.500; BX 16
740 GL, LPG
'88
TRI '87 stuurbekr. ƒ 13.500; BX
viaast deze ijzersterke aanbieding hebben wij nog een troef e 740 GL aut., wit
'88
16 RE '89 ƒ 19.900; BX 16 RS
wel:
740 GL aut., sch.dak
'86
'88 LPG ƒ 14.500; BW 14 RE '89
o.a. AX, BX
'40 GL diesel, grijs met. ..'87
LPG, ƒ 15.900; BX 14 RE '88
EN
PEUGEOT
205,
309
of
405
voor
ƒ
195
per
maand.
vanaf ƒ31,65 excl. BTW
740 GL Turbo, wit
'86
LPG ƒ 13.500; BX 14 RE '88
Wij zullen u gaarne hierover informeren.
Tel. 020-932750
740 GL aut., LPG
'87
ƒ13.500; BX 14 '86 ƒ6950; BX
S. Stevinstraat I2a, A'dam
244 GL
'87
14E '85 LPG ƒ 6950; BX 16 TRS
'eugeot 205 XE 1.1 i Accent
nieuwprijs ƒ21.000 240 GL
'84
'83.ƒ 4250; AX RD diesel '89
U betaalt nu ƒ 16.750. UW VOORDEEL ƒ4.250.
240 GL
'83
ƒ 14.500; 2CV 6 club'86 ƒ 3950; VISA GT model '84, alle extra's
440 GL kl. rood
'89
GSA special '82 ƒ 1500; C15 D ƒ 4800. Prima staat,
'eugeot 309 GL 1.4i
nieuwprijs ƒ27.710 360 Sedan, groen met. .. '86
1360 cc. Tel. 075-700397.
bestel '86 ƒ 6950.
U betaalt nu ƒ 22.900. UW VOORDEEL ƒ4.810.
340 GL 1.7 grijs met. . .12-'87
Visa Garage, Houtmankade 37 Acadyane '84, extra laadruim340DL5-d., 1.7
'87
A'dam, tel. 020-278410.
te. Nwe kopp., uitlaat, banden
'eugeot 405 Gl 1.6i
nieuwprijs ƒ33.150 340 1.7 LPG wit
'89
f 1500. Tel. 020-274522.
J betaalt nu ƒ26.950. UW VOORDEEL ƒ6.200.
340 5-d. 1.4 dl grs met. ...'88
340 5-d. 1.4 DL grijs
'87
Diverse auto's zijn in metallic lak uitgevoerd.
340 GL aut. blauw met. . ..'90
340 GL aut. LPG wit
'89
Zelf rijden in FERRARI 308
Uiteraard is inruil mogelijk.
• „SHOWROOM",
340 aut. wit
'88
GTSi (Type Magnum)
de autorubriek
340 aut. wit
'87
PORSCHE 911 Carrera Targa
U
bent
van
harte
welkom
bij:
voor Amsterdam
340 DL aut. blauw
'84
voor trouwen, tevens Rollsen omgeving.
Royce en Amerikaanse Limo's.
KOUDIJS
AUTOBEDRIJF
B.V.
Tel. 020-6658686.
Bel Meijers BV: 030-444411.
Westelijk Halfrond 70
1183 JG Amstelveen
tel. 020-455451
Halte Sneltram: „Zonnestein"
UW VOLVO-DEALER .
FIAT VERMEY B.V.
Meeuwenlaan 128
T.k. Zeer goede Rats 500
ZUIDWIJK
Minervalaan
86,
COBUSSEN
AMSTERDAM
Keuze uit ruim 35 occasions. Lancia Fulvia coupé import ItaTel. 020-369222
bij
het
Olympisch
stadion.
Ver
Sinds
1930
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
Ook voor leasing
lie. Tel. 020-907705
koop
nw.
en
gebr.
Peugeots
.eeuwekeur
gebruikte
auto's
Tel. 02975-62020.
Ook inkoop. Tel. 020-6629517,
PEUGEOT 205

Citroen

TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen

• Bewijsnummers van een geplaatste "SHOWROOM"
Toyota de Graaf biedt aan:
advertentie krijgt u alleen toesept, '85
gezonden als u dat bij de op- Starlet 1.0 DX
dec. '86
gave van de advertentie ken- Starlet 1.0 Spec
mei '87
baar maakt. De kosten daar- Starlet 1.0 DL
Starlet 1.3 DX
maart '87
voor bedragen ƒ 3,Starlet 1.3 DX
april '86
Corolla HB 1.3 DX
juni '86
Corolla HB 1.6 XL
maart '88
"DEMO" Corolla HB 1.3 XLI
okt.'90
De enige off. SUBARU DEACorolla Sed. 1.6 XLI
jan. '89
LER + occ. voor Purmerend
Carina Sed. 1.6 DX
nov. '86
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
Carina Sed. 1.6 XLI
mei '89
02999-278, Jisperweg 39-40.
Carina Sed. 2.0 DSL
mei '88
Carina LB 2.0 GLI
aug. '88
NIEUW NIEUW NIEUW
Lite-Ace comm. DSL
aug. '88
Auto Service Wetter
Honda Civic aut
juni '83
Zwanenburgerdijk 503
Condensatorweg 44, Amsterdam-Sloterdijk.
Zwanenburg, tel. 02907-6572.
NU OOK SUBARU DEALER!!
Tel. 020-865511.

zeer veel extra's

Saab

Nissan

Cadillac

Off. ROVER DEALER:
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
40-42-A'dam-Sl.dijk-131375

hoge inruilprijzen

Mazda
Mazda 626, GLX HB, 2.0
brons met. bj.'B4, trekhaak
nw. banden. APK.
AUTOBEDRIJF WALS
Dorpsstraat 32a, Itpendam.
Tel. 02902-1697/1981.

v'h Museum autobedrijven

VOOR EEN PERFECTE RIJ-OPLEIDING:
5-STERREN AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL
* alle rijlessen ƒ 31 per les

Toyota

Subaru

Lancia
Lancia Prisma
turbo diesel

21-13

A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 364702

HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant,
met vrijwaringsbewijs, geen
sloopauto's. Tel. 02990-37825.

Auto Centrum Duivendrecht.
Groot onderhoud incl. APK
en gratis leenauto, v.a. ƒ 299,Schade-herstel 020-995176.

Koop- of VERKOOPPLAN-::
NEN? Bel dan snel Nationale
Occasionlijn. 023-365206 :'-:•'•
Te koop gevr. Peugeots 404,'
504,505, J5,604TD. Schade of
sloop.
Autocommerce,
023-338895.

VOORDAT'T BEGINT
TE DAGEN STAAN WIJ
AL OP DE STOEP

GARAGE VITESSE, erkend
APK station vpor onderhoud,
reparatie, keuringen, laswerk,
carrosserie, motorrevisie van
alle merken. Tevens uit voorraad ± 15 gekeurde occasions
APK keuring geen afspraak, v.a. ƒ 1000. Bel voor afspraak
klaar terwijl u wacht. Ook repa02507-19155, Voltastraat 5
raties en onderhoud. Gar. Zandvoort.
West-Center 020-122476.

Rijscholen
1e 10 autorijlessen a ƒ25.
Michel les in div. talen mogelijk.
Ook motorrijlessen.
Spoedlessen/cursus.
020-853683 / 181775,
075-174996 en 02990-34768.

VOORLICHTINGSLIJN
AUTORIJLES
Telefoon: 020-161321
Autorijschool Ferry
1e 10 lessen a ƒ 27,50 per les.
Tel.: 020-932074.

SYSTEEMDISTRIGUTIE MET IN - NIGHT • SERVICE, TEL: 020 • 562 2828

ingdijk

autoverhuur

Dus j ij wilt iets bereiken?

Ferrari

Van Vloten
Amsterdam

Fiat

Ford

TG koop: Ford GRANADA 2.3
V6, jan. '82, 2e eig., sch.dak, T.K. Escort 1.6 Europa bj. sept.
aut., APK, ƒ4500, 02972-1931, '89, rood, 5-deurs, 19000 km.
Vinkeveen.
met 2 jaar Ford garantie, met
Scorpio 2 GL, zwart m. afst. radio cass., prijs ƒ 16500. Tel.
bediening. Bj. '86, 157.000 km. 020-953760, na 20.00 uur
Pr. n.o.t.k. Tel. 03240-23336.

Honda

E 1.1 Accent, bj. 20-5-'86
ood, 3 mnd. gar. . .ƒ 9.925
E 1.1 Accent, bj. Ol-6-'88, wit,
mnd. gar
ƒ14.300
E 1.1 Accent, 18-3-'88, blauw,
mnd. gar
ƒ 14.425
L 1.1 bj. 03-4-'89, donkerrood,
mnd. gar
ƒ16.250
LD (diesel) bj. 30-6-'87, wit,
mnd. gar
ƒ 14.300
PEUGEOT 309
3 GR, bj. 18-10-'88, rood,
mnd. gar
ƒ15.475
3 XR, bj. 27-8-'88, l. blauw
iet., 3 mnd. gar. .. ƒ 14.550.
PEUGEOT 405
1.6 GR 01-'88 wit, get.glas
3 mnd. gar
ƒ 19.900.
EN NOG VELE ANDERE
b.v. Fiat, Citroen en Ford.
Inruil en financiering mogelijk
PEUGEOT-DEALER
Adres: Baarsjesweg 249-253,
A'dam, tel. 020-121824

Algemeen

Peugeot 205 XA grijs kent.
bouwjaar 1986. Goed onder±50 auto's, APK gek. Den
houden. Veel extra's, o.a.
Brielstr. 18, A'dam, zijstr. Haarspoiler, sportvelgen, radio mei emmerw.
bij
molen
equiliser. ƒ 6500.
020-844079. Tevens INKOOP.
Tel. 02979-81775.
WEGENS PLAATSGEBREK
PEUGEOT 104, bj. '83, nieuwe
"grote opruiming"
APK,
i.z.g.st., vr.pr. ƒ2450.
bij Wagenpark
Tel. 0652-827115.

JOHAN BOOM

Renault

Zuiderakerweg 83 (oranje hek),
Renault 5 Le Car '84 ƒ 3950 in A'dam-Osdorp, tel. 020-105478
HONDA CIVIC 1.3, bijna '86, Honda-Accord EX, 2.0. grijs
prima staat. Visa Garage, tel. eopend van 9.00 tot 19.00 uur
APK 2-'92, zeer mooi, 3 drs., met., 43.933 km. + gas-inst.,
Alle auto's APK, hoge inruil
020-278410.
rood-metallic,
12 'kleppen, 1986, ƒ 14.000. MOOIJ & ZN.
Financiering binnen 24 uur,
Tel. 020-732853/6623167.
RENAULT AMSTERDAM
/ 7450. Tel. 020-146392.
v.a. ƒ 5000. 1 jr. schr.garantie
Top occasions met 1 jaar
op arbeid/onderdelen.
garantie
Opel Corsa 1.3 LS, eind '88,
Wibautstraat 224
22.000 km. ƒ 14.950. Honda
• Handelaar of particulier.
020- 561 96 11.
Accord nw.mod.'88, ƒ13.950.
Hyundai-Pony 1.5 GL, nov.'89,
Uw
auto(s)
aanbieden
in
grijs,
26.800 km.,
3-drs.
Renault 25 GTS, met. blauw, Opel Ascona 1.8 S, m.'88, LPG,
.SHOWROOM"
is
dé
manier.
ƒ 14.000. MOOIJ & ZN. Tel.
5-drs., automaat, 37.512 km., '11.950. Renault 5 Campus,
Tel. 020-6658686.
eind '88, orig. 7000 km.
020-732853.
directiewagen, ƒ 10.250.
MOOIJ & ZN. Tel. 020-732853. 11.950. VW Golf 1.3, m.'86,
10.950. Peugeot 205 gld,
m.'87, ƒ9950. Opel Kadett 1.6
ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de
1
S, bj/86, LPG, ƒ10.950. Rat
If onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
Uno 45, eind '89, ƒ9950. BMW
M-/eurocheaue
ter
waarde
van
de
kosten
van
de
advertentie
in
betaaP/eurocheque
in.
l
316, nw.mod. '84, ƒ8950.
issan Cherry 1.3, m.'87,
Prijs
Prijs
8950. Lada Samara 1.3 GLS,
l
in.
6%
Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
bj.'88, ƒ 8950. 2 x Fiat Uno 60 S,
iind '86, ƒ 7950. Fiat Regata 85
tussenruimten tellen voor! letter. Minstens 3 regels beschrijven.
^"^ j ^^W
l
;, bj.'87, LPG, ƒ7950. 2 x Fiat
Uno 45 S, bj. '86/'87, v.a.
l
6950. 2 x Rat Panda 1000 cl,
i.'87, kl.zwart, ƒ 6950. En nog
div. auto's v.a. ƒ600. tot
l
15.000.

Hyundai

l
l
l
l

Naam: ..... ..... _„
Adres: . ...

l

Telefoonnummer:.

l

Handtekening:

Klassiekers en
oldtimers

P. M. C. NV
Porsche 911 T 1969, Porsche
911 T 1971, Volvo P 1800 Bj.
969, Kabelweg 42. Tel. 020811211. Fax. 020-811141.
Zaterdags gesloten.

ffi Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam of l •De advertentie-afdeling beH
afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110, Amsterdam.
oudt zich het recht voor adn Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn. Laan van
ertenties eventueel zonder
i de Helende Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp,
pgaaf van redenen te weigeNieuwstraat 33; Zandvoort. Gasthuisplein 12.
^f
en. (Art. 16 regelen voor het
dvertentiewezen).

Ga in training bij de
Hogeschool Holland.
Wil je iets bereiken in de gezondheidszorg, in het onderwijs of in de
economie? Of is een loopbaan in de reiswereld of in de reclame meer
iets voor je? Bij de Hogeschool Holland ligt je trainingsschema klaar.
De Hogeschool Holland is een hoger onderwijsinstituut met veel verschillende opleidingen. Je krijgt alle persoonlijke begeleiding die je
nodig hebt: je bent nooit een nummer.
Alle opleidingen zitten bij de Hogeschool Holland onder één dak. Dat
is overzichtelijk, maar betekent vooral: niet meer door weer en wind
naar een ander vak.
Stel je voor: een school met een grote mediatheek, een boekwinkel, een
doka en een geluids- en video-ruimte, maar ook met een restaurant en
een studentencafè. In Diemen-Amsterdam hebben we alles onder één
dak. En dat op een kwartier van het Waterlooplein.
Bij de Hogeschool Holland kun je na MBO, HAVO of VWO verder
komen met een opleiding die bij je past. Wil je later echt iets bereiken?
Ga dan in training bij de Hogeschool Holland!
Ben je klaar voor een warming up, vul dan de bon in of meld je
telefonisch aan voor de open dag op donderdag 28 februari 1991.

Ik wil graag meer informatie van de Hogeschool
Holland over:
studierichtingen):

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Stuur dit in een ongefrankeende envelop naar:
Hogeschool Holland, Antwoordnummer 1125, <
1110 VB. Diemen.
S
Hogeschool Holland p
Wildenborch 6
Diemen-Amstetdam
hogeschool holland Telefoon: 020-5601234

iin nui i

Wij verzorgen de volgende opleidingen: Algemene beroepsopleidingen: lvt=voltijd, dt=deeltijd). Algemeen Management (vtl, Bedrijfspresentatie Ivt) Bedrijfswiskunde
ide (vt en dt), Consumentenkunde (vil, Cultuur en Beleid (vt), - Internationaal (vtl. Gezondheidsvoorlichting en Preventie Ivt). Hogere Kaderopleiding Pedagogiek Idt), Kunst Cultuur en Eduv-„.~
^,„„icatie ,-„
(dt), Levensbeschouwingen, Kuituur en Kunst (dtl. Management Interne Dienst (vtl. Nationaal Gids/Holland Tourist Guide B.A. (vt en dtl, Natuur en Milieu/Milieukunde Ivt), Nederlands, Literatuur en
Cultuur (dl), Pedagogiek, Jeugdwelzijnswerk en Gehandicaptenzorg Idt), Psvcho-sociaal Werk (vtl, Tekstschrijven Ivt en dtl. Theologie en Pastoraat (dt), Theologie en media (dt), Theologie 6

Economisch medewerker. Algemeen Bedrijfsjuridtsch medewerker, Human Resources medewerker. Amsterdamse Academie: Bank en Financiën (020-56962111.
* Deze opleidingen zijn ook in Dordrecht te studeren (078-1754001.

WEEK 9
Consumenten
Ragout uit blik:
meer saus dan vlees
Welk nieuws brengen tijdschriften
over produktcn die te maken hebben
met de vrije tijd en het huishouden?
ledere veertien dagen maakt onze
medewerker een selectie uit het aanbod dat zich uitstrekt van computers
tot acrylverf.
door Gerrit Jan Bel
VOORJAARSGROENTEN- De Consiimentengids (februari) bekeek in
welke mate er in voorjaarsgroenten
lood en cadmium voorkwam. Hoewel dit geen enkele keer meer bleek
dan wettelijk toegestaan, vond men
dat nog geen gerustellende gedachte, omdat de wettelijke grenzen in
ons land erg hoog liggen en er soms
zelfs helemaal geen grenzen zijn.
Groenten van alternatieve teelt blijken overigens schoner te zijn.
KLEINE LUIDSPREKERS- Hifi Video Test (februari) constateerde dat
het publiek steeds vaker kleine luidsprekers koopt en testte daarom
vijftien van deze 'boekenplankluidsprekers' waarvan de prijzen variëren van ƒ596,- tot ƒ1798,- per set.
Het zijn de B & W DM-310, de Canton Karat 920, de Ceslestion '5', de
Elac ELR 908, de Elipson Match l,
de Epos ES-11, de Heco Interior
Plus 303, de Hepta Gem, de Jamo
Concert 2, de JM-Lab DB 17, de MB
Quart 290, de Mission 761, de Quadral Rondo, de Studio de Schop Climax en de Translater Impact 20.

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan Activiteiten binnen- en buitenshuis, Toeren en andere aspecten van Vrije tijd. Redactieadres ATV:
Weekmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, tel.: 020 - 562.2840 (alleen 's morgens). Coördinatie: Trudy Steenkamp. Vormgeving: Paul Busse.

'Ik maak nu voor anderen wat ik zelf wil dansen
A

LS DANSER werkte hij zeven jaar samen met de choreografen die hij nog
steeds bewondert: Maguy Marin, William Forsyth, Mats Ek, Hans van Manen, Jiri
Kilian. Hun enorme creativiteit inspireerde
hem zo, dat hij zelf ook een geslaagde poging
waagde. De acht choreografieën die Pieter de
Ruiter nu op zijn naam heeft zijn niet onopgemerkt gebleven. Hij krijgt de Perspectiefprijs, bedoeld als aanmoediging voor jong
scheppend talent.
door Wil Mcrkics
In 1988 werd Pieter de Ruiter (30) met
TAngoisse' winnaar van het Internationaal
Choreografie Concours in Groningen, Zijn
laatste succesvolle ballet 'Vers la flamme' is
waarschijnlijk doorslaggevend geweest voor
de toekenning van de Perspectiefprijs 1991
op zondag 17 maart in het Cultureel Centrum
Amstelveen.
De Perspectiefprijs werd in 1985 ingesteld
bij het 25-jarig jubileum van Wim Bary als
schouwburgdirecteur. Collega-choreograaf
Ed Wubbe werd er in 1986 voor het eerst mee
onderscheiden. Wubbe en De Ruiter kennen
elkaar niet alleen vanuit de danswereld. Ze
zijn beiden geboren en getogen Amstelveners
en zaten op dezelfde middelbare school.
Toen Ed Wubbe (33) op het Keizer Karel
College voor eindexamenleerlingen een
praatje hield over de dansmogelijkheden was
Pieter de Ruiter op slag verloren. „Ed inspireerde mij door zijn enthousiasme en vakmanschap. Ik vond het geweldig, dat hij de
keuze had gemaakt om choreograaf te worden. Met hem heb ik later als danser ook heel
leuk samengewerkt bij mijn eerste gezelschap Introdans. Zijn balletten vind ik geweldig. Hij geeft dansers zo'n vrijheid en zorgt
ervoor, dat ze er altijd goed uitzien."

Voorlopig repeteert hij nu bijna iedere dag
met de danseressen Saskia Matern en Desiree Schneider voor een nieuw ballet dat hij
maakt in opdracht van het Spring Dance
• Pieter de Ruiter repeteert met Matern en Schneider
Foto Bram de Hollander
Festival 1991. Van dit duet voor twee vrouwen wordt zondag 17 maart tijdens de feestede kans om samen te werken met Maguy
Een jaar geleden stopte hij met dansen, hjke prijsuitreiking alvast een deel gedanst.
Marin, William Forsyth, Hans van Manen en omdat hij „de drive niet meer voelde om op „In deze openbare repetitie laat ik zien waar
Jiri Kilian. Over deze periode zegt hij: „Het toneel te staan". Als balletmaker traint hij ik mee bezig ben."
werken met deze mensen was als het stude- overigens nog iedere dag. Lacht. „Ik heb er
De uitreiking van de Perspectiefprijs wordt
omlijst door een 'Matinee van het Jaar', waaraan een aantal artiesten belangeloos meewerkt: Quirine Viersen (cello), Frans van
Ruth (piano). Montezuma's Revenge, cabaretière Hetty Heytmg, Fred Butter en Annet
Nijder (zang) en het combo Bob Zimmerman
(piano), Jan Blok (gitaar), Frank Schermer
ren aan de beste universiteit met de beste altijd erg van genoten om andermans werk Voest (slagwerk) en Frans Bouwmeester (gidocenten. Vooral Marin en Forsyth waren en uit te voeren. Nu niet meer." Het samenbren- taar). Het programma wordt vanaf 15 uur
Beste universiteit
zijn nog steeds mijn grote inspiratiebronnen. gen van al die verschillende elementen boeit gepresenteerd door Leoni Jansen. KaartverOm als aankomend choreograaf meer erva- Marin om haar rmse en scène en theatraliteit hem het meest. Decor, muziek, licht, dansers koop in het Cultureel Centrum aan het Plein
ring op te doen verbond hij zich later aan het en Forsyth om zijn waanzinnige bewegings- en de aankleding. De muzikale samenwer- 1960 in Amstelveen. Telefonisch plaatsbebefaamde Lyon Opera Ballet. Daar kreeg hij taal en extreme staging."
king met Yens en Yens bevalt hem uitste- spreken 020-5475175.

D
Foto Hifi Video Test

AUTO'S- In de Consumentengids
van februari een onderzoek naar de
passieve veiligheid van 10 zogenoemde kleine gezinsauto's: Opel
Corsa, Ford Fiësta, Toyota Starlet,
Fiat Uno, Nissan Micra, Renault
Clio, Peugeot 205, Suzuki Swift,
Volkswagen Polo Fox en Citroen
AX. De conclusies: er zijn onderling
forse verschillen en fabrikanten lijken niet veel meer te doen dan het
minimum waartoe ze wettelijk zijn
verplicht. Zonder al te veel extra
kosten kan de passieve veiligheid
worden verbeterd, zo meent de Consumentengids. In de Autovisie (no.
4) een test van de Audi 100 2.8E CD.
Autoweek (no. 8) nam de Nissan
Sunny 10.000 kilometer onder de
loep en vergeleek en passant de
ruimte met die van de Fiat Tipo, de
wendbaarheid met die van Renault
19 en de degelijkheid met die van
Volkswagen Golf. Verder testte het
blad de VW Polo en wordt in de
rubriek 'Tweedehands' bekeken wat
mag worden verwacht als men een
gebruikte Opel Record wil kopen.
BELASTINGAANGIFTE- Voor hulp
bij het invullen van uw belastingaangiftebiljet kunt op verschillende
adressen terecht: van de (gratis) beiastingdienst tot aan soms peperdure professionele adviseurs toe. Om
achter de waarde van die diensten te
komen nam de Consumenten-geldgids (no.l) de proef op de som en
stuurde vorig jaar twaalf leden naar
verschillende adviseurs toe en deed
daarvan uitgebreid verslag.

kend: „Zij maken voor mij de muziek die ik
wil." Wat niet verhindert dat hij zo nu en dan
een uitstapje maakt naar de klassiekers
Bach en Hindemith.
Hoe zijn toekomst eruit gaat zien, daar
heeft hij nog geen zicht op. „Ik moet me nu
gaan profileren. Alles staat open. Ik zou heel
graag balletten maken voor Scapino, Reflex,
NDT 2 en Introdans. Tot nu toe heb ik steeds
zelfstandig gewerkt. Zelf produceren is heel
fijn, maar wel tijdrovend. Je bent dan ook
verantwoordelijk voor de zakelijke kant."
Van het choreograferen kan hij nog niet
leven. Om aan de kost te komen geeft hij les
aan dansacademies. Het geldbedrag van 7500
gulden, dat verbonden is aan de Perspectiefprijs stelt hem in staat zich in het buitenland
als choreograaf te onplooien. Hij denkt erover een leertijd in New York door te brengen. Daarnaast zou hij in eigen land ook
dolgraag een tijdje in de leer gaan bij Kilian
(NDT) en Gerardjan Rijnders (Toneelgroep
Amsterdam).

E SKYTHEN moeten een
rauw volkje zijn geweest.
Het vermoorden van tegenstanders werd beloond met
wijn. Jagend op hun paarden
over de eindeloze steppen van
Zuid-Rusland, gevaarlijke pijl
en boog altijd binnen handbereik, maakten ze eeuwenlang
in Zuid-Rusland de dienst uit.
door Jan Maarten Pekelharing

Van de Skythen is weinig meer
over. En wat er nog tastbaar van
aanwezig is, is gedolven uit de grafheuvels in de vrieskoude van Siberië. Wat we van het leven van Skythen weten, danken we aan een verslag van de reizende Griek Herodotus.
In de Koninklijke Musea voor
Kunst en Geschiedenis aan het Jubelpark in Brussel is de tentoonstelling 'Het goud der Skythen' te zien.
165 voorwerpen, vrijwel alle afkomstig uit het befaamde Hermitagemuseum in Leningrad. Dat is toch wat
anders dan, bijvoorbeeld, het goud
uit Dokkum, hoewel men ook in
Dokkum niet voor een moord terugdeinsde. De expositie van de Skythen is, zo meldde Hermitagedirecteur Vitali Suslov op de persconferentie, eerder te zien geweest in New
York, Parijs, München, Oslo en Wenen. Tussen de musea in Brussel en
Leningrad is recentelijk een uitwisselingsakkoord gesloten.
De Skythen waren nomaden. Over
de schrale Euraziatische steppen
zwierven ze, volgens een door het
seizoen bepaald ritme, rond met
hun vee. De mannen te paard, de
vrouwen en kinderen op karren.

Jonge choreograaf Pieter de Ruiter
ontvangt Perspectiefprijs 1991

Brussels museum toont goud
van de verdwenen Skythen
Tussen de zevende en de tweede
eeuw voor Christus domineerden ze
het gebied ten noorden en ten oosten
van de Zwarte Zee tot aan Siberië en
Mongolië toe. Omringende volkeren
wisten hen uiteindelijk klein te krijgen en als akkerbouwers zijn de
Skythen enige eeuwen na het begin
van onze jaartelling verdwenen, opgeslorpt als het ware door de buurvolken.

Niet inhalen
De Griekse geschiedschrijver en
'reisjournalist' Herodotus trok omstreeks 450 v.Chr. naar de Skythen,
nieuwsgierig gemaakt door fascinerende verhalen die over het volk de
ronde deden. Herodotus meldde:
„De Skythen overtreffen in één
kunsttak alle volkeren die we kennen. Deze grote kunst bestaat erin
dat geen enkele prooi hen ontsnapt
en dat ze zich zelf nooit laten inhalen wanneer ze niet ingehaald willen
worden. Trouwens, is een volk dat
steden noch forten optrekt, maar
zijn huizen meevoert, pijlen vanaf
de rug van paarden afschiet en niet
van landbouw maar van veeteelt
leeft en op wagens woont, niet onoverwinnelijk en weergaloos?"
Wat van dat volk resteert, komt
uit koerganen, grote grafheuvels
waarin de Skythen hun koningen be-

Joanna wint receptenwedstrijd

COMPUTERS- Personal Computer
Magazine testte in het februarinummer de volgende programmatuur: CD-Roms voor de PC (Publique Arte, The World/USA Factbook
1990, Dick's Some of the Earth Planes, About Cows en Shareware
Gols), Ventura Publisher 3.0 Wïndows Edition („het blijft ingewikkeld"), DESKpress 1.01 („concur-'
rentie moet uitkijken"), PageMaker
4.0 („komt onder Windows 3.0 geheel tot zijn recht en doet in geen
enkel opzicht onder voor zijn Macbroertje"), Corel Draw 2.0 („het kan
niet op") en het spreadsheetprogramma 3D-Calc+ voor Atari ST.
Verder werden PostScript-cartridges getest die de mogelijkheid hebben om van de HP Laser Jet een
volwaardige -en goedkope- PostScript-printer te maken. Aan bod
kwamen de PacificPge PE, de JetPa- Van de dertig prijswinnaars van de landelijke receptenwedstrijd won de
ge en de PostScript-cartridges van Amsterdamse Joanna Butler de hoofdprijs: een magnetron. Met haar recept
HP en Adobe.
'Bloemkoolpudding met kaas en ananas' scoorde ze volgens restaurateur

RAGOUT EN GOULASH- Wie ra-

goüt of goulash in blik koopt, koopt
weinig vlees, maar vooral veel saus.
Gemiddeld respectievelijk 82 en 55
Procent. Dat concludeert Koopkracht (februari) na 6 (runder)goulash- en 14 ragoüt-merken te hebben
onderzocht op samenstelling, vleeskwaliteit en voedingswaarde. Wat
dat laatste betreft bleek dat goulash
g
n ragout in blik geen dikmakers
zijn.
ACRYLVERF- In het februari-numtoer van de Consumentengids een
test van 12 merken/typen kunstschilders-acrylverf.
Een van de conc
hisies: kies bij voorkeur verf met
organisch pigment; u bent dan goeduit en spaart het milieu.
AUDIO- Hifi Video Test (februari)
Publiceert tests van de hifi-set LexL-compo 008 („de Rolls onder
setjes"), de Onkyo DX-6800 cdler en de videomicrofoon van
Sennheiser.

• Gouden beker met relieffries

groeven. Het gebalsemde lijk werd
op een bedding van stro in een groot
gat gelegd, erboven bouwde men een
soort huis van hout en riet. Om de
koning bij zijn reis in het hiernamaals terzijde te staan werden zijn
vrouw, eventuele concubine, kok en
knechts vermoord en in het graf bijgezet. Ook rijpaarden gingen het
graf in. En natuurlijk waardevolle
bezittingen, bij voorkeur van goud.
De koerganen waren bedekt met
keien en in de ijzige streken van Siberië en Mongolië zorgde de vorst
ervoor dat ze als een ijskast conser-

Indien niet (meer) in de winkel te
koop zijn de besproken bladen op
de volgende manier te bestellen.
Vergeet daarbij niet de gewenste
uitgave en het nummer te vermelden.
Audio & Video Totaal: ƒ9,45
ovUitgeverij Foto, Leusden.
HCC Nieuwsbrief: ƒ 13,50, telefonisch bestellen: 03403-78788
Kampeer & Caravankampioen
ƒ7,50, telefonisch bestellen: 0703146349.

Koopkracht: ƒ 4,75 overmaken op
Postbanknummer 363913 t.n.v.
Konsumenten
Kontakt, Den
Haag.
Luister: ƒ 6,50, schriftelijk bestellenbij Wegener Tijl, Postbus 9943,
1006 AP Amsterdam. U krijgt dan
een acceptgiro toegezonden.
Op Pad: ƒ 6,95, telefonisch bestellen 070-3146349
Personal Computer Magazine: Telefonisch via nummer 0205102878.

Krombenig
Hoe de Skythen er uit zagen, taeschreef Herodotus niet. Uit afbeeldingen op Grieks vaatwerk en sieraden valt af te leiden dat de langhari-

Op zaterdag 6 en zondag 7 apri
wordt voor de negende maal d(
Fietsvakantiebeurs in de Jaar
Edenhal te Amsterdam georgani
seerd. Meer dan honderd stand
houders geven hier informatie
over fietsvakanties en fietstoens
me. Zo wordt onder andere eer
fietstrektocht door de Sahara aan
geboden en een fietsvakantie ir
Alaska of op Vuurland. De Fiets
vakantiebeurs geeft ook docu
mentatie over fietsbussen, tenter
en accessoires.

De beurs is 6 en 7 april geopend van tiei
tot achttien uur Toegangsprijs, / 5,-, kin
deren tot twaalf jaar / 2,50

Boekje over allergie
Het onafhankelijke 'UCB Insti
tuut voor Allergie' heeft een boek
je samengesteld met informatie er
tips over allergieën. Het boekje in
formeert allergie-patiënten en hur
directe omgeving over het hoe er
waarom van allergieën. Het heef'
dan ook de ondertitel meegekre
gen: 'Je allergie begrijpen, je aller
gie verlichten'. Het boekje (64 pa
gina's) is aan te vragen door eer
briefje te sturen naar het UCB In
stituut, Postbus 6835, 4802 H\
Breda. Men hoeft alleen een post
zegel van 75 cent bij te sluiten.

'Opengesprongen' haard
Dat design geen grenzen kent
blijkt wel weer uit de zeer opval
lende creatie van ontwerper Domi
nique Imbert. Hij ontwierp eer
open haard onder de naam 'Mag
nifocus Eclaté'. De naam is niet
zomaar verzonnen. 'Eclaté' bete
kent namelijk 'opengesprongen
en de vuuropening van deze haaro
is hierop gebaseerd. De haard it
uitgevoerd in geborsteld zv/an
met een waslaag. Omdat hoogter
van kamers en ruimten nog wel
eens verschillen, kan de standaard
hoogte maat van 270 cm enigszins
worden aangepast. Breedte is 9C
centimeter en diepte 45 centimter
De prijs voor deze open haard is
ƒ 11.435,-.

Toch wist dit volk met pijl en boog
grote militaire successen te boeken.
Hun beweeglijkheid als ruiters en
hun snelheid bracht vijandige voetsoldaten en wagenmenners in de
problemen. Het rauwe volkje paste
al de taktiek van de verschroeide
aarde toe.
Als je dat weet, vertellen de voorwerpen in de fraaie halfronde vitrines een verhaal. Een doorlopende
diapresentatie aan de achterzijde
van de gerenoveerde expositieruimte geeft ook een aardig inzicht in het
leven van deze beruchte Skythen.
Verder is er een bijzonder mooi uitgevoerde en informatieve catalogus Wanden en plafonds
die omgerekend ruim vijftig gulden
'Alles over wanden en plafonds
kost, maar op de kleurenfoto's koheet de nieuwe koopgids van Pres
men alle getoonde voorwerpen wel
sofoon Uitgeverij. In deze koop
bijzonder goed tot hun recht. Je ziet
gids treft men in overzichtelijke
er de afbeeldingen soms scherper
hoofdstukken allerlei mogelij khe
dan 'in het echt' op het kleine sieden aan over de afwerking en aan
raad in de vitrine. Het viel me op hoe
schaf. Eerst toont men welke
de strakke vormgeving van het goud
soort wanden er zijn. In het twee
van de Skythen modern aan doet.
de hoofdstuk wordt de wandbekle
'Het goud der Skythen' is tot 14 april dagelijks (beli. maandag) van 10 tot 17 u., wo. tot
ding behandeld. Ook wordt aan
22 u., te zien in een van de gerenoveerde
dacht besteed aan flexibele scheizalen van de Koninklijke Musea voor Kunst
dingswanden, plafonds, deuren,
en Geschiedenis, Jubelpark 10, Brussel. Toetrappen en er is een apart hoofd
gangsprUs: 150 Bfr. Catalogus (280 blz.) tijdens de tentoonstelling verkrijgbaar voor
stuk over verlichting. De gehele
950 Bfr.
gids is gelardeerd met prijs- en
Ter gelegenheid van 'de Skythen' exposeert
praktijkwijzers waarmee men in
het Blindenmuseuin in Brussel tot 30 juni
'De kunst van de steppen'; open elke dag.
een handomdraai veel informatie
beh. ma., van 10-17 u.; gratis rondleiding voor
opdoet. Voor ƒ4.95 verkrijgbaar
visueel gehandicapten.
bij de boekhandel.

TOEREN

Tips voor niet te ver weg
V

LIEGANGST HOUDT ons deze
zomer waarschijnlijk wat
meer aan de grond. Trips per
auto, bus of boot en veel activiteiten
her en der op Europese bestemmingen, zo verwacht de al wat afgeslankte reisindustrie. In deze rubriek een
handvol tips voor niet-te-ver-weg.
door Leni Paul

FIETSBUS- Negen jaar geleden
werd de fietsbus uitgevonden. Intussen zijn er bij de Fietsvakantiewinkel in Woerden (03480-21844) al
meer dan 100 bestemmingen in Europa geregistreerd met veel mogelijkheden tot combineren. In de gids
rijschema's, tarieven, kortingen,
enz.

NOSTALGIE-EXPRES- Romantische tochten per stoomschip door
Ton Fagel hoger dan andere deelnemers aan de landelijkse receptenwed- het Donaudal, gevolgd door een rit
strijd van de Stichting Groente en Fruit samen met o.a. deze ATV-pagina. in de Nostalgie-Expres, waarbij onOp de foto de prijswinnaars van Weekmedia die in het Port Zélande genoten
der meer wagons van de legendarivan een midweek. Joanna zit op haar magnetron, geflankeerd door (v.r.n.l.):
sche Oriënt-expres, een PullmanresC. Bennenk, mevr. M. Moerdijk, mevr. S. Alberts, mevr. A. Antonisse, J. van
tauratiewagen uit 1927 en de RheinSteijn (dir. Stichting) en naast haar Trudy Steenkamp (ATV-pagina). Niet
gold-expres worden ingezet. Dit alles
aanwezig was de heer A. Binkhuijsen.
tussen Linz en Wenen gedurende 9
weekends vanaf 18 mei. Inf. Oostenrijks Toeristenbureau, 020-129682.

Informatie

verend werkten. Daaraan is het te
danken dat er nog voorwerpen van
hout, been, leer, wol en zelfs bont en
zijde zijn aangetroffen. Er moet in
de koerganen meer moois zijn begraven dan we thans weten, want er is
danig uit de grafheuvels geplunderd.
Wat ons rest zijn kleine voorwerpen die ruiters met zich mee konden
dragen. Juwelen in goud, drinkbekers, delen in brons van het paardetuig en wapens. Op de voorwerpen
staan (veelal rennende of vechtende) dieren afgebeeld.
De kunst van de Skythen is, constateren kenners, beïnvloed door de
Assyriërs, Perzen, Thracièrs en zelfs
Egyptenaren. Het meest valt echter
op de invloed van de Griekse beschaving, wat niet zo verwonderlijk is als
men weet dat de rondtrekkende
Skythen frequent handel dreven
met de Grieken via Ionische handelsposten aan de noordkust van de
Zwarte Zee. Zoals Olbia aan de
Dnjepr, waar Herodotus naar af reisde. Veeteelt- en landbouwprodukten, hout en pelzen werden er geruild tegen wijn en aarden vaatwerk.

ge nomaden te paard zaten in brede
broeken die onderaan in leren laarzen werden gestopt. Om de schouders droegen ze een. geborduurde jas
of pelsmantel. Een bereisde arts (uit
de tijd van Herodotus) die duidelijk
weinig met de Skythen op had, berichtte over ineengedoken, krombenige mannen en lelijke zwaarlijvige
vrouwen.

Fietsvakantiebeurs

TUINEN- Overijssel, een verrassende provincie. Alleen al de tien tuinen
en parken die dit jaar hun groene
deuren wagenwijd open zetten, zijn
de moeite waard. Ze liggen verspreid
in de gehele provincie en behalve de
tuinen is een bezoek aan Giethoorn
of het nationale park „De Weerribben" de moeite waard. Inf. tel. 0549018767, waar ze u vanaf l mei graag
(gratis) folders toesturen.
TEKENEN- De kleinschalige, vriendelijke reisorganisatie Special Travel Services uit Alphen aan den Rijn
(tel. 01720-42228) heeft mijn hart gestolen. Creatieve reizen, waarbij
hobby's kunnen worden gecombineerd met lekker niets doen. Tekenen en schilderen in het Joegoslavi-

sche Ohrid onder leiding van een
vakvrouw, atletiekstages in Makarska en bergbeklimmen in Bied. Actief
en creatief roept directeur Gerrit
Loopstra die ook nog kookcursus/vakanties overweegt.
RESERVAAT- Aan Flevoland verbindt men niet snel flitsend vakantieleven. Toch is camping 't Oppertje aan de Oostvaardersplassen een
bezoek waard. Niet alleen tentkampeerders vinden hier onderdak, er
staan ook trekkershutten klaar. De
plassen zelf vormen het grootste en
meest bekende reservaat van Plevoland. Er zijn 250 soorten zang- en
roofvogels en kijk niet verbaasd als
er 's morgens naast uw tent of hut
een leperaar of blauwe kiekendief
staat. Inf. over 't Oppertje aan de
Buizerdweg/Uilenweg (!) Lelystad,
03200-53693.
PASPOORT- Leuk: paspoart foar
Frysland, ofwel paspoort voor Friesland. Al voor het 25e jaar verkrijgbaar met veel reductiebonnen en informatie. Prijs ƒ 4,50 en de VW's in
Friesland (tel. 058-132224) sturen
het graag toe.
ARCHEOLOGIE- Onder de titel 'Een
dagje Doornik' lokken de Belgen ons
naar Henegouwen waar één van hun
oudste steden dit jaar, evenals heel
België trouwens, in het teken staat
van 'het feest'. Er is hier zoveel te
zien op het gebied van kunst, folklore, archeologie, enz., dat één dagje
me niet genoeg lijkt. Voor wie zich
toch tot één dag beperkt is er een
programma dat loopt van 10 tot 16.30
u. en waarbij de schatkamer, de kathedraal, een stadsrondrit en een
middagmaal op het programma
staan. Dit alles voor ca. 35 gulden en
u bent in Doornik (dat ook Tournai
heet) al na een paar uurtjes rijden.
Wij gaven m de laatste Toerrubnek niet
het adres van de Interrail Club. Het is' Postbus 5324, 2701 GK Zoetermeer.

geeff u meer!
"HET GOUD DER SKYTHEN"
Schatter, ui: de Hermitag, Leningrad m Brussel
In het kader van een bilaterale uitwisseling met het Hermitagemuseum van Leningrad tonen de Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis m Brussel het publiek de tentoonstelling "Het goud
der Skythen' Deze tentoonstelling is gewijd aan de zoomorfe kunst
uit de Steppen van het 3de millennium voor Christus tot de 2e eeuw
na Christus Het Hermitagemuseum heeft voor deze tentoonstelling
bijzondere stukken uit haar kluiskamer ter beschikking gesteld.
In samenwerking met Oskam Touringcarbednjf b.v. organiseert
Weekmedia voor haar lezers een reis naar deze bijzondere tentoonstelling in Brussel. Bovendien wordt u 's middags in de gelegenheid
gesteld te winkelen in het prachtige Brussel. De kosten voor deze
reis bedragen slechts f 39,50 per persoon. Dit is incl. vervoer per
luxe touringcar, koffie met gebak op de heenreis en entreegeld voor
het museum.
Vertrek op zaterdag 9, 16, 23 en 30 maart en 6 en 13 april vanaf de
volgende vertrekplaatsen:
om 7.30 uur
Wibautstraat 131
Amsterdam
om 7.45 uur
Stadionplein
om 8.00 uur
Amstelveen
Cultureel Centrum
om 6.45 uur
Beatrixplem
Purmerend
om 7.45 uur
Busstation
Uithoorn
om 7.00 uur
Gemeenschapshuis
Zandvoort
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en.
contante bèta ing bij een van onze ondergenoemde kantoren kunt
plaatsen reserveren:
Amsterdam
Wibautstraat 131
Amstelveen
Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
|
Meesters 421B
Uithoorn
Stationsstraat 70
Puimerend
Weerwal 19
Zandvoort
Gasthuisplein 12
Reservering uiterlijk de donderdag voor de zaterdag van vertrek.

Bon voor onze lezers
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Postcode:
gaat met
personen a f39,50 p.p. mee naar de tentoonstelling
"Het goud der Skyten" in Brussel op zaterdag
maart/april*.
• doorhalen wat niet v a n toepassing is

DONDERDAG 28 FEBRUARI 1991

WEEKMEDIA 22

10

Twee c\tr.i
verwiirmings/ventilatirroosters

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

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

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Alsluithaar
(lashboarxlkastjt:

Vraag vrijblijvend

Vrijblijvend prijsopgaaf.

offerte.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel.

STAATSLOTEN

Paul de Boer Sales Promotion zoekt vanwege
uitbreiding van haar verkoopondersteunende
aktiviteiten binnen de supermarkt enkele

Specifieke
wiclplatcn

HOSTESSES
in Noord-Holland

Sig.mag. Lissenberg
Haltestraat 9, tel. 12151

Wij vragen:

-

V.in binnenuit
verstelbare buitenspicgels

leeftijd 20-40
een verzorgd voorkomen
flexibiliteit in werktijden
bezit van eigen auto is een pré.

Randstad
heeft volop
werk

Wij bieden:

- regelmatig werk in uw eigen regio
- een goed salaris
- reiskosten vergoeding
- begeleiding en ondersteuning.
Schriftelijke reacties richten aan:

Portierp^nclcn
met textiel ingelegd

I n l\\cr dclt-n
.ib.irc at hterb.ink

ET-BE PLUS!

Paul de Boer Sales Promotion

l
i
i
1

i

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde part-timers die graag de
handen uit de mouwen steken en de ochtenduren willen
werken. Wij hebben bij verschillende instellingen m Zandvoort
werk voor u.
Informatie bij Tessa Oldewarns, tel. 023-29 19 39.
Heemstede, Binnenweg 49.

Steengrill Restaurant

Higensehappen die er\ oor xorgen dat hij behoort tot een van de meest
economische auto's in xijn klasse. Dat blijkt trouwens ook uit een onlangs
gehouden autokostenonderxoek. De voor de Peugeot 205 prima uitkomsten staan in de Consumentengids van januari 1991. Uiteraard ligt die ter
in/age bij uw Peugeot-dealer.

Beproefide kwaliteit Plus.

Alle redenen dus om wat langer bij dexe speciale 205 stil te staan. Zet
de functionele en piaktische voordelen nog maar eens op een rijtje en bedenk
dat u vooral die plussen ter waarde van 1.300,- geen cent betaalt!
Kom dus snel even bij ons langs. Neem vervolgens op uw gemak
plaats in de 205 Plus, sluit de portieren, profiteer van een vrijblijvende proefrit
en let dan maar eens op: hij
rijdt /oals hij heet en dus...
'n Sterk nummer.
kiest u Plus!

Dus rijdt u Plus!

De pluspunten staan uiteraard niet op xich/elt'. Want natuurlijk heeft
de 205 Plus net als alle andere 205-modellen omolpre/en rijkwaliteiten, l lij ligt
dus net /o vast op de \\eg. l lij heelt dus net /o'n pittige en betrouwbare
injectiemotor met vijt-\ersnellingsbak.
I lij is net /o aangenaam stil. Hij biedt net yoveel comfort, ruimte en
xekerheid. l-n hij heeft net /oals de andere Peugeot'.s 205 een xuinig brandstot\erbruik, lage onderhoudskosten en een bij/onder hoge restwaarde.

Huishoudelijke hulpen m/v

Kerkewijk 39
3901 EB Veenendaal

INIEUW: DE PEUGEOT2O5 PLUS.VANAF21.995,-.UWVOORDEEL: 1.3OO,-.
IX' toch al /o spraakmakende 205-sorio vin IVugoot is \crrijkt met een nieuw
model: de 205 Plus. l)e/e speunle \eisie is \oor/ien \ n n een 1.1 liter benxineinjectiemotor (44.1 k\V/t>0 Pk) met i-\M'JJ katalysator en Lamlxla-sonde,
\\ aardoor hi| uiteraard \ oldoet aan de strengste milieu-eisen.
Dat dit sterke n u m m e r met /omaar met elk- naam \verd uitgerust,
blijkt wel uit de bo\enstaandc pluspunten.

„De Vuurboet"
STEENGRILLEN
VLEESFONDUE

ir randstad uitzendbureau

29,50

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

3450 -

JAPANS FONDUE
(vlees)
32,50 ^

spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens

JAPANS FONDUE
(vis)
37,50

winkelcentrum Zandvoort-Noord

Incl. uitgebreid
garnituur

Drogisterij „BOUWMAN"

ALLES ONBEPERKT

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

Zeestraat 36
Tel. 12092

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

* **

Maandag en dinsdag gesloten
PFUGFOT. DYNAM1SCI l Ol> W! C.
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bij Super. Behoort u volgende maand tot de gelukkigen?

meer kans u maakt. Vertelt u het door aan uw buren en vrienden? Prijzen
boven de 3.000 gulden, televisies en vakanties zijn individuele prijzen, dus
daar ziet u het hele lotnummer (postcode plus twee cijfers).

U helpt mens, natuur en milieu

Win ook een van de duizenden prijzen
Uw lotnummer bestaat uit uw postcode plus twee willekeurige, door de computer toegekende cijfers. Door de bon hieronder in te vullen doet u mee. Voor maar één tientje kans maakt
u kans op prijzen van 10 gulden tot een ton. En bijvoorbeeld een levenlang gratis winkelen

Het belangrijke van de Postcode Loterij is dat met de netto opbrengst projecten worden ge
steund ten bate van mens, natuur en milieu. Via gerenommeerde organisaties als Natuurmonumenten, Novib/Gast aan Tafel en talloze andere. U leest er m deze krant regelmatig
over en ziet de projecten op televisie in het programma van Jos.
Doet u ook mee?

TREKKING FEBRUARI: VALT UW POSTCODE IN DE PRIJZEN?

ledere week op televisie
ledere dinsdagavond ziet u de Postcode
Loterij in het programma van Jos Brink en
Manuëla Kemp 'De 64.000 Gulden Vraag
& De Postcode Loterij'. Een spannende
quiz waar het aankomt op de kennis.
Vanaf nu maken bovendien alle
deelnemers van de Postcode Loterij
in die quiz zelf óók kans op een
prijs. Want, als een kandidaat
het niet haalt, wordt het bedrag
waarvoor hij opgaat, direct
verloot onder de deelnemers
aan de Postcode Loterij. Zo
maakt u elke week een extra
kans op prijzen van 4.000, 8.000,
16.000, 32.000 of 64.000 gulden'

Op 22 februari 1991 heeft de trekking plaatsgevonden Van de winnende lotnummers zijn de laatste twee cijfers weggelaten, want: iedereen in dezelfde postcode als de winnaar wint - tot 3.000
gulden dezelfde prijs BIJ prijzen vnn een tientje wint zelfs de hele wijk Daarom zijn daar ook de letters weggelaten.

1102

1402 RL
50,1403VX
50,1406NG
25,1412
70,1446
70,1503
70,1504 EN
50,1 506 DV
50,1561
70,1625CT 700,1701 GN
50,1703
70,1785 EB
50,1816PR 500,1934 B A
50,1944HH
50,1964 PK 700,1965 BR
25,2011 JH
25,-

BA

SUPERPOSTCODEPRUS
ƒ 3.000,SUPERWINKELPRIJS
een leven lang gratis winkelen

<&JAtftëT&

»(*Pf<

1107
1 1 08 DT
1171 HL
1171 ZG
1181 VE
1186
1191 CD
1216
1261 BL
1271 VC
1 273 TJ
1324 P E
1354 AD

70,25,25,50,700,70,25,70,700,50,50,50,700,-

2023
2025
2071
2251
2251
2274
231 7
2321
2353
2361
2371
2396
2461

RH
BS

50,50,70,70,NG 25,NS
25,CB
50,HH
25,SN
50,70,70,EV 700,BA
25,-

25 17 HE 500,2522
70,2522
10,2522 AW 25,2545 XV
25,2546
70,2547 JX
25,2552 BD
50,2553 PH 7000,2565 GP
25,2565 VK 700,2572 C H
25,2572 RG
50,2583 MS 25,2586 SK 700,2587 HC
25,2591
70,2591 BJ 7000,2611 TN 700,2613
70,2671 WE 25,271 8 BC
50,2728 BC
25,2743 HM 50,2805 DB
25,2904 EH 700,2907 AJ
25,2981 BE
25,2986 ER 700.3014ZM
25,3023 XK
50,3027 RA
25,3032 SV
25,3034
70,3036 VK 700,3042 GZ
25,3063 AZ
25,-

70,3068
3068 RK 700,3072 LS
50,3073 GP 7000,3075 XP
50,3085 WD 25,3086
70,3086 AP 700,3123BJ
25,31 23 ER
50,3132PR
25,3146
70,3151 BM 50,3151 XR
25,3206 GT
50,3207
10,32 14 AT
25,3235 EG 25,3264 TB
25,331 2 NE
25,331 5 BH
25,3329 KJ
50,3331 KL
25,3333
10,3417XH
25,3431 HE 500,3448 VT 700,351 2 PE 700,351 5 VM 25,3532
10,3571 LH
25,3581 KC
25,3603 AC
25,3641 JG
50,3701 VT
50,3702 XL
50,3711 BC
25,-

PRIJZEN VAN DE PHILIPS
PHILIPS MATCHLINE
ZIJN GEVALLEN
OP DE NUMMERS
3299 BB
1771 HN

/•l

2.600 WINNENDE POSTO •IIESI

In ruim 2600 postcodes vielen prijzen bij de trekking in februari: meer dan
12.000 mensen in die postcodes deden er mee en wonnen. U kent het systeem: wint één deelnemer een prijs, dan winnen alle deelnemers in dezelfde
postcode ook een prijs. Tot 3.000 gulden zelfs dezelfde prijs! Daarom publiceren wij hieronder alleen de postcode bij prijzen van 25 tot 3000 gulden. Bij
prijzen van 10 gulden wint zelfs de hele week óók een tientje: daarom ziet u bij
prijzen van een tientje alleen het wijknummer (postcode zonder de twee letters). U begrijpt: hoe meer mensen meedoen in uw postcode en wijk, hoe

1017
70,1021 GM
50,1033
70,1033JB 500,1055KN
25,1056
70,1056 AG
25,1 056 KC
25,1 063 LS
50,1063VL 700,1069
70,1069
70,1069 ES
50,1 069 LB
25,1071
70,1073JV
25,1 078 TC
50,1082
70,1098 E C
25,-

15186

01 2555 CS
01 5041 AN

'01
01

3752 ZJ
25,3761 AC
25,3817
70,3892
70,3962 HH
50,3971 XC
25,3981 VB
25,3991
70,4131 GD
50,41 42 CD 700,4255 HV
25,4332 TX
25,4337
70,4337 JG 500,441 7 BL
25,-

5331
5403
5451
5492
5551
56 16
5625
5643
5688
5701
5702
5702
5752
5807
5825

RN
25,CB 700,PR
50,GK
25,TM 500,AC
50,BK
25,70,DJ
25,BZ
25,70,CT
50,RE 700,70,70,-

Gran Dorado Prijzen
3314 ZE
2012 VD
1788 CS

01
03
02

2801 JN
8302 VA

01
01

j^~~ . "T"")

6991
7001 EN 7000,7002 DH
7061 BN
7327 GE
7328 PC

/
70,70,- 5915
50,- 5921
70,700,- 6075 BT
25,50,- 6101 NS 700,500,- 6166
70,25,- 6211 BA
25,70,- 6226 GZ
25,25,- 6245 LD 7000,50,- 6361 VJ
50,70,- 6372
70,50,- 6373 KJ 500,50,- 6415TX
25,700,- 6431 WD 700,50,25,- 6441 EC
70,- 6464 AC 500,70,500,- 6538
25,70,- 6541 SE
70,25,- 6542
50,700,- 6546 DK
25,50,- 6576 CA
50,- 6721 WP 25,25,- 6731 AS
25,-

25,-

7413
7442 HW

7451 ËN
7521
7523 ES

7531 CM
7542 XL
7557 LB
7557 WZ
7558 MA
7576 EP
7602 AB

7741 GK
7741 JJ

s

4436
4461 PH
4461 WT
47 15 EZ
4837 EC
4838 GC
4901
4902 ZD
4904 EN
4907
4907 AM
4941 VB
5022 CL
5032 XZ
5037
5142NC
5151
5161 WH
5231 DM
5233 HB
5235 KM
5301 RB

70,25,10,-

6834
6834 DB

7908
7908 KJ

7921
7936 TS

25,25,25,70,25,700,70,500,50,50,700,25,50,7000,25,50,700,70,50,-

10,25,-

7417 XV 01

HOOFDPRIJS
ƒ 100.000,en voor iedere deelnemer in de
postcode 7417 XV een troostprijs van ƒ 1.000,7943 AH
8026 RC
81 62 AT
8181
8232
8232
8261 ER
8262 GJ
8431 DB
8458 BE
8862 ZC
8917 AX
8921 ER
9101 HH
9202 NS

25,- 9611 EB
700,- 9715 JC
25,- 9716 AA
70,- 9743 EL
70,- 9831
70,25,50,25,25,50,50,25,500,50,-

50,700,50,25,70,-

Manuëla Kemp presentatrice van 'De 64.000 Gulden Vraag
en De Postcode Loterij.'

WIN EEN TON BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
l de vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand
het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.

EXTRA PRIJZEN VOOR DE
LEZERS VAN ONS BLAD
1024
1025
1051
1052
1056
1057
1057
1064
1065
1083
1104
1109

PP
PA
HA
WB
KB
AM
TB
TL
GS
BJ
AT

25,25,50,50,25,25,25,50,10,100,100,25,-

1121
1181
1183
1185
1353
1411
1431
1441
1501
1509
2152

KR
LJ
NS
GS
HP
HB
CW
XN
GL
BD

ü 1 lot (ƒ 10,-) per maand U.

100,50,100,25,10,100,25,100,25,25,-

Naam:

J dhr.

J mevr.

Adres:
Postcode: |

i

Plaats:
150.91.03

%

Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

%(
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loten (a ƒ 10,-) per maand

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

25,-
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Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 13052, 2501 VC Den Haag
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WVC wil meer asielzoekers in Zandvoort plaatsen
1
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Verkeersdrukte luidt nieuw zomerseizoen in
ZANDVOORT - Dat er op de hoek van de Kerkstraat en de Burgemeester
Engelbertstraat tot nu toe nog geen ongelukken zijn gebeurd, is voor velen
een raadsel. Vooral tijdens drukke zomerse dagen wordt de oversteekplaats op deze lokatie vele duizenden malen gebruikt als toevoerweg naar
de boulevard en het strand. Voor de automobilisten betekent dit, dat de
overstekende voetgangers vaak een aanslag plegen op hun geduld. Het
resultaat is dan ook, lange files in beide richtingen. Afgelopen zondag leek

het er even op, dat het seizoen al was weergekeerd. Waarschijnlijk dankzij
de pas begonnen crocus-vakantie en ondanks de bleke zon en een schrale
Zuid-Westen wind waren weer veel dagjesmensen op de been en automobilisten onderweg om op het strand een frisse neus te halen of om zomaar
wat rond te toeren. Rond drie uur in de middag stond het verkeer op de
Burgemeester Gerkestraat dan ook muurvast. Een 'normale' aanblik in het
toeristen-seizoen.

Gemeente bindt strijd aan tegen hondepoep
ZANDVOORT - Hondepoep, een probleem waar iedere Nederlander wel eens mee te maken heeft gehad. Aangezien ook de
Zandvoortse burger niet gevrijwaard blijft van de uitwerpselen
van de trouwe viervoeter, is de gemeente gekomen met de
notitie 'Aanpak vervuiling door hondenontlasting in Zandvoort'. Dit rapport zou vanavond besproken worden tijdens de
vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening. De vergadering is echter verschoven naar volgende week donderdag,
acht uur in het raadhuis.
Volgens de nota staat het 'fenomeen hondepoep' zeer hoog in de
'irritatie top-10' en daarom vraagt
het probleem om een oplossing. In
het rapport stelt de gemeente zich
tot doel dat de mentaliteit van de
hondenbezitter wordt verbeterd,

Zandvoorter
krijgt twee jaar
en tbs voor moord
ZANDVOORT - De 26-jarige Zandvoorter M.K. is
vrijdag door de Haarlemse
rechtbank veroordeeld tot
twee jaar gevangenisstraf
en terbeschikkingstelling
(tbs) met dwangverpleging. Er was vier jaar en tbs
geëist.
De man bracht vorig jaar op 3
augustus een 9-jarige jongen uit
Den Bosch om het leven met
messteken. Het drama vond
plaats bij een vijver in Santpoort-Noord.

De Zandvoorter heeft verklaard dat hij lange tijd rondliep
met het plan een jongetje van
een jaar of tien te vermoorden.
Hij had eerder al twee pogingen
ondernomen, maar die mislukten. Volgens een psychiatrisch
rapport is de Zandvoorter ernstig ziek en vormt hij een gevaar
voor de samenleving. De man
wordt zeer sterk ontoerekeningsvatbaar genoemd. De
rechtbank heeft de conclusies
van het psychiatrisch rapport
overgenomen. Zij is het met de
onderzoekers eens dat K. langdurig psychiatrisch moet worden behandeld in een maximaal
beveiligde omgeving.

l
Waterstanden
Datum
11 mrt
12 mrt
13 mrt
H mrt
15 mrt
16 mrt
17 mrt
18 mrt
19 mrt

HW
LW HW LW
23.45 06.05 12.14 19.15
00.55 07.45 13.14 19.45
01.45 09.14 13.59 21.56
02.26 10.04 14.35 22.45
02.55 10.56 15.05 23.38
03.25 11.25 15.37 -.03.59 01.16 16.10 13.56
04.32 01.56 16.43 12.25
05.09 00.34 17.26 13.05

Springtij 17 en 31 maart, doodtij 9 en 24
•naart.

waardoor de overlast van hondenvuil wordt teruggedrongen, zodat
een verbetering van woon- en leefklimaat wordt bereikt.
In de Algemene Politie Verordening (APV) Zandvoort staan wat regels waar honden (bezitters) zich

aan moeten houden. Zo is een deel
van het strand van l maart tot l
oktober verboden gebied voor nonden. De APV geeft ook gebieden aan
waar niet gepoept mag worden, zoals kinderspeelplaatsen, plantsoenen en rijbanen. De APV is echter te
beperkt. De verordening geeft de politie alleen de mogelijkheid om hondenvrije zones, hondepoepvrijezones en uitlaatgebieden aan te wijzen.
Om de naleving van de APV te controleren wordt in het rapport voorgesteld een aparte controleur in te
zetten. „Verwacht mag worden dat
een regelmatige controle zal bij dragen aan de gewenste mentaliteits-

Historisch pand wordt gered

verandering van de hondenbezitter",aldus het rapport.
Volgens het rapport is een groot
deel van de poep-ellende te wijten
aan de mentaliteit van de hondenbezitter. Er wordt op gewezen dat de
eigenaar te gemakzuchtig is om zijn
hond te leren zijn behoefte op een
plek te doen waar niemand er last
van heeft. „Een nette hond doet het
thuis!", aldus de gemeentelijke nota.
De nota gaat er van uit dat de hondenbezitter de uitwerpselen zelf
moet opruimen. In de voorstellen is
het volgende bedacht: 'Dekkers hondepoepzakje', een milieuvriendelijk,
biologisch afbreekbaar zakje, waarmee de hondenbezitter de uitwerpselen van zijn dier kan opruimen.
Om het project enige kans van slagen te bieden, moeten de zakjes
makkelijk verkrijgbaar zijn. Daarom komen er uitgifte-automaten. De
hondenbezitter moet wel betalen
voor de zakjes. In de APV is de verplichting tot opruimen van de poep
opgenomen.

Een andere maatregel die in het
rapport wordt voorgesteld is het
plaatsen van borden bij hondenvrije
zones en losloopgebieden. Als losloopgebied wordt het duingebied
aangewezen, dat direct aan de bebouwde kom grenst. De nota stelt
ook voor om de honden met hun
baasjes naar een cursus 'hondenopvoeding' te sturen. „Tijdens deze
cursus wordt niet alleen de hond
opgevoed, maar ook zijn baasje", aldus het rapport.
De acties om te komen tot een
schonere gemeente moeten gepaard
gaan met een goede voorlichtingscampagne. In de nota wordt uitgegaan van aanloopkosten ter hoogte
van ruim dertigduizend gulden. In
het jaar van invoering bedragen de
kosten, volgens de nota, bijna vijfenHet vervallen pand van smederij Dorsman
twintigduizend gulden en als jaarlij ks terugkerende kosten wordt gerekend op bijna twintigduizend gulZANDVOORT - De voormalige smederij van de familie Dors- den. De kosten moeten gedekt worman aan het achterom wordt binnenkort gerestaureerd. Het uit den uit de hondenbelasting. Het is
begin 1800 stammende pand is verkocht aan onze plaatsgenoot de bedoeling dat de actie al de volChris Wagenaar. Hij wil het geschikt gaan maken voor bewo- gende maand van start gaat.

ning. Het Zandvoortse gemeentebestuur vindt dit een goed plan
en heeft al 15.000 beschikbaar gesteld als tegemoetkoming in de
onkosten.
„De oude smidse in de Noordbuurt kwam al voor op de plattegronden die in de Napoleontische
tijd, zo rond 1813 in opdracht van
koning Lodewijk werden gemaakt.
Het in kaart brengen van het oude
Zandvoort was een onderdeel van
het kadaster dat toen werd ingesteld", zo verklaarde de Zandvoorter Ton Drommel. Hij houdt zich als
amateur-historicus en genealoog al
jaren bezig met de geschiedenis van
de badplaats. De smidse begon haar
'loopbaan' bijna twee eeuwen geleden als scheepsbouwerswerkplaats
en was destijds in het bezit van de
familie Duivenboden. In 1878 werd
de zaak overgenomen door de Amsterdamse Meester-smid Johan Frederik Fels. Na zijn dood in 1898 deed
zijn vrouw de zaak over aan haar
eerste knecht Cornelis Dorsman.
Onder die naam zou de smederij nog

ZANDVOORT - Als het aan het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) ligt, worden er in Zandvoort
meer asielzoekers ondergebracht. De gemeente wil echter dat ze
extra geld krijgt vanwege het extra werk dat de asielzoekers op
zouden leveren. Daarom vindt er deze week een gesprek plaats
tussen vertegenwoordigers van het ministerie van WVC.

In de serie over buitenlan03
ders, die in Zandvoort wo»5
nen, deze week een artikel waarin
asielzoekers centraal zijn. Vier Aziaten vertellen hun ervaringen met
Zandvoort.

Op dit moment telt Zandvoort ongeveer veertig asielzoekers, verspreid over verschillende locaties.
Het zijn er meer dan honderd geweest, maar een deel moest vertrekken omdat er geen plaats meer was.
De meeste hotels, waarin ze zaten,
zijn bestemd voor toeristen en nu
het seizoen weer begint, is er geen
plaats meer voor de asielzoekers.
Het gaat in Zandvoort om noodopvang voor asielzoekers, die niet terecht kunnen in grote opvangcentra.
De overeenkomsten tussen pensions en het ministerie van WVC,
dat verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers, zijn medio februari afgelopen. Daarom vindt er
nu overlegplaats tussen het ministerie en de gemeente. Formeel hoeft
de gemeente geen toestemming te
verlenen om asielzoekers noodopvang te bieden. Maar volgens een
woordvoerder van WVC is er wel
medewerking van de lagere overheid
nodig, omdat „opvang gevolgen kan
hebben voor een gemeente", aldus
de voorlichter. „De gemeente moet
zelf de afweging maken, of ze wel of
niet asielzoekers wil opnemen." Volgens het ministerie wordt er deze
week nog gesproken met de gemeente over eventuele voortzetting van
bepaalde afspraken.

O o sïo r p» & r B< -

Misverstand

Hotel Corner House biedt op dit
moment onderdak aan acht asielzoekers. Het hotel heeft zich gespecialiseerd in het opvangen van asielzoekers en is gebaat bij de komst
van meer asielzoekers. De heer Van
den Broek, eigenaar van het hotel:
„Met de asielzoekers verdien ik mijn
brood. Daarom hoop ik dat er meer
naar Zandvoort komen. Ik kan er
vijfendertig herbergen."
De eigenaar van Hotel Interlaken
is in principe ook niet tegen de
komst van meer asielzoekers. In dit
hotel zitten nu zeven mensen. „We
kunnen goed opschieten met de
Extra werk
asielzoekers. Wij hebben er graag
Burgemeester Van der Heijden nog wat mensen bij." De eigenaar
heeft verklaard in beginsel niet tegen het onderbrengen van meer
(ADVERTENTIE)
asielzoekers te zijn, „mits er goede
zakelijke afspraken gemaakt zijn."
Volgens de Zandvoortse burgemeester hebben die afspraken te maken
met de extra diensten, die worden
verleend. Daarmee doelt hij op het
extra werk dat de politie heeft bij het
opvangen van asielzoekers. Het ontbreken van financiële garanties zou
voor de burgemeester aanleiding
Dagelijks
zijn geweest om niet meer mee te
werken aan de opvang van meer
11.00-01.00 u. 's nachts
asielzoekers. Daardoor en door het
Weekend
ontbreken van voldoende opvang11.00-03.00 u 's nachts
mogelijkheden zou het aantal asielzoekers in Zandvoort drasti.-.~h zijn
dinsdag gesloten.
afgenomen.
De heer Paap van de Zandvoortse
vreemdelingenpolitie zegt dat de po-

BROODJE
BURGER
IS WEER
GEOPEND

Tel. 18789

Bewoners van de OosterQ
parkstraat pikken de situatie
O
in hun straat niet meer.
De straat is verworden tot een racebaan.

iSBïEhiot:/ J^ssp»
Bloem
De zaalvoetbalploeg van Nighot/Jaap Bloem is uitgebeO
kerd. Het Zandvoortse team verloor
eervol van eerste divisionist Rex
met 4-2.

ti|ps
De lips op het gebied van de
-p
cultuur in Zandvoort en oml
geving zijn terug te vinden in de
rubriek 'Te kust en Te Keur'.

van Interlaken geeft toe dat er problemen waren tussen de gemeente
en het hotel. Hij wil daar echter niet
dieper op in gaan: „Er was een misverstand tussen ons en de gemeente,
maar dat is opgelost. Voor ons is het
ministerie van WVC een goede klant
en die doe je niet zo maar weg. Het
maakt ons niet uit waar de mensen
in ons hotel vandaan komen. Of het
nou Duitsers, Italianen of asielzoekers zijn, een mens blijft een mens",
aldus de eigenaar van Interlaken.
De Ondernemersvereniging Zandvoort neemt geen standpunt in.
Voorzitter Van der Laan: „Ik denk
dat wij net zo gemêleerd denken als
de Nederlandse bevolking. We zijn
het als bestuur niet eens. De één zegt
'we moeten ze helpen' en de ander
zegt 'we komen er in om'. Dit onderwerp moet in de hele vereniging aan
de orde komen. Een standpunt kan
niet alleen bepaald worden door het
dagelijks bestuur." De voorzitter
van de vereniging is overigens van
mening dat het opnemen van asielzoekers geen nadelige gevolgen voor
Zandvoort zal hebben.
Zie ook pag. 3

Grote opkomst bij afscheid vervroegd
uittredende hoofduitvoerder Romkema
ZANDVOORT - De hoofduitvoerder van Aannemingsbedrijf Nelis, de heer Romkema,
is vorige week vervroegd uitgetreden. De receptie ter ere van
hem werd door ruim tweehonderd mensen bezocht. De heer
Romkema heeft achttien jaar
werkzaamheden in opdracht
van de gemeente uitgevoerd.
Nelis is het bedrijf dat voor de
gemeente Zandvoort een groot aantal projecten uitgevoerd heeft en in
de toekomst nog zal uitvoeren. De
heer Romkema was daarom als
hoofduitvoerder altijd betrokken bij
de gemeente. Het kan dan ook geen
toeval zijn dat veel vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig waren bij de receptie van de heer Romkema. De heer Smits, hoofd van de
sector 'Eigendommenbeheer' bij de
gemeente is zeer te spreken over de
uittredende hoofduitvoerder. Hij
looft vooral de flexibiliteit van de • Wethouder Van Caspel bedankt de uittredende hoofduitvoerder RomkeFoto: Bram stimen
heer Romkema: „Hij heeft een zeer ma voor de bewezen diensten.
flexibel karakter. Hij was altijd bereikbaar, zowel overdag als 's
nachts. Hij stond altijd klaar, niets
was hem te gek. We hebben altijd
heel goed samengewerkt."
Romkema was belast met de
meeste onderhoudszaken in de gemeente. Zo was hij betrokken bij de
aanleg van het tweede gedeelte van
de boulevard, de projecten 'Karel
Doorman', de effluentleidingen en
vernieuwing van kruispunten.
die krant moet ik iK'bben.
De heer Romkema wordt opvolgd
Omdat ik graag vil weten wat xich in m i j n
door Peter Staats. Deze heeft al eniomgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het /.amlvoorts Nieuwsblad
ge tijd samen gewerkt met Romkema. De aanleg van de sportvelden
13 weken voor maar ƒ 11,00
was mede zijn verantwoording.

Natuurlijk,

Parool-drukker De Jong overleden

decennia lang bestaan. In 1960 bleek
ZANDVOORT - In een verpleeghuis in Haarlem is vorige week
er geen emplooi meer voor de beide donderdag de Zandvoorter IJsbrand de Jong overleden. Hij is 87
zoons Jan en Jacob. De smidse werd jaar geworden. De Jong was tijdens de Tweede Wereldoorlog een
gesloten en raakte in verval.
van de drukkers van het illegale Parool. Na de bevrijding begon
Voor architect Chris Wagenaar
een niet te verteren zaak. Omdat er
geen geld bleek om het pand op te
knappen besloot hij het te kopen.
„Niet uit winstbejag, maar om dit
historische pand voor het nageslacht te bewaren", zo vertelde hij
aan deze krant. Het woongedeelte
kende tot voor kort nog een orginele
bedstee-wand. Deze is eruit gesloopt
en ligt nu opgeslagen bij de gemeente. Wagenaar wil zo snel mogelijk
met de opknapbeurt beginnen. Als
de restauratie achter de rug is, zal
het oudste pand in dit dorp geschikt
gemaakt voor permanente bewoning. Br zullen namelijk twee wooneenheden in worden gebouwd.

litie in Zandvoort extra geld krijgt
van WVC. „Voor dat geld kan iemand aangetrokken worden, waardoor er intern geschoven kan worden. Daardoor kunnen personele
problemen opgelost worden." Volgens Paap levert de opvang van
asielzoekers wel degelijk meer werk
op: „Als de asielzoekers het land binnen komen, dan moeten ze behandeld worden volgens een bepaalde
procedure. Vaak komt de vreemdelingenpolitie ter plaatse daar niet
aan toe en dan moeten wij dat doen.
Er moeten bijvoorbeeld foto's gemaakt worden en mensen moeten
gehoord worden."

d Nieuwsblad
Naam
Adres

hij met het uitgeven van de 'Zandvoortse Courant'.

Frans Goedhart, de oprichter van
Het Parool, vond in 1941 een drukker in Zandvoort in de persoon van
Wim Gertenbach. IJsbrand de Jong
werkte als drukker bij Gertenbach,
Piet Paap werkte als zetter in de
drukkerij. Eind januari 1942 werd de
Haagse Parool-groep door de Sicherheitsdienst opgepakt. Op grond
van informatie die de Duitsers bij
dat onderzoek verkregen, werden in
Zandvoort Gertenbach, De Jong en
Paap gearresteerd. Al die arrestaties
leidden in december 1942 tot het eerste Parool-proces, waarbij 23 medewerkers van Het Parool moesten
verschijnen voor het Feldgericht in

Utrecht. Zeventien mensen werden
ter dood veroordeeld, waar onder
anderen De Jong en Gertenbach bij
zaten. Het doodvonnis van Gertenbach werd voltrokken. Van De Jong
en Paap werd de doodstraf veranderd in levenslange tuchthuisstraf.
Zij brachten de rest van de oorlog
door in Duitse concentratiekampen.
Na de bevrijding zette De Jong de
drukkerij van de gefusilleerde Gertenbach voort en begon met de uitgave van de Zandvoortse Courant.
Piet Paap overleed vorig jaar. IJsbrand de Jong is afgelopen maandag
gecremeerd.

(.iiro/Hanknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per D maand ./' 4.75* D kwartaal ƒ 15,00
G halfjaar ./' 27,00 G jaar ƒ 49.00
*een maandalinnnemeiit is uitsluitend mogelijk hij
automatische betaling. Voor poslabonnees gelden
andere tarieven.
l' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-WiS.l.i.OO.
Stuur de/e bon in een open envelop naar
\Veekmedia. Antwoordnummer 100S1, 1000 l'A
Amsterdam, l' hoeft geen post/egel te plakken.
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H
FAMILIEBERICHTEN
Heden ging van ons heen, na een zinvol leven,
onze broer, zwager en oom
IJsbrand de Jong
op de leeftijd van 87 jaar.
In onze herinnering zal hij steeds blijven voortleven.
Vinkeveen:
J. de Jong
Enkhuizen:
W. de Jong
B. de Jong-Groot
Neven en nichten
Haarlem, 28 februari 1991
Verpleeghuis „Zuiderhout"
Correspondentieadres:
Wilgenlaan 25
3645 EM Vinkeveen.
De crematie heeft maandag 4 maart in „Velsen"
plaatsgehad.

Bedroefd geven wij U kennis, dat kort na het
overlijden van zijn vrouw, van ons is heengegaan, onze lieve vader, schoonvader en opa

Leendert Jan van der Werff

weduwnaar van Adriana de Jong
op de leeftijd van 83 jaar.
Jan van der Werff
Jo van der Werff-van Bemmel
Rob van der Werff
Gwen van der Werff-van Baarsel
en kleinkinderen
Haarlem, 3 maart 1991
Verpleeghuis „Overspaarne"
Correspondentieadres:
Celsiusstraat 95
2041 TD Zand voort
De crematie zal donderdag 7 maart in Velsen
plaatsvinden.

Hierbij willen wij U hartelijk danken voor Uw belangstelling en medeleven in de voor ons zo moeilijke dagen
na het overlijden van mijn lieve moeder, mijn allerliefste dochter, oma, schoonmoeder, zuster, schoonzuster
en tante
Anna Maria Halberstadt
weduwe van H. S. Meijer
Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en condoleances
waren voor ons een grote troost.
Zandvoort:
Ingrid, Rob en Michael Kiburg
P. P. Halberstadt
Amerika:
Paula en Hobart Money
en kinderen
Zandvoort, maart 1991.
In plaats van kaarten
Tijdens haar verblijf in het ziekenhuis en na het overlijden van onze allerliefste mamma, dochter en zuster
Monique Dabroek
hebben wij zeer veel steun gehad aan uw persoonlijke
brieven, bloemen en verdere belangstelling.
Het was voor ons een troost te ervaren dat zij door zovelen gekend en gewaardeerd werd.
Namens ons allen:
Boy en Billy
Zandvoort, 7 maart 1991

ADVERTENTIES

INGWERSEN &
HELMIG
ADVOCATEN EN PROCUREURS
SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX: 023-274785

DIERENBESCHERMING
ZANDVOORT
Hoe kunt u voorkomen dat:
-

usnumu.

het aantal asielkatten verder toeneemt??
er nog steeds puppy's in de hondenhandel terecht komen???

Door een volwassen hond of kat uit het asiel te nemen,
en uw eigen dier te laten kastreren of steriliseren!!!!
De Dierenbescherming afd. Zandvoort wil u daarbij nelpen. Voor leden van de Dierenbescherming Zandvoort
(tevens woonachtig te Zandvoort), willen wij een bijdrage
in de kosten leveren.
- 50% voor het castreren of steriliseren van uw kat,
- 25% voor het castreren of steriliseren van uw hond.
Tussen 20 maart en 20 april kunt u zich uitsluitend hiervoor opgeven bij de Dierenbescherming Zandvoort, tel.
14561 en daarna een afspraak maken met uw dierenarts, deze aktie geldt voor 1 dier per gezin!

,

023-315855

\? ASSOCIATIE

UITVAARTVERZORGING

/ijlweg 183 Tel.021-315855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

Sociëteit
„DE MANEGE"
heeft iedere zaterdag van 21.00
tot 03.00 uur in de nacht,
dansen, sfeer en gezelligheid,
voor ongebonden mensen
v.a. 25 jaar.
Corr. kleding A.U.B.
Entree 10,Info 16023

LET OP
zaterdag 16 maart
onze grandioze Caribbean night

u s

c> v/ o o

re TT

vraagt:
voor haar nieuw en uniek bedrijf, dat op 22 maart voor
het publiek geopend zal worden een:

Operator A
voor het verzorgen van filmvoorstellingen en het bedienen van
de technische filminstallaties.
Functie-eisen:
- Diploma operator A.
- Bereidheid tot werken in een wisselend rooster.
- Flexibele instelling.
De mogelijkheid is aanwezig om deze functie met een andere functie
in ons bedrijf te combineren, (b.v. horeca/kassa/monteur.)
Uw sollicitatie te richten aan: Circus Zandvoort t.a.v. Ina Pollé
Postbus 446 2040 AK Zandvoort
of bel voor een sollicitatie-formulier 02507-19535.

Tennislessen
Jeugd vanaf 6 jaar op
woensdagmiddag.
Volwassen beginners en
gevorderden privélessen.
Baanverhuur met kunstlicht.

Bloemendaalseweg 152
Overveen
Tel. 023-276667

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

BALK
BAKT
BETER
BROOD

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij u thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoleanceregister, alleen 1e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

Dit weekend:

RUM RUNNER

G. Bouwman
Pasteurstraat 8
2042 VA Zandvoort

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

JBegrafenissen
|i^ crematies!
::-vvyDaar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
,"••".> ,
\
'
'
je Daarnaast kunt u bij ons
gerecht voor:
• inschrijvingen
* Uitvaartverzekering
; NIVO-POLIS
'• een Naturauitvaartovereenkomst

10 jaar

10 jaar

Autorijschool PHIL WAANING
Rijles pakket:*
25 lessen incl. examengeld - 2 theorieboeken theorie examen.

Normale prijs 1498.50

NU 10% korting 1340.-.
Wij verzorgen ook
• Spoedcursus
• Beetje onzeker in het verkeer? neem een opfris cursus
* les 60 min. geldig van 7/3 t/m 31/3 betalen
in max. 4 termijnen.
Kostverlorenstraat 70.
Tel. 02507-12071

7,95

UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28. Tel. 12989

(art.18aWRO)
- vervangen kippenren en oprichten berging op Zandvoortselaan 133A.
Dit bouwplan ligt met ingang van 11 maart 1991 gedurende veertien dagen ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied,
Raadhuisplein 4 te Zandvoort. Deze afdeling is geopend van maandag tot en
met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt kunnen schriftelijk bezwaren
worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Verleende bouwvergunningen
80B-90
112B-90
113B-90
128B-90

Tolweg 39
Max Planckstraat 1
Max Planckstraat 31
Pakveldstraat 21

21 B-91

Boulevard Barnaart

vergroten woonkamer; bouw garage
bouw loods
bouw loods
vervangen bestaande bergruimte; plaatsen 2" verdieping boven hoofdingang
plaatsen seizoen telefooncel

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Aangevraagde kapvergunning
- Boerlagestraat 13 Zandvoort

-1 boom

Deze aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van dit blad ter inzage bij de afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20. Deze afdeling is
geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk hun bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA
Zandvoort. Deze bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden
betrokken.
7 maart 1991

Kwekerij
P. van KLEEFF
Van Stolbergweg l
Tel. 17093

Wij hebben alles voor de

PASEN
o.a.

paastakken
versieringen
paasmandjes
Bloeiende primula's
Bloeiende violen
Beplanting, bomen
Struiken, rozen enz. enz.

LIVE
ZONDAG 10 MAART
IN
THE MIX
de Nederlandse
„Gloria Estefan"
Aanvang 20.00 uur
toegang gratis

Stationsstraat 17 Zandvoort
Tel. 02507-19539

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

UW VERHUIZING. ONZE ZORG!

LIVE
Gevraagd
ERVAREN

VERKOOPKRACHT
op part-time/full-time basis

DE WIT VERHUIZINGEN

Leeftijd ca 25 jaar
Voor

IRKB4DE
VBMJIZRS

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

E mm

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

THE MIX

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

P. J. d'HONT

Voorgenomen bouwvergunning

Er is weer een ruime sortering

PAASEITJES
Proef paasslof

TESSA, bedankt
4-ll-'82
5-3-'91

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

Sportacademie
start l april nieuwe lesgroepen.
Ook zondagochtend.

NAUWELAERTS DE AGÉ

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Openbare commissievergaderingen
De volgende commissies vergaderen volgende week in het Raadhuis:
maandag 11 maart
20.00 uur
Cie Financiën
donderdag 14 maart 20.00 uur
Cie Ruimtelijke Ordening

Miss Liss
Kerkstraat 4 Zandvoort
Tel. 02507-13397

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Dr. J. P. Thijsseweg 17,
huur ƒ 475,05 per maand.
5-kamereengezinswoning met tuin.
Toewijzing aan (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 4
personen.

2. Van Lennepweg 32-4,
huur ƒ363,14 per maand.
3-kamerwoning.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens.

3. Keesomstraat 451,
huur ƒ 630,03 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met C.V. en lift.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.

4. Lorentzstraat 90,
huur ƒ 652,26 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met C.V. en lift
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.

5. Garage Reinwardtstraat B,
huur ƒ 104,44 per maand.
Toewijzing aan huurders van de woningen:
- Lorentzstraat 268 t/m 314
- Celsiusstraat 201 t/m 247
- Keesomstraat 2 en 4
- Reinwardtstraat 1 en 3
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur in
het gevelkastje ten kantore van EMM.

RUILRUBRIEK
1. Eengezinswoning Lorentzstraat,
huur ƒ 638,35 per maand.
5-kamerwoning met C.V. en tuin.
Gevraagd: 4 of 5 kamerwoning in Centrum of Oud-Noord bijv.
Linnaeusstraat of Sophiaweg.
Reactie: schriftelijk voor het einde van de maand.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
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Asielzoekers in Zandvoort wacht onzekere toekomst

ZANDVOORT - Zandvoort
leeftasielzoekers. Mensen, die
iun 'vaderland verlaten hebien om te proberen in Nederand een veilig bestaan op te
>ouwen. In een pension in de
Bakkerstraat verblijft een aanal van die asielzoekers. Sunny
/lostafa uit Bangla Desh en
•Casjmir Singh, Surinder Pal
n Rajinder Singhbhami uit
'unjab, India, wachten op het
nonient dat ze uitgenodigd
vorden voor een interview met
[e vreemdelingenpolitie. Die
iepaalt of ze wel of geen veril ij f s vergunning krijgen. Het
erhaal van vier vluchtelingen.

Buitenlanders zijn voor
Zandvoort geen onbekend
fenomeen. Het is echter wat
anders als de buitenlanders
geen toeristen zijn maar
mensen, die in Zandvoort
wonen of werken. De komende
weken publiceert liet
'Zandvoorts Nieuwsblad' een
serie artikelen waarin
buitenlandse Zandvoorters aan
het woord komen. Het eerste
artikel ging over buitenlandse
studenten in Zandvoort. Het
tweede artikel in deze serie
gaat over vier asielzoekers, die
in Zandvoort zijn
ondergebracht.

Sunny Mostafa is sinds december
Zandvoort. In zijn land, Bangla
)esh,,voncl een revolutie plaats. Let'n van de regerende rechtse 'Jatiya
'arty'; waar Sunny ook deel van uit
laakt, werden opgepakt. Zijn reuis: „'Mijn huis werd aangevallen en
oord'at ik Bangla Desh verliet, kónen ze mij niet pakken." Sunny Mosifa studeerde 'Bussines Adminitration' aan de universiteit in Banla Desh. Hij is de enige van de vier
cinterviewde asielzoekers, die Enuls spreekt. De student is niet van
lan altijd in Nederland te blijven:
Als de situatie weer normaal is, ga
c terug."

ervelend

De Asielzoekers verdrijven hun tijd met wandelen in Zandvoort. De uit Bangla Desh gevluchte Sunny Mostafa wil niet zichtbaar op de foto, vanwege
angst voor zijn leven.
Toto Wilfned Overwater

Kasjmir Singh, Surinder Pal en
:ajinder Singhbhami zijn sikhs en
De sikhs hadden kleine boerenbe- rusten we uit en 's avonds gaan we
ij n sinds november in Nederland, drijfjes en lieten dat bij de familie naar buiten of kijken we televisie.
ij zijn het slachtoffer geworden van achter. Ook zij zijn niet van plan Elke dag hetzelfde. Dit is erg vervee spanningen, die al jaren bestaan altijd in Nederland te blijven. Zo lend." Asielzoekers krijgen in Neissen de deelrepubliek Punjab, gauw hun leven niet meer in gevaar derland twintig gulden zakgeld per
•aar de Sikhs naar een onafhanke- is, keren ze terug naar India.
week. Een bedrag dat door Sunny
jke staat streven, en de centrale - Het leven van de vier asielzoekers voor een groot deel gebruikt wordt
idiase regering in New-Delhi. Het gaat in Nederland volgens een vast voor het kopen van sigaretten. Het
rietal kende elkaar al van festivals, patroon. Sunny legt het uit: „We laat zich raden dat met twintig gulie regelmatig in Punjab gehouden staan op, ontbijten, gaan naar bui- den niet zo veel te doen is in Zandorden.
ten, 's middags lunchen we, daarna voort. Een avondje stappen in één

Weekenddiensten
Veekend: 9/10 maart 1991
OLITIE: Alarmnummer 06-11. In
ndere gevallen: tel. 13043.
KANDWEER:
Alarmnummer
Ml. Indien géén spoed 023-159500
f - voor info overdag - (02507) 61584.
MBULANCE: Alarmnummer 06-11.
nders: tel. 023-319191 (ongevallin), Centrale Post Ambulanceveroer (CPA) Kennemerland.
IERENAMBULANCE (Dierenbe.•herming): 023-246899.

14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen: ƒ!,- voor een enkele rit, ƒ1,50 retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden.
Spreekuur eerste en derde dinsdag
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierde dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.

Uw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166

De vier mannen zouden graag wat
meer in contact willen komen met
Nederlanders. Sunny kent wel een
paar Nederlanders, maar voor de

Haarlem vreest verhogingen
tarieven openbaar vervoer
HAARLEM/ZANDVOORT - Het
college van burgemeester en Wéthouders van Haarlem is bang voor
enorme tariefsverhogingen bij het
openbaar vervoer in de regio Haarlem, waar ook Zandvoort onder valt.
In de Tussenbalans wordt gesproken van tariefsverhogingen van vijf
a zes procent tot 1994. Haarlem
heeft een van de grootste stadsvervoersgebieden en nu vreest het college dat de stad onevenredig zwaar
getroffen zal worden door de bezuinigingen. Ervaring met eerdere tariefsverhogingen hebben namelijk
geleerd dat het aantal reizigers aanzienlijk daalt , waardoor de winst
van de maatregel nihil is. In 1984
heeft er al een verkleining van zones
in Haarlem plaatsgevonden als ge-

UISARTSEN: De volgende huisartjn hebben een gezamenlijke waarcmingsregeling: J. Anderson, B.
an Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
aardekooper, -H. Scipio-Blümé, F.
Veenink. Informatie daarover tijcns weekend, avond/nacht vanaf
G.30 uur, én tijdens feestdagen via
'lefoonnummer 30500. De spreekuen van de dienstdoende arts zijn
owel op zaterdag als zondag van
1.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
7.30 uur. Een afspraak is niet noig. Inlichtingen omtrent de dienDe rubriek meningen staat open voor
en van dokter Flieringa worden
uw reacties. Stuur uw brief naar de
Brstrekt via nummer 12181.
redactie van deze krant. Postbus 26,
andarts: Hiervoor de eigen tand2040 AA Zandvoort. U kunt uw brief
rts bellen.
ook afgeven bij het redactiekantoor dat
potheek: Zandvoortse Apotheek,
is gevestigd aan het Gasthuisplein 12.
i.B.A. Mulder, tel. 13185. OpeningsDe redactie is telefonisch bereikbaar via
jden (alléén voor recepten): zaternummer 02507-18648.
ag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
ondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
uiten de openingstijden alleen in
ringende gevallen en na telefoni2he afspraak.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
'• het Kruiswerk Zuid-Kennemermd 's avonds, 's nachts en in het
In aansluiting op uw rubriek, 'Met
'eekend te bereiken via de dokteroog en oor de badplaats door', in uw
informatiedienst: tel. 023-313233.
editie van donderdag 21 februari,
erloskundige: Mevrouw Elizabeth
zou ik graag mijn verhaal willen verBoer-Burgh, Kochstraat 6A,
tellen.
andvoort, tel. 02507-14437.
Niet alleen 'Noord' is een ondergeierenarts: Mevrouw Dekker, Thorschoven wijk! Ik heb als 78-jarige
eckestraat 17 te Zandvoort, tel.
vrouw vorig jaar bij het busstation
Ï847.
een lelijke val gemaakt over straatiercn: (Overige diensten) Vereni- Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500. stenen die boven het wegdek uitsta:ng v.h. welzijn der dieren (02507) Taxi: tel. 12600.
ken. Mijn gezicht was vol schaafwonden, een gekneusde neus die hèvig bloedde. Mijn tanden kwamen
door de lip en ik liep een gebroken
tand op, een totaal vernielde bril en
een ontwricht schouderblad waarwkend:
Gereformeerde Kerk:
voor vier maanden therapie nodig
Zondag 10.00 uur: ds. E. Thijs, Bloe- was. De politie was heel hulpvaardig
'KI maart 1991
mendaal, gemeenschppelijke dienst en de agenten hebben mij voor bein Hervormde Kerk.
handeling bij een dokter gebracht.
wvormde Kerk, Kerkplein:
Geloofsgemeenschap
ondag 10.00 uur: ds. E. Thijs uit Vrijzinnige
wemendaal. Gemeenschappelijke NPB:
Burgerlijke stand J
erv./Ger. dienst in de Hervormde Zondag: Mevr. J.Broström-Bruin,
Boelof arendsveen.
Periode:
26 l'ebruarie-4 maart
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur:
2and voorts
Zondag 10.30 uur: Gastvoorganger. Geboren:
Nieuwsblad
Camilia, dochter van: van der MeuKerk v.d. Nazarener, Zijhveg 218, len, Rimmer Thomas en van: SchilpOnafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort.
zand, Kitty.
Haarlem:
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op donZondag 10.30 uur: Morgendienst, ds. Isabelle Fiona, dochter van: Berköerdag. Uitgave Weekmedia BV. Hoofd com™ercie: J.F. Sas. Hoofdredacteur: J.M. Pekelhout, Jacobus Hendrik George en
M. van Immerzeel
naring.
Zondag 19.00 uur: Zendingsdienst
van: van den Bos, Hildegard.
Benja Elisabet, dochter van:
Kantoor: Gasthuisplein 12. Zandvoort. tel.
Jehova's Getuigen: Gein. Elswoud, Schmitt, Katrin
02507-17166. Postadres: postbus 26, 2040
JA Zandvoort.
Sinedestraat 37 te Haarlem.
Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsZat. 17.00 - 19.00 uur en maandag
<f3 10-13, 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; don19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. van Rongen, Overleden:
oerdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u.
*avertentieverkoop: Stationsstraat 70,
L. Meeszstraat 14, Haarlem, tel. Kabel geb. Nuiver, Geertje, oud 88
''121 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postajaar.
023-244553.
ares: Postbus 223, 1420 AE Uithoorn.
de Visser, Lambertus Johannes, oud
faxnummer adv. verkoop: 02975-61095
95 jaar.
verkoopmanager: B. Lodewegen.
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271 . Telex
Lipse, Sientje, oud 69 jaar.
advertenties 10730 PCADV.
van de Vliet, geb. van Snellenberg,
"edactie: Gasthuisplein 12. Zandvoort tel.
Petronella Margaretha Elisabeth
U2507 - 12066. Postadres: postbus 26, 2040
p.A Zandvoort. Bij geen gehoor: 020-451515
Maria, oud 81 jaar.
ÏÏftens kantooruren.
de Zwart geta. Werker, Maria Elisauick
Piet
(red.
chef),
Marianne
Timmer
(adj.
beth, oud 106 jaar.
?vhel), Joan Kurpershoek, Willemien Kriebel,
' ar Dobber.
Kpruijt, geb. List, Engel Elisabeth,
^«nummer redactie: 020-452508.
oud 90 jaar.
«uonnementsprijzen: ƒ 15,- per kwartaal; ƒ
Kersten, Mike Petrus Johannes, oud
f'.- per halfjaar; ƒ 49,- per jaar. Voor posta20 jaar.
unnees gelden andere tarieven. Losse numVan Westering, Paulus Christoffel,
ave abonnementen, verhuïzingen.etc:
oud 79 jaar.
l/m
vr
08.30-17
.
uur,
,
tel
(020J-6.68.13.
.
.
.
00
Mooij, geb. Harold, Alice Helene,
°7ee«rgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 oud 93 jaar.
de Jong, Cornelis, oud 67 jaar
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
Smits, Hendrik, oud 70 jaar.
de Jong, IJsbrand, oud 87 jaar.

Kerkdiensten

van de Zandvoortse kroegen is er
daarom niet bij. Hij bezoekt de bibliotheek wel eens om wat te lezen.
Hij zou graag iets willen studeren,
maar lid worden van de bibliotheek
kan hij niet.

volg van bezuinigingen. Het lijnennet is toen zo efficiënt mogelijk opgezet om het verminderen van het
aantal ritten tot'een minimum te
beperken. Bij een stijging van ongeveer vijftig procent van de tarieven
nam het aantal passagiers met vijfentwintig procent af. De regering wil
de totale exploitatielasten met 420
miljoen gulden terugbrengen. Bij
het stads- en streekvervoer wordt
uitgegaan van de verhoging van de
prijs van een strippenkaart of het
invoeren van een extra strip. Deze
laatste maatregel betekent een minimale extra tariefsverhoging van 33,3
procent. Bij de slechtste ontwikkeling zouden in de komende vier jaar
de tarieven in Haarlem met in totaal
zeventig procent kunnen stijgen.

Zandvoorts
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BEZORGERS/STERS

MENINGEN

Oudere dupe van
slecht onderhoud

drie Sikhs is de taalbarrire er de
oorzaak van dat het isolement hun
deel is. Zij zijn al blij dat ze zich door
middel van gebarentaal een beetje
kunnen helpen in de winkels. Dankzij het scherm op de kassa, waar het
bedrag aangegeven wordt, weten ze
wat ze moeten betalen. Sunny zegt
een keer gepraat te hebben met een
Nederlands meisje, hier in Zandvoort: „Ze vertelde mij dat ze bang
voor me was. Ik vroeg haar waarom.
Ze zei toen dat dat kwam door mijn
donkere huid. Ik legde haar toen uit
dat de donkere huidskleur niet mijn
schuld was. Dat ik in die omgeving
geboren ben, waar mensen met een
donkere huid leven. Ik heb haar
toen verteld dat alles hetzelfde is, de
ogen, de handen. Maar ze bleef
bang." Ondanks deze gebeurtenis
blijft Sunny volhouden dat er weinig
racisme in Nederland is: „Ik zie hier
ook donkere en blanke mensen met
elkaar lopen."
Eén van de Sikhs vertelt een ander
verhaal, waaruit onbegrip voor de

Nadat ik mijn beklag en de schadenota (600 gulden) bij de gemeente
had ingediend, kwam na acht maanden het beslissende antwoord dat de
gemeente niet aansprakelijk is voor
uitstekende straatstenen en dat ik in
het vervolg maar beter moest uitkijken waar ik loop. En daar kon ik het
maar mee doen.
Wel treurig dat een oudere met
een schraal AOW zelf voor de kosten
voor de gemeentelijke natlatigheid
moet opdraaien

Aanmelden:
Gasthuisplein 12
tel. 17166

situatie van de asielzoekers blijkt.
Kasjmir en Surinder gingen naar
Amsterdam. Toen ze met de trein
teruggingen, wisten ze niet waar ze
een treinkaartje moesten kopen, dus
besloten ze maar in te stappen. De
conducteur controleerde de twee
mannen en dreigde de politie te roepen, als ze niet zouden betalen. De
mannen werden bang, want het internationale woord 'politie' heeft
voor hen een andere betekenis dan
in Nederland. De twee Indiërs kónden niets uitleggen, omdat ze geen
Engels spreken. Ze kregen een boete
en moesten samen fl. 214,50 betalen,
wat ze ook deden.

Tevreden
De keuze om naar Nederland te
vluchten werd door de vier asielzoekers speciaal gemaakt. Sunny: „Ik
dacht aan Nederland als één van de
rijkste landen van Europa. Bovendien wist ik dat alles hier goed georganiseerd zou zijn. In landen zoals
India en Bangla Desh is dat niet het
geval. Er is geen systeem, het is een
grote chaos. Ik dacht ook dat er hier
geen criminaliteit zou zijn."
De buitenlanders zijn tevreden
over Zandvoort: „De mensen zijn erg
vriendelijk en behulpzaam. Wij hebben hier ook nog geen criminaliteit
gezien. Het is voor ons onvoorstelbaar datje hier 's nachts alleen over
straat kunt lopen, zonder dat je beroofd wordt."
Wat de toekomst biedt is niet zeker voor de vier asielzoekers. Er taestaat een kans dat ze worden teruggestuurd. Ze zullen dan niet proberen onder te duiken. „Als wij teruggestuurd worden, weten we niet wat
er met ons gebeurt", aldus Sunny.

Cursus
onderhandelen
HAARLEM/ZANDVOORT - Het
Sociaal Kultureel Centrum Zero
start op woensdagavond 29 maart de
cursus 'onderhandelen'. Onderhandelen is niet alleen van belang in de
zakenwereld, maar ook in persoonlijke relaties en op het werk. In de
cursus wordt aandacht besteed aan
wat er nodig is om goed te kunnen
onderhandelen, waar je vastloopt en
op welk moment je het gevoel hebt
dat je het onderspit delft.
Belangstellenden die aan de cursus mee willen doen,' moeten zich
eerst aanmelden bij Zero, Bakenessergracht 10 in Haarlem. Tel.:
023-322847.

Zandvoorts
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Leerlingen
winnen prijs
ZANDVOORT • Twee leerlingen
van de Plesmanschnol hebben een
prijs gewonnen in het kader van 'Werelddag voor Kinderen en Poëzie'.
Zij hebben meegedaan aan een poëziewudstrijd met hot thema 'Goed
Nieuws'. De prijswinnaars Micht'l
Sidar en Teun de Rijk zitten in groep
6 van de Plesmanschool.
Volgens mevrouw Kroder, onderwijzeres op de school, wordt er op de
Plesmanschool veel aan cultuur gedaun. Zo is er veel aandacht voor
muziek en dramatische vorming.
Verder worden er wol eens gedichten
voorgelezen.
Do prijs wordt aan de leerlingen
uitgereikt op 20 maart in het pretpark 'Het Land van Ooit'. Gerda Haverton.u, bekend van Sesamstraat, en
Francis Verdoodt /uilen een voordrachl houden. Er /cijn in totaal 150
inzendingen uitgeselecteerd. Aan do
landelijke wedstrijd hebben IfiO.OOO
kinderen in drie leeftijdscategorieën
meegedaan. Van de geselecteerde gedichten is een bundel samengesteld.

Oriëntatiedag
voor starters
HAARLEM/ZANDVOORT - Onder het motto 'Startende ondernemers; een goed begin is het halve
werk' organiseert de Kamer van
Koophandel, afdeling Haarlem op IV,
maart een oriëntatieclag voor star
tende ondernemers. De dag wordt
georganiseerd samen met het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf.
Volgens de organisatoren is het
voor de startende ondernemer goed
om een aantal zaken van tevoren op
een rijtje te zetten, zoals 'Hoe ziet
mijn ondernemingsplan eruit ?'.
'Wat is mijn markt en kan ik de concurrentie wel aan ?' en 'Hoe zijn de
plannen te financieren '?'
Al deze vragen komen op de oriëntatiedag aan de orde. De kosten
bedragen tachtig gulden per persoon. Belangstellenden kunnen zich
aanmelden bij de Kamer van Koophandel, tel.: 023-159159. Er is eer.
maximum van twintig deelnemers.

Strandloop

ZANDVOORT - RTC Olynv
pia uit Amsterdam organiseert
op zaterdag 16 maart de 25e
Zandvoortse Strandloop.
De oudste Strandloop in Nederland is al aan zijn vijfentwintigste
editie toe. Behalve voor hardlopers
is er ook gelegenheid voor wandelaars om zich te manifesteren. Er
wordt gelopen over vier, acht en eenentwintig kilometer. De eerste twee
afstanden zijn ook voor wandelaars.
Voor deze afstanden bestaat geen
tijdslimiet.
De start van de vier en acht kilometer vindt plaats om één uur bij de
strandafgang voor het casino. Inschrijven is mogelijk bij de kassa's
naast het casino. De inschrijving van
de halve marathon vindt plaats in
strandpaviljoen Trefpunt voor het
Casino. De kosten van de inschrijven
bedragen respectievelijk drie, vier
en vijf gulden.
Er zijn douche- en kleedmogelijkheden. Verder bestaat er de mogelijkheid om kleding in bewaring af te
geven.

Bewoners ondernemen actie
tegen racebaan Oosterparkstraat

.-V. Citrrritseiï.
.Ilir. .\. v. Utï'ordlaan 12.
Zandvoort.

Geen folders
van Zandvoort
Mevrouw Van Leeuwen-Oudewaal
.beklaagt zich over het feit dat Zandvoort geen eigen folders heeft om de
badplaats aan te prijzen. Zij schrijft
het volgende:
Sinds vijfjaren ruilen wij van huis
met mensen in het buitenland. Van
hen krijg ik altijd kleurrijke folders
met foto's van huri dorp en omgeving; zelfs als het dorp veel kleiner is
dan Zandvoort. Elk jaar verbaas ik
mij erover dat Zandvoort geen eigen
folders heeft en dat in een tijd dat de
promotie van de badplaats hoog in
het vaandel staat.
De folder met de prijzen van hotels en pensions en met foto's op
postzegelformaat laat ik dan buiten
beschouwing, want die is louter
commercieel en toont te weinig van
het natuurschoon op veel te klein
formaat.
Gezien het feit wat andere VVV's
te bieden hebben slaat onze badplaats een erg pover figuur. Maar
met enige creativiteit is daar verandering in te brengen. Graag doe ik
enige suggesties van de hand:
1. Een handig formaat folder, zodat
opsturen geen problemen geeft.
2. Wat fraaie overzichtsfoto's van
Zandvoort, naast enkele opnamen
van duin, bos, strand, zee en enkele
karakteristieke plekjes in Zandvoort.
3. Vermelding van de faciliteiten op
het gebied van de recreatie.
4. Vermelden van de wandel- en
fietsmogelijkheden alhier, ook het
noemen van de Amsterdamse Waterleidingduinen en de Kennemerduinen.
5. Wellicht kan de VVV zelf wat wandelingen organiseren enz.
6. Wijzen op de mogelijkheden voor
kinderen en jongeren, naast het
strand en de zee is onder andere te
noemen: paardrijden in de duinen,
kartbaan, Gran Dorado enz.
.1.13. van

1'iist.struut :t.
Xatulvunrl.

• Vaak worden beide stoepen in de Oosterparkstraat gebruikt om de auto op te parkeren.

ZANDVOORT - De bewoners
van de Oosterparkstraat willen
dat het gemeentebestuur
maatregelen neemt om de
overlast in hun straat tegen te
gaan. Zij hebben al een advocaat in de arm genomen.
Elko Zwart is het nu meer dan
beu. Reecis herhaalde malen hebben
hij en zijn buren aan het gemeentebestuur verzocht om eens paal en
perk te stellen aan de onveilige situatie in hun straat. ,,Vooral in de zomermaanden loopt het soms de
spuigaten uit", meent hij. De straat
die veelal als racebaan wordt gebruikt is eigenlijk te smal om er te
parkeren. Toch komt het maar al te
vaak voor, dat automobilisten de

beide stoepen gebruiken om er hun
wagen neer te zetten. Hierdoor ontstaat er een gevaarlijke situatie,
vooral voor de kinderen van hem un
zijn buurtbewoners. Dit zou al hebben geresulteerd in enkele ongelukken. Een verzoek tot het plaatsen
van verkeersdrempels werd door de
gemeente, ook na herhaald aandringen, afgewezen. Volgens Zwart werd
hem in een gesprek met enkele gemeenteambtenaren te verstaan gegeven, dat hij, voordat hij daar
kwam wonen, hij zich had moeten
realiseren dat hem dit te wachten
zou kunnen staan. Ook kreeg hij het
advies om als bewoner van de Oostcrparkstraat zich van te voren goed
te bedenken alvorens in de toekomst nog kinderen te 'nemen'. Dit

laatste advies is Zwart en zijn medebewoners in het verkeerde keelgat
geschoten. Zij hebben inmiddels een
advocaat ingeschakeld die moet onderzoeken o i' er juridische stappen
kunnen worden ondernomen, als de
gemeente nog langer in nebreke
blijft.
„Onzin", zegt wethouder Frits van
Caspel naar aanleiding van de aantijging. Hij ontkent dut een dergelijk
advies ooit aan deze bewoners zou
zijn gegeven. ,,De gemeente is al enige tijd doende het probleem te koppelen aan het onderhoudsprogramma voor straten, wegen en pleinen.
Het dreigement over de te nemen
stappen van de advocaat wordt door
hom dan ook voor kennisgeving aangenomen."
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Randstad
heeft volop
werk

toprendement tussen 9% en 11%

BELASTINGVRIJ SPAREN

Weekmedia b.v. is de lokale weekbladengroep van
Perscombinatie N.V., Weekmedia geeft wekelijks
een groot aantal nieuws- en huis-aan-huisbladen
uit in een totale oplage van meer dan 650.000
exemplaren. •
Weekmedia vraagt voor zo spoedig mogelijk een

Onbijtserveerster m/v
Een 4-sterren hotel in Zandvoort is op zoek naar een
gemotiveerde servicegevoelige kracht die van 06 00-14 00 uur
kan werken. Deze baan is bijzonder geschikt voor een
herintredende Ervaring is niet belangrijk

Nu beslissen geeft U tenminste
12 jaar belastingvoordeel

Bejaardenverzorgende m/v

Het ABC Spaarplan: een combinatie van sparen - met hoog rendement en verzekeren. U spaart dus via-het betalen van een verzekeringspremie.
Dat levert aantrekkelijke resultaten op.
Het ABC Spaarplan is onder andere geschikt voor:
& Studiefinanciering B Aanvullend pensioen • Sparen en schenkingen

Informatie bij Tessa Oldewarns, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49.

"ir randstad uitzendbureau

Onderstaand voorbeeld maakt duidelijk hoe het ABC Spaarplan in uw
voordeel werkt:
Als u 15 jaar lang ƒ100,- per maand spaart, brengt u dat in totaal
ƒ18.000,- op. Met een rendement tussen 9% en 11% bedraagt de einduitkering ongeveer ƒ32.000,- belastingvrij!

Drog. parf. Moerenburg
Haltestraat l
vraagt

jong meisje

Vraag vrijblijvende informatie bij ons kantoor

Grote Krocht 38, Zandvoort

full-time

Als extra service zijn wij zaterdag 16 maart a.s.
van 10.00 tot 15.00 uur geopend.

en

3 parttime
krachten

Belt u voor een afspraak

Tel. 17230
De Verenigde Spaarbank
cloet meer voor de particulier

Voor een instelling in Zandvoort zijn wij op zoek naar een
kracht die lange tijd dagdiensten wil draaien. Eventueel zijn er
ook part-time mogelijkheden.

voor de zondag
en vakanties.
Liefst met enige ervaring in verkoop.
verenigde
spaarbank

Inl. tel. 16123
of privé tel. 12496.

OPLAGEMEDEWERKER

(M/V)

Standplaats Amsterdam
Tot zijn/haar taken behoren onder meer
- het adviseren aan en het assisteren van het Hoofd Commercie Weekmedia inzake het opstellen van de distributie- en abonnementen verkoopbegrotingen;
- het bewaken van het distributie- en abonnementenweryingsbudget;
- het uitvoeren en controleren van cyclische marktbewerking van proefabonnees
en bedankers;
- het bewaken en controleren van de weekrapportage inzake de bezorging en het
adviseren omtrent oplossingen van eventuele bezorgklachten;
- het bijhouden van de resultaten van de losse verkoop van door Weekmedia uitgegeven nieuwsbladen en rapporteren daarover aan het Hoofd Commercie
Weekmedia;
- het adviseren omtrent promotionele uitingen ten behoeve van de losse verkoop,
service-punten en/of de distributie;
- het adviseren over onderzoek aangaande oplage-aangelegenheden met name
voor wat betreft de distributiekwaliteit;
- het in overleg met het Hoofd Commercie Weekmedia aankopen van bestanden
ten behoeve van direct marketing-aktiviteiten en het beheren daarvan;
- het coördineren van de werkzaamheden m.b.t. de verspreiding van instekers;
- het verzenden van premiums, mailings en eigen uitgaven t.b.v. oplage en distributie;
- het in voorkomende gevallen assisteren van de afdeling secretariaat Weekmedia.
Functie-eisen:
- een opleiding op minimaal HAVO/HEAO-niveau;
- goede communicatieve eigenschappen;
- minimum leeftijd 25 jaar;
- ervaring in een soortgelijke functie strekt tot aanbeveling.
Werktijden:
De werktijden zijn vastgesteld op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00
uur.
De gemiddelde werkweek bedraagt 36 uur (= full-time).
De aard van de functie brengt met zich mee dat ook op andere uren een beroep op u
kan worden gedaan.
Wij bieden:
- afhankelijk van ervaring een salaris van minimaal ƒ2.911,00 tot maximaal
ƒ3.704,00 bruto per maand.
- een uitstekend pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden.
Nadere informatie omtrent deze functie kunt u inwinnen bij het Hoofd Commercie
Weekmedia, de heer J. F. Sas, tel. 020-562.2618.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 1 april 1991 richten aan de personeelsafdeling van Perscombinatie N.V., Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, t.a.v. de
heer A. Schermer, onder vermelding van AS/07.
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abonnee
Een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad móet. Dat is tenminste mijn mening. Ik weet anders geen krant die zo indringend
over onze gemeente schrijft als die krant dat doet. Duidelijk en helder zonder flauwekul. M'n dochter die een paar straten verderop
woont, denkt er net zo over.
Om te bewijzen hoe goed die krant gelezen wordt... Mijn hond was laatst spoorloos en ten einde raad heb ik in de krant een
Micro-advertentie geplaatst. Geloof het of niet, maar op de dag van verschijning kreeg ik meteen een telefoontje en had ik m'n
hond terug.
De redactie durft ook wat te zeggen als er iets in de gemeente speelt waar ze het niet mee eens is. En je
kunt merken dat ze door de heren ambtenaren serieus worden genomen. Nee, die krant kan voor mij niet stuk.
Vorige maand is er een nieuwe bezorger gekomen die mij op z'n eerste dag per ongeluk had overgeslagen. Ik meteen bellen
natuurlijk. Ze brachten 'm zo snel mogelijk. M'n boze bui was meteen over. Nu gaat het prima, elke week heb ik 'm in de bus
Een krant om naar uit te kijken.
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant die
schrijft over de plaats waar u woont.

Daarna word ik abonnee en betaal per
U maand f 4,75*
Q kwartaal f 15,Q halfjaar f 27,ü jaar f49,* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische
betaling. Voor postabonnees gelden andere tarieven.

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben. Omdat ik
graag wil weten wat zich in mijn omge\ ing afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar f 11,-.
Naam: (m/v)
Adies.
Postcode/Plaats
Telefoon:
Giro/Banknr. _

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven:
020-668.13.00
Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia. Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. U hoeft geen postzegel
te plakken.

d v.m. controle bezorging) WK

El/2

c
r

ü Nieuwsblad

Wie 'n abonnement heeft weet meer!
De Perscombinatie Produkties kan ook uw perio- .
dieken, catalogi, brochures, mailings, jaarverslagen,
personeelskranten of nieuwsbulletins verzorgen.
Van kopij tot en met
drukwerk. Of als u wilt,
alleen een deel van het
produktieproces: de
pre-press fase bijvoorbeeld. De Perscombinatie en u: beslist geen
vreemde combinatie.
Zeker niet als u bedenkt dat we als modern grafisch1

En een personeefskronf,
kunnen jullie dof ook?

bedrijf. 7 dagen per week, 24 uur per dag en tegen
concurrerende prijzen voor u klaar staan.
Wilt u meer weten of de folder aanvragen?
Bel dan: 020- 562.25.22 of 562.22.71.
i ^^M ^M i^HM •••• M^H ^mmm H^M UH^ i^mm mmm ^mm

ODUKTIES

UW PARTNER IN PRE-PRESS & DRUKWERK
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam, Fax. 020-562.27.1 3
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Halve finale dames verloopt vlot

Society vrijwel kampioen
ZANDVOORT - Met een overtuigende zege op concurrent Pat
Mat 4 lijkt de Chess Society Zandvoort regelrecht op het kampioenschap af te stevenen. De door Auto Strijder gesponsorde
dynamische schaakvereniging staat na vijf ronden alleen aan de
leiding met negen punten. Ook op organisatorisch gebied boekt
Chess Society succes, aangezien de halve finale damesschaak
perfekt verloopt.
- Met spanning was in de Cheff So- kwam de stand op 3,5-1,5 voor Chess
ciety gelederen uitgezien naar de Society en hadden Hans van Brakel,
ontmoeting met rivaal Pat Mat. Bei- bord l, Olaf Cliteur, bord 2 en Kees
de ploegen gingen immers met ze- Koper op bord 3 aan één punt volven punten uit vier wedstrijden ge- doende om de fel begeerde zege bindeeld aan de leiding. Reeds bij het nen te halen.
begin van de wedstrijd was het BeDaar zowel Hans van Brakel en de
verwijkse team, dat hoofdzakelijk tegen de griep-bacillen strijdende
bestaat uit wedstrijdleiders van het Olaf Cliteur beslissend voordeel
Hoogoventoernooi, onder de indruk hadden behaald in het middenspel,
'van het spelerspotentieel van de moest dit geen probleem zijn. BeiZandvoorters. Ondanks dat keek
Chess Society echter, door een verkeerde beslissing van Nico Handgraaf, snel tegen een 0-1 achterstand
aan.

Daar op dat moment ook op enkele andere borden lichte voordeeltjes
voor de Beverwijkers waren te bespeuren, werden de wenkbrauwen
even gefronst. Het tij keerde echter
snel in Zandvoorts voordeel toen zowel Piet Duin op bord 6 als Ton van
Kempen op bord 4 hun tegenstanders onder de voet liepen. Een sutalieme overwinning van de eveneens
zeer goed scorende Simon Bosma
maakte de Beverwijkse ellende
kompleet. Na overleg met teamleider Olaf Cliteur kwam Hans Drost
op het achtste bord met zijn tegenstander remise overeen. Hierdoor

den boden dan ook zeer professioneel remise aan, hetgeen wel geaccepteerd moest worden. Zo kon het
wedstrijdformulier met daarop de
Zandvoortse overwinning worden
ondertekend. Kees Koper, die een
pion achter stond, gaf gehele in het
kader van het vriendschappelijke
verloop van de wedstrijd, op. Hierdoor kwam de uitslag 4,5-3,5 voor
Chess Society, doch daar dat eigenlijk 5,5-2,5 had moeten zijn, konden
de Zandvoorters spreken van een
verpletterende overwinning. De
stand in de vierde klasse G luidt na
vijf ronden: 1. Chess Society 5-9, 2.
VHS 4 5-8, 3. Pat Mat 4 5-7, 4. Het
Oosten 2 5-6, 5. De Vennep 3 5-4, 6.
HWP 6 5-3, 7. SVS 3 5-2, 8. De Uil 7 51.
Eeeds over 14 dagen zet de Chess
Society de competitie voort met een

uitwedstrijd tegen het met te onderschatten tweede team van het Oosten uit Haarlem-noord. Voorlopig
zijn de Zandvoortse vizieren echter
gericht op het bekertreffen van vrijdag 15 maart aanstaande thuis tegen
tweede klasser Santpoort.

Halve finale
De sponsoring van het gerenommeerde soft-ware house TASVX8000, professionals op vax uit de
Meern stelde de Chess Society in
staat de halve finale van het Nederlandse kampioenschap
damesschaak te organiseren. Afgelopen
vrijdag werd in Hotel Faber deze
halve finale officieel geopend door
de burgemeester van Zandvoort.
Om 18.00 uur brandde de strijd, om
vier plaatsen in de finale, goed los. Al
in de eerste ronde bleek dat er veel
strijd was, gezien de slechts twee
remises. Ook de volgende dag gingen de dames er volop tegenaan. De
strijd op de 64 velden was fel en
boeiend en ook zondagmiddag werd
er hard geknokt voor de overwinning. Dat blijkt uit het geringe aantal
remises over het gehele weekend.
Slechts vijf keer werd het punt gedeeld van de dertig gespeelde partijen.
Na die eerste drie ronden gaat in
poule A met een honderd procentscore Ineke Tichelman aan de leiding
gevolgd op de tweede plaats door
Helen Schut met 2,5 punten. Anneke
Schol volgt op de derde plaats met
twee punten en een gedeelde vierde

Oudledenavond
bij BC Lotus
ZANDVOORT In de afgelopen
maanden heeft een aantal leden um
badmintonveiemgmg BC Lotus de
koppen bi] elkaar gestoken en onck i
leidinc van een nieuw bestuur uil
men weei behoorlijk aan de wey t mi
meren Daarom is in cle eerste phi.it^
een oudledenavond georgamsecirï
en die wordt gehouden op \ri]das,
avond 15 maart aanstaande

•

De voorzitter van Chess Society, Hans van Brakel, kijkt naar een schaakpartij

plaats is er voor Marleen van Amerongen en Irene Jaquet met 1,5 punt.
In groep B wordt de eerste positie
gedeeld door Adinda Koster en
Christel van der Vorst met 2,5 punten. De strijd is bijzonder spannend

Goede partij maar nipt verlies dames tegen VCH

Paal en lat houden sterk
Zandvoort75 van zege af

Zondag jeugdtoernooi bij vollybalclub
Sporting OSS om de 'eer en prijzen'

ZANDVOORT - De eerste
wedstrijd na een noodgedwongen lange winterstop is wat
voetbal betreft voor Zandvoort'75 prima verlopen. De
Zandvoorters waren duidelijk
beter dan koploper OSDO
maar hadden geen greintje geluk en moesten met een 2-2 gelijkspel genoegen nemen. De
mannen van coach Gerard Nijkamp raakten maar liefst viermaal het houtwerk.

ZANDVOORT - Komende
zondag 10 maart wordt in de
Pellikaansporthal aan de A. J.
v.d. Moolenstraat het jaarlijkse „Garnael"-toernooi gespeeld. Op dit Garnaeltoernooi
spelen jeugdvolleybalteams
uit Zandvoort en wijde omgeving om de eer maar ook om de
• prijzen. In competitieverband
speelden de dames van Sporting OSS een goede partij,
maar verloren nipt van VCH.

Vanaf de aftrap namen de Zandvoorters het initiatief en bestookten het
doel van OSDO met snel opgezette
aanvallen over de vleugels. Reeds na
vijf minuten voetballen kroop
OSDO door het oog van de naald.

„Jeugd heeft de toekomst", zegt
men vaak terecht. Het is dan ook
zeer waarschijnlijk dat de spelers/sters, die zondag in het veld treden,
over een aantal jaren te zien zijn in
de topteams van verschillende volleybalveremgingen in de omgeving.

Een schot van Robin Luiten werd
ternauwernood door de OSDO-doelman over zijn doel getikt. En uit de
daarop volgende hoekschop was het
Philip van de Heuvel die de bal net
niet goed genoeg kon raken om
Zandvoort'75 op voorsprong te zetten. Het offensief hield aan en Paul
Longayroux was eveneens dicht bij
een treffer. Na een solo schoot hij
net langs de verkeerde kant van de
doelpaal. Het aandringen werd na
twaalf minuten beloond.
Een goed doorzettende Robin Castien zette voor naar Paul Longayroux, die vrij voor de OSDO-keeper
niet faalde, 0-1,

Het jeugdvolleybaltoernooi begint
om 10.00 uur. De eerste drie uren
staan in het teken van de C- en Djeugd. Dit zijn jongens en meisjes
van 9 tot 12 jaar. Om 13.00 uur zullen
zij worden afgelost door de oudste
adspiranten, de A- en B-jeugd (13-16
jaar).
Omdat de toekomst niet alleen
voor de jeugd is, heeft de wedstrijdleiding ook iets bedacht voor de oudere
volleybalgeïnteresseerden.
Vanaf 12.00 uur is er een veld vrijgemaakt voor iedereen die iets meer
van volleybal wil weten en een balletje wil slaan. Men hoeft dus geen lid
te zijn van een volleytaalclub; iedereen die wil, mag meespelen. Sportkleding moet men echter wel meenemen.

Competitie
Na de eerste set leek het eerste
damesteam van Sporting OSS naar
een grote nederlaag te worden gespeeld. VCH was in de eerste set veel
te sterk en won in hoog tempo met
j 15-1. De wedstrijd leek snel afge: maakt te worden maar in de tweede
iet kwam Sporting OSS knap terug.
j Tot 12-12 ging de strijd gelijk op
i maar toch was het VCH dat over de

en drie dames plaatsten zich met
een gelijk aantal punten op de derde
plaats. Dat zijn met twee punten,
Enka Belle, Marisca Kouwenhoven
en Nel Arts.
Aanstaande zaterdag om 13.00 uur

Foto Bram Slijnen

langste adem beschikte, 15-13. Ook
in de derde set gaf Sporting OSS
goed partij en ontstond er een spannende partij. VCH had ook nu het
laatste woord en trok de set alsnog
naar zich toe.
Sporting dames 2 begon de partij
tegen het hoger geklasseerde Van
Nispen goed. Het verschil in niveau
tussen de twee teams was klein,
maar Sporting hield de zenuwen het
langste in bedwang en won de eerste
set met 17-16. Langzaam kwam Van
Nispen in het ritme en de volgende
drie sets werden door dit team gewonnen, 1-3.
De Sporting dames 3 deden het net
omgekeerd. Werd de eerste set nog
verloren met 13-15, verderop in de

Nihot/Jaap Bloem Sport uitgebekerd

Misverstand

Doordat Bas Heino, Rob van de
Bergh en Remco van Lent op vakan:ie waren moest Nihot/Jaap Bloem
Sport zonder wisselspeler aantrei tegen Rex en mede daardoor is
nederlaag verklaard. Maar ook
zonder wissel heeft Nihot/Jaap
Bloem Sport goede kansen gehad op
|even beter resultaat. Zo kregen Ed|' m Ariesen en René Paap goede moIplijkheden
maar het lukte niet. Tot
a
an de 18e minuut bleef het Zand'•oortse team overeind mede door
^tstekend
keeperswerk van Jaap
B
loem. In de daarop volgende vijf
l^inuten werd de nederlaag van de
^ndvoorters
een feit. Hex sloeg in
u
'e fase keihard toe door viermaal te
'Coren, 4-0.
In de tweede helft heeft een moeNihot/Jaap Bloem Sport er alles
an gedaan om de nederlaag af te
i^nden. In de derde minuut slaagde
Ul
'nms Keuning erin 4-1 op het sco-

l
t l'y

^

rebord te zetten en daarna kregen de
Zandvoorters vele kansen op een betere score. Dennis Keunig, Wim de
Jong en Edwin Ariesen schoten tegen de paal of net naast. De uitvallen
van Rex waren sporadisch maar erg
gevaarlijk. Jaap Bloem hield de gastheren echter van meerdere scores
af. De Zandvoorters kregen vele kansen en slechts een daarvan werd
door Edwin Ariesen verzilverd, 4-2.
Meer zat er voor Nihot/Jaap Bloem
Sport niet in waardoor er een einde
aan het bekeravontuur kwam.
„Ik moet het team toch een compliment maken, om zonder wisselspeler, zo goed partij te geven. In de
tweede helft hadden we zelfs het betere van het spel maar het zat toen
niet mee," vond coach Guus MarcelIe.

Bad Zuid/ZVN
Nadat de Zandvoorters vorige
week moeiteloos de uitwedstrijd bij
Concordia met 6-1 hadden gewonnen, stond er nu de thuiswedstrijd
tegen rode lantaarndrager SIZO op
het programma. Bad Zuid/ZVN
kwam moeizaam op gang en ongeinspireerd werd geprobeerd de Hillegomse verdediging te verschalken
maar er werd vrijwel geen kans gecreeèrd. Het was dan ook zeker niet
onverdiend dat SIZO al spoedig een
1-0 voorsprong nam. Ook door deze
achterstand werden de Zandvoor-

Een misverstand in de Zandvoortse
achterhoede werd gelijk door OSDO
afgestraft, 1-1.
In de tweede helft opnieuw een
sterk spelend Zandvoort'75 dat
OSDO met de rug tegen de muur
zette. Na vijf minuten kwam Zandvoort'75 verdiend op een 1-2 voorsprong. Een vrije trap van Mario van
Meelen bereikte bij de tweede paal
de hoog opspringende Robin Luiten
en die kopte prachtig raak. OSDO
probeerde de bakens te verzetten en
met gevaarlijke afstandsschoten tot
succes te komen. Na een kwartier
spelen een gevaarlijke actie van
OSDO. Na een voorzet kopte de
OSDO-spits rakelings over de lat.
Voor het overige was het Zandvoort'75 dat de wedstrijd controleerde.

Tegenslag
Een prachtige solo van Robin Castien besloot de Zandvoortse spits
met een schot op de lat en ook Mario
van Meelen liet zien een mannetje te
kunnen uitspelen. Zijn inzet ging
echter net naast het doel. Een kwartier voor het einde kreeg Zandvoort'75 een onverwachte tegenslag
te verwerken. Uit een onschuldige
situatie wist OSDO toch verrassend
te scoren, waardoor de partijen weer
in evenwicht waren, 2-2. De Zandvoorters herstelden zich snel van
deze tegenslag en zette aan voor een
geweldig slotoffensief. Robin Castien brak door de OSDO-defensie,
maar werd net buiten het strafschopgebied keihard onderuit gehaald. De OSDO-speler kon vertrekken en de Zandvoorters mochten
een vrije trap nemen. Die verdween
via de vingers van de OSDO-doelman tegen de lat en in de slotmmuut
had Paul Longayroux ook geen geluk.
Zijn harde schot spatte op de lat
uiteen. Wat de Zandvoorters ook
probeerden de bal wilde er niet meer
in waardoor de beloning van deze
goede wedstrijd te mager uitviel

Zandvoort'75 bleef de toon aangewedstrijd werd Sporting steeds ster- bouwde een 13-11 voorsprong op
ker en de volgende drie sets werden maar kon de wedstrijd niet afma- ven, maar de Zandvoortse defensie
met steeds groter wordende ver- ken. Toen liet Allides zien niet voor moest attent blijven op de counters
niets op de tweede plaats te staan en van OSDO. De Zandvoorters hadden
schillen gewonenn.
wist alsnog de set en wedstrijd te daar vooralsnog geen moeite mee.
Na een half uur spelen lobde Robin
winnen, 15-13.
Heren
Over het tweede herenteam van Castien op schitterende wijze de bal
Na het gelijk spel van twee weken Sporting zijn alleen maar goede be- naar Dennis Keuning die vrij op de
geleden speelde het eerste Sporting richten te vermelden. Sporting OSDO-doelman afstormde. De tweeOSS team een prima wedstrijd tegen draait prima dit seizoen en behaalde de treffer leek een feit, maar de lob
het op de tweede plaats staande Alli- ook zaterdag een simpele overwin- van Dennis Keuning verdween rakedes 3. In de eerste en tweede set nmg (3-0) op Ovra 6. De spelers van lings langs de doelpaal. Ook doelpowerden de Sporting heren van het dit team zijn in de afgelopen jaren gingen van Rob Keuning en Paul
veld geveegd, maar in de derde set zeer goed op elkaar ingespeeld ge- Longayroux leverde de verdiende
keerde het tij volkomen. De stem- raakt en iedereen weet zijn mede- tweede treffer niet op. En zoals zo
rmng keerde terug en Alhdes werd spelers blindelings te vinden. De te- vaak gebeurt in het voetbal, dan valt
verrassend met 11-15 verslagen. Ook genstanders zijn hiervan telkens er een doelpunt aan de andere kant.
de vierde set verliep voor Sporting weer de dupe.
Het jeugd C-team van Sporting
erg voorspoedig. Sporting OSS
OSS speelde een wisselvallige wedstrid tegen SBIJ R. Het goede spel
van de eerste set, die werd gewonnen
ZANDVOORT - De jeugd bij
ZANDVOORT - De sportverenimet 15-11, kon met de hele wedstrijd ging
de Zandvoortse Schaakclub
TZB
organiseert
aanstaande
worden vastgehouden. De Zand- vrijdag de zesde klaver j as wedstrijd, breekt door. Vorige week donvoorters zakten iets trug waardoor uit een serie van zeven, om de zoge- derdagavond was dat weer duiSBIJ de tweede en ook de derde set naamde„slagkooitrofee". De op- delijk te zien in het Gemeennaar zich toe kon trekken. Eind- brengst van dit klaverjas gebeuren schapshuis. Erik Jorning en
stand 1-2 in het voordeel van de IJ- komt ten goede aan de afdeling softDennis van der Meijden wonmuidenaren.
van TZB. Ook voor deze wed- nen op sublieme wijze hun parEen spelmoment uit de wedstrijd bal
ters niet wakker geschud en kreeg
strijd zijn er fraaie bekers te winnen, tijen
tegen respectievelijk
SIZO legio kansen om de voor- van Sporting OSS tegen VCH. De die beschikbaar zijn gesteld door
sprong uit te breiden. Gelukkig Zandvoortse dames leden een neder- Adviesbureau Brands. Bovendien John Ayress en Rqnald Roele.
stond Wim van der Kuyl wel gecon- laag.
wordt er een loterij gehouden niet Dennis van der Meijden consocentreerd te keepen en behoedde
zeer fraaie prijzen. De klaverjaswed- lideerde hiermee zijn 4e plaats,
daarmee zijn team voor een grotere
strijd begint om 20.00 uur, de m- terwijl Erik Jorning weer een
achterstand. Toch lukte het Bad
schrijfkosten bedragen / 7,50 per plaatsje steeg naar de negende
Zuid/ZVN om in de tiende minuut
koppel en zoals gebruikelijk is de plek.
op gelijke hoogte te komen door een
plaats van handeling het clubhuis
VOETBAL
De schaaklessen, die de Zandschot van Jack Goedegebuure. Het
Zaterdag; Zandvoort'75-SCW 15.00 van TZB aan de Kennemerweg.
voortse Schaakclub iedere dondertempo werd nu wat opgevoerd en uur terrein binnencircuit.
dagavond geeft, beginnen duidelijk
door doelpunten van wederom Jack
J. Hercules-Zandvoortmeeuwen
hun vruchten af te werpen Onder
Goedegebuure en Marcel Schoorl 14.30 uur, beslissingswedstrijd om
leiding van Dennis van der Meijden
liepen de badgasten nog voor de rust periodtitelop veld DSC'74 in Haaren John Ayress wordt de jeugd een
uit naar een 3-1 voorsprong.
Vierde klasse KNVB zaterdag;:
stukje schaaktheorie bijOok na de rust speelde de ploeg lem.
OSDO 15-26, Aalsmeer 15-25, Zand- belangrijk
ZAALHANDBAL
gebracht. Vanavond is er vanwege
van coach Ap Lammers niet voluit,
Zondag, uitwedstrijden 12.50 uur voort '75 15-23, Swift 14-19, Beurs- krokusvakantie geen les. Jeugdige
maar het klasseverschil was zo DS ADO 3-ZVM 2,10.00 uur HS Odin bengels 15-19, Hoofddorp 15-13,
groot dat Bad Zuid/ZVN er moeite- 4-ZVM 3, 13.30 uur HS Odin 2-ZVM RCH 15-12, SMS 15-11, SCW 15-11, schaakhefhebbers kunnen zich nog
steeds opgeven via de teleioonnum
loos in slaagde de stand op te voeren l, 13.20 uur HS Uitgeest-ZVM 2.
NFC 14-9, SIZO 15-8, Bloemendaal mers
13224 of 14120 Eind mei zal
naar 7-1, door treffers van Frans
15-2. Eerste klasse IIVB zaterdag:: door de
BASKETBAL
KNSB de officiële examens
Post en Jack Goedegebuure, die beiZaterdag: 20.15 uur Onze Gezellen- DSC '74 15-24, Velsen 14-22, Zandden tweemaal scoorden. De Zand- Lions Heren sporthal Haarlem- voortmeeuwen 15-22, Overbos 16-16, afgenomen worden vooi het pionvoorters geloofden het verder wel Noord.
HCB 16-16, Energie 15-15, Stormvo- nen- en torendiploma.
waardoor SIZO de kans kreeg om de
gels 16-15, J/.Hercules 16-15, HalfZAALVOETBAL
Bij de jeugd steeg Florian van der
stand een wat dragelijker aanzien te
Vrijdagavond n de Pellikaanhal: weg 15-13, Renova 15-11, Geel Wit 16- Moolen naar een 3e plaats en gaat nu
geven, 7-4. Middels een eindsprintje 18.00 uur selektiewedstrijd C-jun. 9, DCO 15-6. Eerste klasse HVB zonbepaalde Bad-zuid/ZVN, door doel- 19.00 uur Zandvoortmeeuwen-Onze dag: Velsenoord 18-32, Spaarnestad duidelijk een bedreiging vormen
punten van Marcel Schoorl en Ed Gezellen A-jun., 19.45 uur Ni-20-30, Halfweg 20-29, Concordia 17- voor Dave Frederkmg. De ranglijst
Vastenhouwri, de eindstand op 9-4. hot/JBS-VSV dames, 20.30 uur Ni- 24, EHS 18-20, Hillegom 18-17, Ter- bij de jeugd ziet er op dit moment als
Slechts vier wedstrijden moeten hot/JBS-MCA, 21.25 uur TZB 3- rasvogels 18-17, DIOS 18-16, Zand- volgt uit: 1. Dave Frederkmg, 2. Flo
de Zandvoorters nog afwerken waar- DVS'85 2, 22.30 uur Zandvoort voortmeeuwen 18-14, Heemstede 18- nan van der Moolen, 3. Ilje Molle4. Bas Geurts, 5. Retaecca Wilonder de derby's tegen Zandvoort- Noord 2-Concordia 2.
10, VVH 18-6, DSC '74 18-4. Tweede rus,
lemse, 6. Henk Willemse, 7. Michel
meeuwen en TZB. Komt Bad
klasse IIVB zondag: Vogelenzang 14- van
Ossenbruggen, 8. Mare Kok, 9.
Zuid/ZVN die wedstrijden goed door
Maandagavond in de Pellikaan- 26, DSK 17-26, Alhance 15-25,
dan kan de kampioensvlag gehesen hal: 20.30 uur Zandvoort Noord 4- Schalkwijk 15-22, SVIJ 16-20, BSM Robert Prins, 10. Bas van der Meij,
worden. De stand aan kop is: 1. Bad Out 2, 21.15 uur Zandvoortmeeuwen 16-15, NIJVV 14-8, THB 15-8, Spaar- 11. Rentia Visser, 12. Rutger Visser,
Zuid/ZVN 18-33, 2. Verkaik 18-29, 3. 3-Concordia 4, 22.00 uur Zandvoort nevogels 14-7, TZB 15-5, Overbos 14- 13. Thomas Hesse.
Sekura 18-28, 4. TZB 17-26.
4.
Noord 3-TZB 5.

TZB klaverjast

Moeiteloze zege Bad Zuid/ZVN
ZANDVOORT - In de zaalvoetbalbekerstrijd is Nihot/Jaap
Bloem Sport eervol ten onder
gegaan. Tegen het in de eerste
divisie uitkomende Rex hebben de Zandvoorters prima
partij gegeven maar Rex won
met 4-2. Bad Zuid/ZVN boekte
opnieuw een fraaie overwinning, nu op het zwakke SIZO,
9-4.

In de Sporthal Van Pagce aan de
Flcmmtjstraat hoopt het bestiiui
van BC Lotus een "loot aanta' oud
leden te mossen begroeten Dam \ ooi
zijn al vele uitnodigingen de clt-ui uit
maar middels dit bericht hoopt BC
van twee dames.
Lotus de oudleden te bereiken die
foto Bram Stynen
nog geen bericht hebben gehad De
avond begint om 19 30 uui niet een
kopje koffie, waarna van 2000 uut
wordt de vierde ronde gespeeld en tot
22.00 uur het badmintonspel
de laatste en beslissende ronde wordt beoefend Na ai loop is et no«
wordt gehouden op zondag 10 een gezellig samenzijn m de bai xaii
maart. Schaakliefhebbers zijn van
harte welkom m Hotel Faber, de toe- de sporthal.
gang is gratis.
Inlichtingen over deze avond ^ijn
te verkrijgen bi] Peter van Wijk, tekfoon 16288, of berichten kunnen
worden ingesproken op het ant
woordapparaat van Karin en Rob de
Graaf, 02507 19612

SPORTAGENDA

Standen Voetbal

Slechte visvangst
op de Noordzee
ZANVOORT - Elf scharretjes was het resultaat van twee
uur vissen met 21 personen
van de Zeevis Vereniging
Zandvoort. De wedstrijd vond
afgelopen zondag plaats opde
Noordzee vanuit IJmuiden.
Nu kan men zeggen dat ei slechte
vissers zijn geweest, maar enige tijd
geleden wisten diezelfde vissers ongeveer 200 kg op een dag te vangen
Dus moet er iets anders aan de hand
zijn. „Of het nu overbevissmg is
(met door ons) of door sptortmg van
chemicaliën, ik weet het niet", stelt
de voorzitter vna de visveremgmg
Ton Goossens. „Maar als ik ai en toe
de verhalen van de oude Zandvoor
ters hoor over het beugvissen m de
jaren vijftig en zestig dan is er wel
wat veranderd"

Strakke wind
Het vooruitzicht wat het weer betrof zag er goed uit, totdat de man
nen zich om 7.00 uur verzamelden
en er al een strakke zuiderwind opstak. Aangezien de verwachting was
dat er vrijwel geen wind zou komen
zijn de vissers toch uitgevaren De
wind nam echter niet af en weid
zelfs sterker, zodat de boot flink te
keer ging en het vissen onmogelijk
maakte. Toch haalde de latere win
naar, van deze eerste wedstrijd, Jo
han van Gasteren, drie scharretjes
boven water. Twee daarvan waren
ondermaats en een bovenmaats, wat
direct de grootste vis van de dag was,
namelijk 29 centimeter. Van Gaste
ren werd dus eeiste met een 300
gram vis Tweede werd Ton Goos
sens met 210 gram vis en een gedeelde derde plaats was er voor Wil Knjnen en Henk Blui]s met ieder 150
gram vis. In de tussenstand van de
„bootcompetitie" gaat Johan van
Gasteren met l punt op kop gevolgd
door Hans Moi tier en Ton Goossens
met ieder 2 punten

Jeugd is troef
Zandvoortse
In de interne competitie weiden
maar liefst tien partijen gespeeld De
uitslagen uit de 22e ronde waren
Wiggemansen-De Oude 0-1, Roele
Van der Meijden 0-1, Bei khout Khjn
remise. Paap-Van dei Mije remise.
De Bruin Marqueme 10, Goiter
Geerts remise, Molenaai Van Ei]k O
l, Tonnes-Van Elk algebioken, Lm
deman-Kok l O en A\ ress Joi mnu O
l
De stand na deze 22e londe is l
Van Kempen, 2 Van Ei]k. 3 Avress
4 Van der Meijden, 5 Lindomann (i
Termes, 7 Molenaai, 8 Geoits. "
Jorning, H) Marqueme

Externe competitie
Volgende week dinsdag.u ond üaat
het eerste team van de ZancUooitso
Schaakclub zijn laatste wedstii]d
spelen voor de externe competitie
De Zandvoortse Schaak club naat
dan op bezoek bi] Bloemendaal Op
dit moment staat Zandvoort op een
gedeelde vijlde plaats met Bloemen
daal en het Hillegomse De Uil Het
Zandvoortse schaakteam moet mimmaal een gelijkspel maken om
met in de gevarenzone te geraken
Volgens teamleider Echvard Geeits
moet dit mogelijk zi]n Zoniet, dan is
de Zandvoortse schaakclub ath.ui
kelijk wat er m de andeie, i esteien
de poules gebeurt
Uit de zes poules, die m cle Noni d
hollandse competitie gespeeld \un
den in de 3e klasse, de»racU?i en ook
de twee nummers ze\en, met het
minste aantal matchpunten Zand
voort heeft op dit moment vi]t pun
ten uit vijf wedstrijden terwi]! er der
tien clubs uit de andere poules ajn
die minder punten hebben behaald
dan Zandvoort
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Oproepen
Mededelingen

Woninginrichting

Postzegels
Munten

Tenten en
kampeerbenodigdheden

Personeelswerving
dichtbij huis?

* Te koop inbouwkookplaa
•* Jannie, over 1'/z week (gas), wit, 4-pits, ƒ50. Te; * Postzegel(ruil)beurs zater- •*• Te koop bungalowtent, 4komt de baby. Een jongen o 02507-15230.
dag 9 maart a.s. Gemeen- pers. + luifel, ƒ250. Tel.
een meisje. Het is mij om hè * Te koop eethoek, zwar schapshuis. Inl.: 02507-16061 02507-17973.
even. Met spanning wordt e hout, met 6 stoelen, 90x16C of 16456. Toegang vrij.
naar uitgezien. Dompjeü
(tot max. 240) mtr. Prijs ƒ 300
Auto's en
* Hoera!!! Monique en Erwin Tel. 02507-20021.
Muziekauto-accessoires
gingen deze week in onder Te koop 5 ZIT-ELEMENTEN
instrumenten
trouw. Nog zes maanden dan zwaar chroom m. losse kus
is het grote feest. Ik verheuc sens. Pr. n.ot.k. Tel. 17463.
T k RENAULT 18 automaat,
mij daar al op. Oompje.
Huren met recht van koop bouwj '80, ƒ500. HaarlemLijsten
op
maat
KEYBOARD v.a. ƒ25 p.m. merstr. 68. Tel. 02507-12063.
* Lieve Erwin en Monique
DIJKMAN B.V.
bij
van harte met jullie onder
Rozengracht 115, Amstertrouw en nu op naar het grote
Foto
Boomgaard
Diverse clubs
dam. Tel. 020-626.56.11.
feest. Liefs, Jan, Jannie en?"
Grote
Krocht
26
ook
van
Moepsje.
ADVERTENTIES VOOR DE
• ANNULERINGEN van uw
* Moeke Lemmens 9 maar
Tel. 13529
advertentieopdrachten kunt u Buurvrouw Chantal en haar
ZAKENMAN EN PARTICULIER
een heel fijne verjaardag. In
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK hete buurjongens, live-sex.
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- gedachten bij jullie, Siep en T.k. gevr. LEDER CHESTER richten aan Centrale Orderaf Bel 06-320*328*01 (50 cpm).
FIELD BANKSTEL of LOSSE deling Weekmedia, Postbus
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot- Dien.
Onvoorstelbaar, triosex saBANK. Tel. 075-704775
ten.
122, 1000 AC Amsterdam.
men m. Loesje en stoute AniParticulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis -*• Donderdagavond schaken
ta: 06-320*328*04 (50 cpm).
de Zandvoorters in het Ge
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Radio/tv/video
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
meenschapshuis bij de Zand
Lessen en clubs
SUZANNE gaat onder de
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,40 per millimeter.
voortse Schaakclub. Vooi
hete douche en Jos maar gluSluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
info: tel. 14120/13224.
ren. 06-320*329*01 (50 cpm).
Foto
Boomgaard
AEROBICS
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of afge*** H-E-T-E-R-O-Contact * * *
ven/zenden aan:
o.l.v.
Anja
v.d.
Voort.
Broodjes bestellen?
Grote Krocht 26.
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
De heetste Sexafsprakenü
Bel v. info: 19701 of 12215.
Telefoon:
13529.
18789
2042 JM Zandvoort.
Bel: 06-320.329.88 (50 cpm).
UW FILM OP VIDEO
BROODJE BURGER BELLEN
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
ƒ 1,75 per minuut met
Wil jij direct APART met
Zalenverhuur
1421 AA Uithoorn.
ƒ250 bezorgkosten
gratis achtergrondmuziek.
'n strenge meester of met
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
boven ƒ 25 gratis bezorgd
een onderdanige slaaf???
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
VERENIGINGSGEBOUW
Bel Gay S.M. voor Twee:
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde * 10 maart Gemeenschaps Computerapparatuur
06-320.329.99 (50 cpm).
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, huis op de verzamelbeurs
De
Krocht
en software
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasper- leuke paas-artikelen.
Grote Krocht 41, Zandvoort, Meer dan 100 hete Meisjes,
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuws- * Schaaklessen krijgt ieder
zoeken SEXCONTACTÜ
blad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode en De Nieuwe een gratis op dond.avond i'
tel. 02507-15705-18812, voor
Te koop COMMODORE 128
06-320*330*21 (50 cpm).
Weesper ƒ 6,38 per millimeter.
BRUILOFTEN
RECEPTIES
het Gemeenschapshuis bij d-. -t- Commodore kleurenmoni
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
Versier ook 'n afspraakje!!
KOFFIETAFELS
Schaakclub tor + datarecorder + 2 joy
o Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- Zandvoortse
Bel de Afspreekbox:
Info:
tel.
13224/14120.
sticks,
ƒ600.
Tel.
03240
combinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kanto06-320.330.77 (50 cpm).
38887.
ren verkrijgbaar.
* Help de Polen. Stuur eens
Huwelijk en
Bel voor sex-afspraakjes,
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening een voedselpakket! Geen * T.k. Atari 2600 spelcomp
kennismaking
Jonge MEISJES-CONTACT:
gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm.kosten.
adres? Dat hebben wij voor u incl. 2 joysticks + 10 spelle
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers Inl.: tel. 02907-5235.
06-320.330.16 (50 cpm).
tjes, spelend te bez., ƒ 125
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
Na
de wedstrijd gaan Petra
ALLEEN
ZIJN
MOE?
Bel
dan
Tel.
02507-19555.
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
Voor trouwfoto's
Parasol Reis- en Contacten- en Kim samen onder de douwordt ƒ 3,00 in rekening gebracht.
club: 023-356840 (infoband). cheü 06-320*330*32 (50 cpm)
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefoFoto Boomgaard
Hobby's en
nisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
• Reflectanten op adverten- ** HOMO DIRECT APART **
verzamelingen
bezorgklachten) of zenden aan:
Grote Krocht 26
ties onder nummer gelieven Bel nu snel voor het maken
Centrale Orderafdeling Weekmedia
ervoor te zorgen dat het num- van een geslaagde afspraak,
Postbus 122
Tel. 13529
* Verzamelaar zoekt hel mer in de linker-bovenhoek of bel voor 'n lekker gesprek.
1000 AC Amsterdam
• Wij behouden ons hè men, uniformen, medailles, in op de envelop staat vermeld Niemand kan meeluisteren!!
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing recht voor zonder opgave van signers, foto's, uitrustingstuk en dat de brief geadresseerd Druk op de nul als je iemand
in dezelfde week.
redenen teksten te wijzigen ken, gasmaskers uit de Twee wordt aan: Centrale Order- anders wilt spreken.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
de Wereldoorlog. Tel. 17357 afd. Weekmedia, Postbus Bel: 06-320.322.67 (50 cpm).
of niet op te nemen.
5 meisjes/dames ontv. tijde* Zondag 10 mrt Gemeen 122, 1000 AC Amsterdam. Dit
Voor een relatie bel nu: 06-320.332.77 lijk/part-time in rom. privévoorkomt vertraging in de beschapshuis
van
10
tot
17
uur
Verloren en
handeling.
(50 cpm) voor man en vrouw. Voor gratis inspr.: 085-216690. sfeer v.a. ƒ 100. 020-6252497.
Divers personeel gevraagd
Verzamelbeurs
Zandvoort
gevonden
Ruilen, kopen, verkopen. Inl.
• Wij behouden ons het
* * * * * JANNEKE * * * * *
14234/12303. Gratis toegang
Te koop
recht voor zonder opgave van
Rozenkwekerij J. W. van der Does
Jong en onschuldig ...?
* Verloren ma. 17/2 vanal
redenen teksten te wijzigen
aangeboden
06 - 320*324*24 (50 c/m)
Bilderdijkstr. naar Centrum:
vraagt
of niet op te nemen.
Foto
Film
diversen
speld, 2 kleuren, met steen** RIJPE VROUWEN **
Maak
nu
100%
Live
kennis
tje. S.v.p. terug te bezorgen
met bizarre huisvrouwtjes en Veertig jaar en hitsig (50 c/m)
Diversen
tegen beloning. Tel. 12007.
06-320*325*45
Foto Boomgaard * T.k. eikenkl. eettafel ƒ50; banele Moeders en Dochters.
Legmeerdijk 216, Amstelveen, tel. 020-6477940.
elektr. schrijfmachine ƒ 50. Maak nu kennis met de meest
ook
voor
* * * * VLUGGERTJE * * * *
Privé: tel. 020-6451259, Noorddammerweg 87.
Tel. 02507-17463.
portretfoto's,
Bel rne snel schatje (50 c/m) X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
harde Live/Porno die er is!
Oppas gevraagd/
kamerverhuizingen. Voll. verz.
pasfoto's,
06-320*325*27
Kinderdagverblijf Pippeloen- Horecabedrijf zoekt full/partT.k. trouwjapon, wit, mt 44/46,
aangeboden
Dag/n.service: 020-642.48.00.
receptiefoto's,
time (min. 8 u./wk) kamertje zoekt enthousiaste
ƒ 500; overlockmachine, nw in
groepsfoto's aan huis.
meisjes, telefonistes, ladyOPROEPKRACHTEN
doos, ƒ790. Tel. 17463.
06/50 cpm. Red Ear Prod.
Grote Krocht 26.
met eventueel kans op een bartenders en schoonmaak- OPPASMOEDER biedt zich
Tel. 13529.
vaste baan. Salaris volgens sters.
Lft/erv.
onbelang. aan voor enkele dagen per
Onroerende
CAO-Welzijnswerk. Inl.: R. Werkt, (dag, avond, week- week (liefst kinderen tussen 2
Adegeest, tel. 02507-17628. end) in overleg. Verdienste en 4 jaar). Tel. 02507-18402.
goederen
te koop
Dieren en
±/800/wk. Inf.: ma. t/m vrij.
gevraagd
vraagt
AN EN HAN
ievr. SCHOLIERE v.a. 15jrv.
dierenv. 10-21 uur: 020-6634656.
VRIJETIJDSKLEDING
oppas 1 kind, 2'/2, v. vakanWij zijn (ex)gedetineerde en
benodigdheden
zoekt een ervaren NAAISTER • Rubrieksadvertentie? Zie ties en af en toe 's avonds.
uitgerangeerde prostituees!
GARAGE
voor ± 15 uur p.w. Haltestrat voor adres en/of telefoonnr. Tel. 15626.
Wij doen door de telefoon
TE
KOOP
GEVRAAGD
56, Zandvoort. Tel. 13618.
de colofon in deze krant.
absoluut Live alles wat in
OPPAS gevr. voor 2 kinderen vlALTEZER leeuwtjes en
Tel. 02507-14534
je eigen bed nooit gebeurd!
van 3 en 1 jaar voor 5 midda- MINI-Yorkshire terriërs, ing. en
ontw. 08385-51003, na 14 uur.
qen p.w. Tel. 12312.
tot 18 jr. full-time voor de verkoop
Onroerend goed
GRATIS
Wil wil mijn papegaai een
en
woonruimte
06/50
cpm.
Red
Ear
Prod.
héél
goed
tehuis
geven?
SeWoninglijst van Zandvoort
Kleding
en
te huur
rieus contact gewenst. Tel.
02507-17068.
aangeboden
„DE VAGEBOND"
OElU E makelaars o.g.
L|J
Rubrieksadvertentie
op2e-hands kinderkleding
geven? Zie voor adres en/of T.k. gevraagd: INBOEDELS,
Let op!! Vraagt zomerNVM
Tel. 02507-12614
elefoonnummer de colofon
MAKELAAR
kledingü Op afspraak.
ZOLDEROPRUIMINGEN,
Gaat Marleen (30) te ver met
n deze krant.
Tel. 18588 of 16983.
RESTANTEN. 023-246777.
haar Sex/Technieken? Als je
full-time voor onze sportafdeling.
Gevr. met spoed woonruimte boven de 18 jr. bent en tegen
m. vrije opgang, etage of zo- een stootje kunt, dan moet je
5 REGELS
JH
igj GRATIS
merhuis, evt. tijdel. Max. ƒ 500 het zelf maar is beoordelen!
Tel. 12838 Hr. C. Bruijnzeel.
nel. Br.o.nr. 762-77303 bur. bl.

Voor personeelswerving dicht bij huis werkt Weekmedia.
Onze kranten verschijnen editie-gewijs, zodat u gericht
kunt adverteren in de directe omgeving van uw onderneming.

SUCCESVOLLE KLEINE

Elke week opnieuw geven de personeelspagina's van
Weekmedia een overzicht van vacatures in en rond Amsterdam. De lezers weten deze pagina's te vinden; zij
zoeken een baan dicht bij huis.
De 18 kranten van Weekmedia verschijnen wekelijks in
een oplage van 650.000 exemplaren.
De kracht van Weekmedia is de unieke plaats die de
verschillende kranten in hun gebied innemeri. Zij bieden
de lezer veel plaatselijk nieuws en leesplezier en ze worden daarom intensief gelezen.

Wilt u meer weten? Vraag de brochure over personeelswerving aan: 020-562 62 76.

Weekmedia werkt!

Harde
Liveporno!

medewerker

340.340.95

jongen > meisje

340.310.10
Gaat dit
te ver?

—M ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

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

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

06/50 cpm. Red Ear Prod.

Te huur gevr. GARAGE, omg.
v. Lennepweg, Zandvoort. Dikke Rijpe vrouwen doen
Griekse/Nursingsex en de
Tel. 02507-15238.
bizarre Pijn/Grensmethode!
Hou je van véél lak, leer en
Woningruil
rubber/hulpstukken bel dan:

r

Teuben Assurantiën
Vakantie
buitenland

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

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 3,82
ƒ 3,82
ƒ 3,82
ƒ 5,09
ƒ 6,36
ƒ 7,63
ƒ 8,90
ƒ10,18
ƒ11,45
ƒ12,72

Alle prijzen incl. 6% BTW

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren.
Naar,
Adres:
Postcode:
•

Telefoon:
leiBiuun;

Plaats:
S.v.p.
rubriek:
b.v.p. in ruoriBK:

.

UZANNE is 'n jong blond
meisje, en vol van boven!!
Bel: 06-320.330.96 (50 cpm).
Bianca is een ondeugend
ong heet schoolmeisje! (18
j.): 06-320.330.97 (50 cpm).

Stacaravans t.h. in de Belgische Ardennen v.a. ƒ 190 p.w. ***S.M. AFSPREEKLIJN***
Bel 06-320*322*20 (50 cpm).
all-in. Inl.: tel. 04459-1598.
Gratis inspr.: 01720-30507.
Zoek je een lekkere BOY? De
Rijwielen,
HOMO-CONTACT-Computer
motoren,
Bel: 06-320.330.95 (50 cpm).
bromfietsen
Bi-Sex voor TWEE, direct
apart met een heet meisje of
een lekker jongen; ook trio!
* T.k. herensportfiets, Ga- 06-320.330.82 (50 cpm).
elle Tour de France, 5 vernellingen. Vraagprijs ƒ 125. Ondeugende Pascale doet 't
'el. na 17 uur: 02507-15808. in de keuken (KEUKENSEX).
Bel: 06-320*330*98 (50 cpm).
* T.k. opoefiets, Ift. t/m ± 11
z.g.a.n., rose. Prijs ƒ 125. OPGELET! Zoek je 'n vriend
Hoogervorst, tel. 02507- of 'n leuke vriendin? Rirtbox:
06-320.330.01 (50 cpm).
3640.
3 koop MOUNTAIN BIKE Bent u op zoek naar 'n vrouw:
06-320*328*03 (50 cpm).
Prijs ƒ 300.
Dames inspr.: 01720-33202.
Rent a Bike Centre
Passage 20 - Zandvoort
Nieuw: CHRISTEN Contact.
02507-13343/30182
Hete meisjes zoeken ...!! Bel
T.k.
herenrijwiel, sport, nu: 06-320.232.44 (50 cpm).
.g.a.n., ƒ 150; damesrijwiel,
Zoek je een hete meid?
Bel de Tippelbox:
.g.st., ƒ 75. Tel. 02507-17345.
06-320*322*11 (50 cpm).
Rubrieksadvertentie op* * * * HARDSEX * * * *
=ven? Zie voor adres en/of Keihard de lekkerste (50 c/m)
'lefoonnummer de colofon
!!! 06-320*325*35 !!!
deze krant.

Steengrill Restaurant

„De Vuurboet"
STEENGRILLEN
VLEESFONDUE

Z9p°
34po

JAPANS FONDUE
(vlees) 32F°
JAPANS FONDUE
(vis)
37,"
Incl. uitgebreid
garnituur
ALLES ONBEPERKT

Betrouwbare
hulp voor de huishouding
gevraagd.
Vanaf 35 jaar.
Bij voorkeur 5 dagen per week.
Dagelijks 4 uur.
ƒ 15,- per uur.
Inl. tel. 02507-15889.

340.320.80

AANGEBODEN: 4-kamerflat,
Centrum. GEVRAAGD: klei- 06/50 cpm. Red Ear Prod.
ner, flat of woning. Tel. 19357.
Direct Snel Sexcontactü
Live Afspreeklijn.
Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Bel: 06-320*322*88 (50 cpm).
Financiën en
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Nieuw. Bl-SEX AFSPREEKhandelszaken
LIJN **Bel 06-320*330*07**
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
(50 cpm). Inspr.: 01720-45111.
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
Autoverzekering
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
HOMO: Zoek je 'n lekkere
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
V.A. ƒ75 - DORSMAN
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
boy? Bel 06-320.330.18.
blijft toch goedkoper!
Inspreken: 01720-22484.
T e
k 0 0 P
b r u i d s i a P 0 n ,
m a a t
Bel nu: 02507-14534.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
Blonde Natasja doet het
3 8
m 0 d e r n e
s a l 0 n t a f e l
e n
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
met 2 hete Buurjongens.
Autoverzekering
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
r i e t e n
s t 0 e l
T e l
0 2
3 4 3 .
Bel: 06-320*327*77 (50 cpm).
nu nog goedkoper bij
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
TEUBEN ASSURANTIËN
HOMO: Het is wel even
Of
afgeven
bij:
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
slikken voor die Jongens.
Tel. 02507-14643
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
06-320*327*01 (50 cpm).
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Hypotheken
Wil jij een lekkere meid?
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
computervergelijking
Bel de Hete Vrouwenlijn:
Bel nu 02507 - 14643
06-320*320*36 (50 cpm).

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.

verkoper/ster

340.350.15
Banaler
is 'r niet!

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

JUPITER

Bel ons
Thuis!

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Fa. Gansner & Co.

Ristaurante Pizzeria

„La Rondine"
Boulevard Poulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren

Tel. 02507-18178
Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten
Ook zeer geschikt voor kleine
partijtjes tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.

Zeestraat 36
Tel. 12092

* * *

Maandag en dinsdag gesloten

Solliciteer niet naar
moeilijkheden!
Sluit j-een originele getuigschriften bij
uw sollicitatie. Soms komen ze niet terug.
Hn dat terwijl heel veel boekhandels
voor een paar dubbeltjes uw getuigschrift
kopiëren!

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

Zandvoorts Nieuwsblad
Bakkerij Paap
Fa. P. Kleijn
De Spar
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO

Zandvoortselaan 355, Bentveld
Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,

Gasthuisplein 12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

dat is communiceren
zonder misverstanden..

Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

het faxnummer is

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

020-5626283

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht
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Klassiek
uit 20e eeuw
HAARLEM - Het Noordhollands
j philharmonisch Orkest brengt zoni dag een twintigste-eeuws repertoire.
j Vanaf ahlf drie spelen de musici
vverken van Zimmerman, Alexander
Sknabin en Wolfgang von Schweinitz. Het orkest staat onder leiding
van Jean-Paul Penin. De Duitse vioiliste Christiane Edinger en het
l Haarlems Kamerkoor verlenen ook
j medewerking. Om 13.00 uur worden
l m l^amerbezetting werken van Chojpinj Skriabin, Berg en Zimmerman
j uitgevoerd. Kaarten voor de gehele
voorstelling kunnen worden gereserveerd bij het NPO, tel 023-319248.

Haarlem rond 1900
HAARLEM - Deze week is een
tentoonstelling geopend over Haarlern tijdens de eeuwwisseling. De exposïtie is te zien in het Historisch
Museum
Zuid-Kennemerland,
Groot Heiligland 47 in Haarlem.
Rond 1900 was Haarlem een rustige provinciestad met ruim zestigduizend inwoners. De behoudende
rmriderheid maakte de dienst uit.
Toqh waren er allerlei tekenen van
een, komende vernieuwing. De tentoonstelling is samengesteld uit fo1
.to'Sj kleding, meubilair en vele gebruiksvoorwerpen. Het Historisch
Museum is dagelijks geopend van
twaalf tot vijf uur. Op zondag gaan
de deuren een uur later open. Het
.museum is op maandag gesloten.
'Toegang is gratis.

iKoffieconcert
HEEMSTEDE - Beitske Verheij
en Sylvia Wessels treden zondag op
tijdens een koffieconcert in Landgoed Groenendaal. Verheij speelt
cello en Wessels bespeelt de piano.
Op het programma staan werken
van Willem Pijper, Prédéric Chopin
en Prancip Poulenc. De twee musici
vormen sinds 1988 een vast duo. Ze
leggen zich vooral toe op weinig gespeeld repertoire. Het concert begmt om half twaalf en vindt plaats in
de Van Lennepzaal. Een toegangskaartje kost zes gulden vijftig.

O
keur OL

^

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Popmusici uit regio staan
op podium Beeckestijn Pop
IJMUIDEN - Drie popgroepen uit de regio treden zaterdag op tijdens de
Groepenpresentatie van Beeckestijn Pop: Checkin' Out, Drift en Jan Paul
van der Meij. Het concert vindt plaats in het Witte Theater.
Beeckestijn Pop heeft de groepenpresentatie lange tijd op een laag pitje
gezet. De popliefhebbers uit de IJmond liepen nauwelijks warm voor deze
happening. De stichting krijgt de laatste tijd echter zoveel vragen van het
publiek, dat zij besloot een nieuwe groepenpresentatie op poten te zetten.
Checkin' Out bijt 's avonds om half tien de spits af. De band speelt
authentieke rock 'n roll. Het repertoire bestaat voornamelijk uit composities die de band sinds de oprichting twee jaar geleden, zelf in elkaar heeft
gezet.
Na deze band klimt Drift op het podium. Drift won in 1989 de festivalprijs
van Beeckestijn Pop. Daarna bleef de ster van deze groep rijzen. De muziek
van Drift wordt beïnvloedt door allerlei stromingen. Sixties, Glam-rock,
Punk en New Wave, het is allemaal terug te vinden in de nummers. Hun
optredens worden gekenmerkt door een opvallende podiumpresentatie.
Jan Paul van der Meij sluit het concert af met een reeks eigen nummers.
Van der Meij en zijn band scoorden vorig jaar in de hitparades met hun
single De Tijd/Sylvia. De band speelt hecht doortimmerde muziek waarin
een speciale plaats is toebedeeld aan gitarist Jaap Castricum. Ook ludieke
songs staan op het programma.
De Groepenpresentatie vindt plaats in het Witte Theater, Kanaalstraat
257 in IJmuiden. Het concert begint om half tien. De zaal gaat echter een
uur eerder open. Toegangskaarten kosten zeven gulden vijftig. Houders
van een CJP-pas kunnen voor vijf gulden naar binnen. De voorverkoop is
inmiddels gestart. Wie niet aan de kassa wil kopen, kan in de voorverkoop
terecht bij Aad Molenaar, Begijnenstrat 25 in Beverwijk, en Twin Records,
Velserduinweg 2la in IJmuiden.

RGD toont kunnen
IJMTJIDEN - De Rijks Geologische Dienst laat van 6 maart tot 21
april in IJmuiden zien wat er allemaal komt kijken bij het werk van
de RGD. In het Pieter Vermeulen
Museum is een tentoonstelling ingencht over het werk. De Rijks Geolo£ische Dienst maakt diverse soorten
landkaarten.
Het Museum - Moerbergplantsoen
20 in IJmuiden - is door de weeks
jeopend tussen 9.30 en 17.00 uur. De
eerste zondag van de maand staan
de deuren open tussen elf en vijf
mr.

Kaartverkoop in de regen.
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Korte tips
• Verzamelaars kunnen zondag terecht op de verzamelbeurs aan de
Louis Davidsstraat in Zandvoort.
De beurs is open tussen tien en vijf
uur. Er kan geruild, gekocht en
verkocht worden. Toegang gratis.
• De Wurf brengt zaterdag 9 en 16
maart en zondag 10 maart een
klucht in drie bedrijven op het toneel van De Krocht. Aanvang 20.00
uur, an afloop is er dansgelegenheid. Kaarten verkrijgbaar op
Steenstraat 8, tel 13584 en Oosterstraat 18, tel 18636.
• Schrijfster Carolijn Viser bezoekt 15 maart de Zandvoortse taibliotheek, Prinsesseweg 34. De Iezing begint om 19.30 uur, toegang
kost een rijksdaalder. Kaartverkoop is inmiddels gestart in de
bibliotheek.
• De jeugdkomedie Amsterdam
geeft morgen een extra voorstelling van de familiemusical Dat
Had Je Gedroomd. De voorstelling
begint om half drie en vindt plaats
in de Stadsschouwburg in Velsen.
Kaarten kosten zeven gulden vijftig (inclusief een ijsje voor de kinderen). Kinderen vanaf zeven jaar
kunnen de voorstelling goed volgen.
• Carrie Tefsen speelt vrijdag 15
maart in het toneelstuk over Coco.
De voorstelling vindt plaats in de
Stadsschouwburg in Velsen. Aanvang 20.15 uur. De prijs van een
kaartje varieert tussen de 22 en 27
gulden.
• De expositie 'Een leven lang' van
schilder Jan van der Veer hangt
van 10 februari tot en met 21 april
in atelier Paulus Loot, aan de boulevard Paulus Loot 21. Het atelier
is geopend in de weekeinden van
twee tot vijf uur.
• In de bioscopen van Brinkman
in Haarlem draaien de films The
Witches, Postcards from the edge,
The Russia house, Home alone,
Teenage mutant ninja turtles en
Ghost. Al deze drie films zijn voor
alle leeftijden.
• In Cinema Palace in Haarlem
draaien Dances with wolves en De
kleine Zeemeermin. Voor alle leeftijden.
• De Kindergarten cop staat bij de
Haarlemse bioscoop Luxor op het
programma. Ook voor alle leeftijden.
• In de Vleeshal aan de Grote
Markt in Haarlem worden tot 24
maart kunstwerken getoond die
door de gemeenten Haarlem en
Bloemendaal zijn aangekocht.
Ook een keuze uit niet-aangekocht werkt is te zien. Open van
maandag tot en met zaterdag van
elf tot vijf uur, op zon- en feestdagen van een tot vijf. Toegang gratis.
• Kaarten voor Henny Huisman
(26 april) kunnen al worden besteld bij de schouwburg in Velsen
via 02550-15789.

in ons dorpscentrum. Er gaan nu
al stemmen op, om de Kerkstraat
om te dopen m de Drommelstraat.
Van mij mag het. Ik zie liever dat
hij deze panden opkoopt dan een
buitenstaander, die op de bonnefooi in ons dorp probeert zo snel
mogelijk zijn zakken te vullen.
Meestal houden dergelijke heden
het na een jaar of twee weer voor
gezien en verdwijnen ze spoorslags, met achterlating van schulden achter de horizon. Voorbeelden waren er m de afgelopen jaren
te over.

een verslag te maken van een hoorzittmg over een appartementencomplex in Bentveld. De bewoners
Het liefst zou ik iedere week een
uit deze villa-wijk mochten voor de
rubriek willen maken, waarin altweede maal hun bezwaren tegen
leen leuke en gezellige onderwerdit nieuw te bouwen pand mondepen aan bod kwamen. Helaas, de
hng komen toelichten. In de
omstandigheden nopen mij veelmaand mei van het vorig jaar hadvuldig van mijn wens af te moeten
den zij in een eerste hoorzitting al
wijken. Sommige inwoners van
aan het Zandvoortse gemeentebeonze badplaats menen vaak ten onstuur kenbaar gemaakt, dat het te
rechte dat deze column uitsluitend
bouwen pand met zijn nokhoogte
is bedoeld om hun grieven in te
van 15 meter niet zou passen m
ventileren. Mijn telefoonnummer
hun omgeving. Zij zouden daaris dan ook gemeengoed geworden.
door m hun uitzicht worden beVooral 's nachts ratelt dat ding onlemmerd. Ook de te verwachte
ophoudehjk. Je er over opwinden
'verkeersdrukte' door de nieuwe
heeft geen enkele zin. Meestal heb- Bijlmerbajes
ben de bellers wel gelijk. Alleen het De klachten van mijn dorpsgeno- bewoners van het 12 appartemenuur waarop men mij van hun frus- ten over het nu volgende onder- ten tellende complex zou hun rust
wel eens kunnen verstoren, zo
traties kont te menen moeten doen
komt mij niet altijd even goed uit. werp lijken mij terecht. Reeds werd beweerd. Ten behoeve van de
worden wij geconfron- nieuwbouw zouden ook enkele
Vandaar dan ook mijn dringende maanden
teerd met hopen puin en kapotte tientallen bomen het moeten ontverzoek aan u, de telefoon na elf straattegels
voor het nieuwe pand gelden en ook dit was de villa-taeuur 's avonds maar te laten voor op de hoek van
Grote Krocht en woners een doorn m het oog. Bewat hij is om mij van een weiver- de Hogeweg. de
'De
Bijlmerbajes' gaan met het 'lot' van de tegenstandiende nachtrust te laten genieten wordt het door sommige
inwoners ders verzocht het gemeentebeal genoemd. Tijdens de afgelopen stuur aan de projectontwikkelaar
raadsvergadering werden er al vra- een kleiner pand te ontwerpen. ArHitsig
gen over gesteld. Het gemeentebe- chitect Piet Koster zette zich weud
e n temperatuur weer
een itftgen d ë
derom achter
lijn
vertoont
de tekentafel en
overkomt mij,
bracht de bouwevenals in voorhoogte rigoreus
gaande jaren,
terug naar 8.40
een gevoel van
nieter. Ook het
welbehagen.
aantal apparteHoewel nog wat
menten en de
aarzelend,
bebouwingsopklinkt in de
pervlakte wervroege morgenden
geniveluren nu al de
leerd.
Wie
roep van de memocht
denken
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
rel, die telke-jadat daarmee de
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of
ren mijn tuin andere
problemen uit
suggesties
van
lezers
zijn
welkom.
Het
adres
is:
Gasthuisplein
12.
verkiest om, zode wereld waals zijn plicht
ren, komt evenMen kan ook bellen: 12066 of 17166.
dat voorschrijft,
wel bedrogen
te zorgen voor
uit. De opposanzijn nalatenschap. Met andere stuur beloofde de zaak te zullen ten hielden voet bij stuk en beslowoorden. Het hitsige dier is op onderzoeken. Nu we een week ver- ten unaniem, geen bebouwing m
zoek naar een partner. Het beest is der zijn, blijkt dat de rotzooi er nog hun omgeving toe te staan. Een
vroeg dit jaar. Hoewel nog niet aan steeds ligt. Dit tot grote ergernis normaal mens zou er moedeloos
nestelen toe, is de aanwezigheid van de buurtbewoners en passan- van worden. Na afloop van de hoorvan het dier, voor mij een teken, ten. Het lijkt mij zinvol om de bou- zitting had ik een gesprek met een
dat de lente in aantocht is. En dat wer eens op zijn verantwoordelijk- van de bewoners. Desgevraagd liet
laatste nu stemt mij tevree. Ook in heid te wijzen. Met een schep en hij weten, een villa te bewonen die
het dorp zelfwijzen alle tekenen er een kruiwagen moet het toch mo- 'slechts' iets meer dan een miljoen
op dat het nieuwe seizoen aan- gelijk zijn het afval binnen luttele gulden had gekost. Zijn tuinopperstaande is. Op het strand wordt op tijd op te ruimen. Een andere mo- vlakte bedroeg om en nabij de 900
dit moment druk gewerkt om op gelijkheid is, de dienst Publieke vierkante meter. Ten behoeve van
korte termijn de eerste zonaanbid- Werken er eens langs te sturen. De de bouw van het 'stulpje' had ook
ders te kunnen ontvangen. On- jongens van de kraan- en veegwa- hij, evenals zijn buurtgenoten de
danks de nu al beruchte gulden die gen zijn best bereid een handje te bomen die destijds op zijn grond
de strandpachters aan hun gasten helpen. De rekening kan dan naar stonden moeten rooien, (ik bedoel
moeten doorberekenen zijn deze de projectontwikkelaar in Roer- maar). De mededeling van mij, dat
neringdoende op wier incasse- mond gestuurd worden. Het adres mijn 'villa' slechts bestaat uit een
ringsvermogen reeds vaker een be- wil ik desgewenst gaarne aan onze zomerhuis ter waarde van nog
roep is gedaan niet stuk te krijgen. bestuurders overhandigen.
geen 20 mille en dat mijn uitzicht
Evenals trouwens op dat van de
door de schutting van mijn buurondernemers in het dorp.
Wij Zandvoorters zijn toch een man slechts drie meter bedraagt,
enerverend volkje. Niet zodra werd door de man niet begrepen.
Onze bekende plaatsgenoot Piet wordt er een nieuw plan kenbaar
Drommel is daar een duidelijk gemaakt, of we lopen met z'n allen Dit was het weer voor deze week.
voorbeeld van. Piet kocht onlangs te hoop, om luidkeels ons misnoe- Blijf gezond, tot de volgende week.
de croisanterie op de hoek van de gen kenbaar te maken. Afgelopen
Bakkerstraat. Het zoveelste pand dinsdag was ik op het raadhuis om
Bram Stijnen.

Frustraties

oog en oor
de badplaats door

Uitvoering 'Eens in de duizend jaar... 'op 22 en 23 maart

Zandvoortse toneelvereniging treedt op in De Krocht
ZANDVOORT. - Ruim twee
naanden heeft de Zandvoortse
oneelvereniging 'Wim Hildenng' gerepeteerd op het toneel=tuk 'Eens in de 1000 jaar geoeurt er een wonder' Hoe het
sindresultaat zal zijn blijkt op
rijdag 22 en zaterdag 23
maart, wanneer de Zandvoortse toneelspelers deze klucht
an de Engelse schrijver John
ole in 'Gebouw De Krocht' op
5 planken brengen.

ZANDVOORT - Rokende
denksporters. Ze zijn bijna
niet weg te denken. Toch wil de
Nederlandse Bridge Bond er
binnenkort iets tegen gaan onder nemen. In de meeste openbare gebouwen, waar de denksporters veelal een onderkornen hebben gevonden, geldt
sinds vorig jaar l januari een
rook verbod.

P

„Ons inziens is het toneelstuk dat
•ij nu gaan spelen het leukste, dat
ij tot nu toe hebben opgevoerd.
-en klucht waarbij oribedaarlrjk geachen zal worden",vertelt voorziter Pieter Joustra tijdens een van de
epetities. Het gaat de Zandvoortse
oneelvereniging 'Wim Hildering' de
aatste jaren behoorlijk voor de
'ind. Sinds de vorige voorstellingen
ijn er weer veel leden en donateurs
ygekomen.
Op dit moment telt 'Hildering1 25
pelende leden en bijna 300 donaeurs. „Voor Zandvoortse begrippen
en niet onaardig resultaat", meent
oustra. Toch vindt hij het steeds
noeilijker worden om ieder jaar
i'eer de uitdaging met het 'hoogeeerd publiek' aan te gaan. „Wij
nllen het iedere keer beter, doen,
andaar dat de meeste van onze spe3rb een zogenaamde spel-cursus
ebben gevolgd.Door deze opleiding
unnen wij ook de wat moeilijker
ukken beter aan", meent hij. De
eze maand op te voeren klucht hanelt over een stralende ster Lyra. Zij
ezoekt onze aarde, omdat de amaïur-astroloog Gerard Groen, zoner dat hrj het weet, haar heeft opgeoepen. Door haar verschijning
chudt zijn rustige leventje op zijn
rondvesten. Vrouwenjager en katergenoot Fred kan het allemaal
et geloven, Gerards verloofde ziet
tterlijk sterretjes en de meisjes Sena en Roos raken geheel van de
°ok. Zelfs Gabri van Zon kan geen
cht brengen in deze zaak. Alleen
loeder Groen blijft rustig en ziet

Met name denksporters kunnen
het gebruik van deze soort 'stimulantia' nauwelijks ontberen. Het
prestatieniveau schijnt er wel degelijk door te worden beïnvloed. Maar
in de bridgewereld is vorig jaar toch
min of meer 'de oorlog' aan het roken verklaard. Een toenemend aantal leden voelde zich belemmerd om
bridge m NBB-verband te spelen
vanwege de rookoverlast. Er werden
zelfs specifieke niet-rook-clubs op
gericht: 26 over het hele land. Niet
echt veel, maar door de toenemende
druk in ingezonden brieven in het
bondsblad, besloot het bondsbestuur een werkgroep in te stellen die
het probleem zou inventariseren.
Begin juni werd de commissie geinstalleerd, in oktober verscheen
haar rapport. Naast de door de overheid gestelde voorschriften moest
de commissie vooral onderzoeken
m hoeverre voor rokers bevredigende voorzieningen konden worden getroffen. Niet alleen m vvedstrijdzalen, maar ook voor vergaderingen,
congressen
en kaderweekends
Toneelvereniging 'Wim Hildering' tijdens de uitvoering van vorig jaar. Ook dit jaar komt de toneelvereniging met een voorstelling.Foto Archief

alle (ont)(ver) wikkelingen geamuseerd aan. Aan het eind blijkt echter
dat Lyra alle problemen heeft opgelost. De op het lijf geschreven rollen
worden gespeeld door: Paul Olieslagers, Ron Klaasse-Bos, Ina Vos, Ria
Driehuizen, Ankie Joustra, Yolanda
Heiman, Minke Van der Meulen en
Bram Stijnen.
Door de groei van donateurs en

^anenmarkt voor vrouwen
HAARLEM/ZANDVOORT - in het

kader van de internationale vroudag, die elk jaar op 8 maart ge'ierd wordt, organiseren de arbeids'ureaus
in Noord-Holland een balg
n- en informatiemarkt. De markt
^ speciaal bedoeld voor vrouwen.
u
ol? het arbeidsbureau in Haarlem
°rsaniseert een markt,
r eDe banen

die op 8 maart worden
;e Presenteerd, zijn door arbeidsbuaus in Noord-Holland geworven
'ider een groot aantal bedrijven.
|ote nu toe zijn er 494 banen binnen> Kornen voor 186 verschillende
«ncties. Veel van de banen vallen in
'e beroepsgroep handel en kantoor.

Bridgers tegen
rokerigelokalen

Behalve de banen, die gepresenteerd worden, zijn er ook organisaties aanwezig in het Haarlemse arbeidsbureau om vrouwen die weer
willen werken informatie en tips te
geven. Vrouwen die eerst een opleiding willen gaan volgen komen ook
aan hun trekken. Er zijn verschillende organisaties op het gebied van
scholing aanwezig.
Vrouwen die geïnteresseerd zijn,
kunnen de hele dag van acht uur tot
vijf uur terecht in het arbeidsbureau
Haarlem, Jansweg 15, bij het station.
Vrouwen met kinderen kunnen ook
rondkijken, want er is kinderopvang
aanwezig.

Foto Boomgaard aan de Grote
Krocht en Drogisterij De Gaper aan
de Kerkstraat. Dat betekent, dat, als
u niet uw donateusbewijs op %voensdag 13 maart voorziet van een gereserveerde plaats, u geen garantie
Dit reserveren is alleen toegestaan heeft op een stoel tijdens een van
voor de ontvangers van dit toegangs- beide avonden.
De donateurs ontvangen binnen- bewrjs. Na deze datum zullen de
De voorstellingen beginnen op beikort een gratis toegangsbewijs. Wil overgebleven kaarten in de officiële
men echter verzekerd zijn van een voor Fl. 7,50 in de verkoop gaan, bij de avonden om 20.15 uur.
overige belangstellenden heeft toneelvereniging 'Wim Hildering' een
regeling moeten treffen met betrekking tot het uitgeven en verkopen
van de toegangskaarten. Men verwacht namelijk dat de twee uitvoeringen weer zullen zijn uitverkocht.

Zakelijk

plaats, dan wordt geadviseerd om op
woensdag 13 maart van 19.00 tot
20.30 uur in het Gemeenschapshuls
voor vijftig cent een plaats te bespreken.

Belastingvrij sparen mogelijk

ZANDVOORT - In tegenstelling
tot wat in eerdere berichten is verer nog steeds demoZANDVOORT - Na een grondige schenen, bestaat
belastingvrij te sparen,bij
verbouwing is Klijn Surfshop weer gelijkheid
Spaarbank in Zandgeopend. De winkel, waar de nieuw- de Verenigde
dat is het gevolg van het feit
ste collectie surfmateriaal verkocht voort.
het wetsvoorstel 'Brede Heris alleen nog in het weekend open. dat
waardering'
nog niet is aangenomen.
Klijn Surfshop is gevestigd op Zoals publicaties
van de laatste tijd
Passage 44.
door het ministerie van Financien
zich laten aanzien, zal de wet naar
alle waarschijnlijkheid in juli van dit
jaar gewijzigd worden. Dit is echter
ZANDVOORT - Bij BB-Mode is nog niet zeker. Duidelijk is wel dat
het interieur flink onder handen ge- het belastingvrij sparen zo snel monomen. Na de verbouwing, die onge- gelijk afgesloten moet worden.
veer twee weken in beslag nam, is de
winkel heropend.
De Verenigde Spaarbank verstrekt
De kledingzaak is gevestigd aan de advies en de bank gebruikt daarvoor
speciale computer software. BelanaGrote Krocht 23.

Klijn weer open

BB-Mode heropend

stellenden kunnen bellen met het
speciale informatienummer van de
bank, 02507-17230.

Vereniging van
Huisvrouwen
ZANDVOORT - De Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen organiseert op'zondag 10 maart een wandeling m de Koningshof. Vertrek
vanaf station Haarlem NS, met bus 7
van 13.32 uur. Er wordt uitgestapt op
de Ramplaan, eerste halte. Mensen
die lid zijn van Natuurmonumenten
moeten hun lidmaatschapskaart
mppnprnpn

moesten oplossingen worden gevonden. Op een uitgebreide enquête
onder 500 (van de ruim 80.000) willekeurig gekozen NBB-leden kwamen 330 formulieren terug. Daarvan waren er 95 van rokers, de rest
van niet-rokers. De commissie mformeerde ook bij de bonden uit de
omliggende landen en bij de organisatie van het Hoogoven Schaaktoernooi. In beide gevallen was het
antwoord dat men nog geen passend antwoord op het probleem
had gevonden, maar m Wijk aan
Zee mocht in de toernooizaal met
worden gerookt.
De commissie stelt nu in haar
conclusies dat er drie opties zijn:
rookvrij, rookarm of roken toegestaan. Voor al deze opties zijn goede
argumenten aan te voeren. Het feit
dat tien procent van de Nederlandse bevolking CARA-patient is, heeft
de commissie sterk beïnvloed bij
het onderzoek. Toch concludeert
zij dat „het overnemen van overheidsregels voor openbare gebouwen geen realistische oplossing is.
Regelingen dienen gebaseerd te zijn
op algemeen aanvaarde normen en
hebben het draagvlak van de leden
nodig", aldus het rapport. De onderzoekers pleiten m ieder geval voor
een goede ventilatie, zo mogelijk gescheiden ruimten en het bespreken
van het rapport m de verenigingen.
De verantwoordelijkheid voor het
uitvoeren van de medio dit jaar
door de Algemene Vergadering van
de NBB te nemen besluiten ligt bij
het bondsbestuur en de organiserende wedstrijdinstanties.

Ambtenaren beleven 4top-weekencT
ZANDVOORT - Een 'top-weekend', zo omschrijven de
veertig Zandvoortse gemeenteambtenaren het twee dagen
durende uitstapje naar het
Duitse Sauerland. de trip werd
georganiseerd door hun personeelsvereniging.
Bode Theo van Koningsbruggen
kan er nog steeds niet over uit. Samen met nog 39 andere collega's
hadden zij als startplaats voor hun
sportieve weekendje het plaatsje
Willmgen in het Sauerland uitgekozen. Ondanks de al invallende dooi,
kon er aan de Noordzijde van de
Kale Aste (de hoogste berg in deze
omgeving) nog behoorlijk geskied
worden.
Ook ambtenaren zijn maar mensen, moeten de Duitsers gedacht
hebben. Zij hadden er dan ook voor
gezorgd dat de 'Kase-kopfen' uit
Zandvoort comfortabel met enkele
liften naar boven gebracht werden.

namen en de skies lieten voor wat ze
waren, bestond de mogelijkheid tot
het maken van een fikse wandeltocht. Op zaterdagmiddag werd de
overdekte schaatsbaan in het nabij
gelegen Winterberg tot verwondermg en onder veel bijval van de gastheren, gebruikt voor een demonstratie door enkele doorgewinterde
Zandvoortse schaats-craks. De zaterdagavond daarentegen werd gebruikt om zich te ontspannen in een
sub-tropisch zwembad met sauna.
Dat het de deelnemers daarbij niet
ontbroken heeft aan enig gerstennat
spreekt natuurlijk voor zich. Op de
zondag werd het programma in de
sneeuw nog eens dunnetjes over gedaan. Moe maar voldaanwerd m de
namiddag de thuisreis weer aanvaard.

Ondanks de pijnlijke spieren op
maandagmorgen was iedereen het
er over eens, dat dit weekend voor de
deelnemers bijzonder geslaagd genoemd kan worden. „De beide organisatoren, Jaap Hoogendijk en Hans
van Straaten verdienen dan ook een
Bijval
bijzonder compliment", zo luidde
Voor de deelnemers aan dit week- het commentaar van de deelnemers
end die het zekere voor het onzekere unaniem.
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Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in alle
edities van Weekmedia, t.w. : Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Ge<£insbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoorose Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en ZancKoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vi|dag ooi geplaatst in Het Parool
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20 00 uur Tel 020-6658686 Fax 020-6656321.
Schnlieli|k Vul de bon in en zend de^e aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook Het Parool, Wibautstraat l 3 l of Rokin
l l O, Amsterdam
Algeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
S'a'i ^nsstroat 70, Weesp, Nieuwstraot 33, Zandvoorr,
Gasthuisplein 12.
Alle opd r achten Ijowel telefonische als schriftelijke) die
v^o' jonderdag 20 00 uur m ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
v.eek n alle Weekmediakranten.
Totale oplage 730 000 exemplaren
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ11,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel
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AUTO SERVICE WETTER
AANBIEDING VAN DE WEEK:
Peugeot 205 G L 1.1, 4-drs. .'.
'83 ƒ 6.750
Lada2105 1.3, lpg'86 ƒ 4.995
Lada 2105 GL, lpg'84 ƒ 3.250
Lada2107 1.5, lpg'85/ 3.750
Citroen BX 14 ...'90/19.995
Citroen BX
'85 ƒ 8.000
-Ford Escort 1.6 . .'86 ƒ 11 500
VERWACHT: Ford Onon 1.8
diesel
'89 met veel-ace.
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel. 02907-6572.

Mazda 323 SED, nwst. model,
23000km, nog 2 wkn. gar.,
ƒ 19.900. Evt. mr. 02990-41547.

BMW

XUSTIN METRO MG 1.3, T k. BMW 316'81, 130.000 km,
"jcuwjr juli '86, 78 000 km, APK beige, m prima staat, prijs
• m okt. '91, als NIEUW' Vr.pr. ƒ4750. Tel. 020-(6)414481.
'11000. Telnr. 020-5622834
Adverteren m
'kant uren) of 02230-35652
„SHOWROOM"
i privé).
FAX: 020 - 665.63.21

Mitsubishi

v.a. ƒ16.000.
zeer veel extra's

OPEL OMEGA GTS 2.0i, m '88,Te koop: Opel kadet 1.2 hb,
i.z.g st. ƒ 15.950. Inruil moq. Tel. 1986, wit met., 50.000 km.
02990-37825.
Wie biedt' 075-171977.

Citroen
V.a. ƒ 85 - 5 veerbollen op druk'
brengen bij de Citroenspecialist van Zaanstad:
GARAGE RENÉ SPAAN
Vissers-pad 11, Krommenie
075-281193 of -353788

Fiat
T.k.

Rat 127 (1050)
bouwj. juni '86
25.000 km. Vraagprijs ƒ 5500
Tel: 02995-4867.

ingdijk
autoverhuur
o.a. AX, BX
vanaf ƒ31,65 excl. BTW
Tel. 020-6932750
S. Stevinstraat 12a, A'dam

Ferrari

FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions. Zelf rijden in FERRARI 308
A.Phihpsweg 13, Uithoorn.
GTSi (Type Magnum)
Tel. 02975-62020.
PORSCHE 911 Carrera Targa
Fiat Uno 45S, m.'87, puntgaaf, voor trouwen, tevens Rollsorachtauto ƒ 6 950. Inruil mog. Royce en Amerikaanse Limo's.
Bel Meijers BV: 030-444411.
Tel. 02990-37825.

Ford

De enige prijs die wij kennen
is de bodemprijs

Van onze importeur hebben wij een aantal Peugeot-automobie
len kunnen overnemen, die zo goed als nieuw zijn met interes
santé km-standen.
Het betreft Peugeots 205 XE 1.11 Accent alle in perfekte staa
enkele maanden jong en niet van nieuw te onderscheiden. In de
Peugeot 309-sene hebben wij beslag weten te leggen op de
309 "Gl 1.4i. Van de Peugeot 405 kunnen wij u aanbieden de
405 Gl 1.6i met de nieuwste specificatie.

Naast deze ijzersterke aanbieding hebben wij nog een troef e
wel:

1e 10 autonjlessen a ƒ25.
Michel les in div. talen mogelijk
Ook motorrijlessen.
Spoedlessen/cursus.
020-6853683 / 6181775,
075-174996 en 02990-34768.

hoge inruilprijzen

VOORLICHTINGSLIJN
AUTORIJLES
Telefoon: 020-161321

HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-198691
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.

HOOGS l b mi JS ~
voor elk merk auto, a contant,
met vrijwaringsbewijs, geen
sloopauto's. Tel. 02990-37825;

Koop- of VERKOOPPLANHet HOOGSTE BOD?? Bel NEN? Bel dan snel Nationale
voor vrijblijvende prijsopgaaf. Occasionlijn. 023-365206
Loop, sloop en schadeauto's
DE HOOGSTE PRIJS ,rj
met vrijwaring. Tel. 020-754193. elk merk auto a contant met
vrijw.bewijs. Tel. 020-105478,.".
Centerparts

, -., i .

Peugeot 205
U betaalt nu

Starlet 1.0 DX
sept. '85
Starlet 1.0 Spec
dec. '86
Starlet 1.0 DL
mei '87
Starlet 1.3 DX
maart '85
Starlet 1.3 DX
april '86
Corolla HB 1.3 DX
juni '86
Corolla HB 1.6 XL
maart '88
"DEMO" Corolla HB 1.3 XLI
okt. '90
Corolla Sed. 1.6 XLI
jan. '89
Carina Sed. 1.6 XLI MM
feb. '89
Carina Sed. 1.6 XLI
mei '89
Carina Sed. 2.0 DSL
mei '88
Carina LB 2.0 GLI
aug. '88
Lite-Ace comm. DSL
aug. '88
Lite-Ace comm. benz
'89
Condensatorweg 44, Amsterdam-Sloterdijk.

Van Vloten
Amsterdam

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

UW VOLVO-DEALER
Meeuwenlaan 128
Tel. 020-369222
Ook voor leasing

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

Volkswagen

Wiegerbruinln. 73 • Uithoorn • 02975-62055

l
l
l
l
l

.
l
l

. Handtekening:
Telefoonnummer:
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam of l
afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan van
de Helende Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp,
Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.

ƒ 8.250
ƒ 9.750
ƒ10.250
ƒ 9.250
ƒ10.750
ƒ11.500
ƒ16.750
ƒ21.950
ƒ18.750
ƒ21.750
ƒ21.000
ƒ21.750
ƒ22.950
ƒ16.000
ƒ 15.000

KOUD - STARTEN
Goede en goedkope akku's
met garantie
Ster Bandenservice B.V.
J. Siegerstraat 1
AMSTERDAM
Tel. 020 - 924915
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht. Ruilstarters en dynamo's. Erkend
inbouwbedrijf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveiligingssystemen.
Valkenburgerstr. 134. Tel. 020-240748.

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
T.k. v. 1e eig. Toyota-Carina-ll,
RAVENSTIJN, 02502-45435.
6-'87,75.000 km., 4 drs., d.grijsLid Nevar.
met. Perf. onderh., schadevrij,
APK, radio, sneeuwb. ƒ 165.00.
Service en
Tel. 072-332339.

Tel. 020(6)865511.

VOLVO-DEALER BIEDT AAN:
740 GL, LPG
'88
Uiteraard is inruil mogelijk.
740 GL aut., wit
'88
740 GL aut., sch.dak
'86
U bent van harte welkom bij:
740 GL diesel, grijs met. ..'8'
740 GL Turbo, wit
'86
740 GL aut., LPG
KOUDIJS AUTOBEDRIJF B.V.
244 GL
Westelijk Halfrond 70
240 GL
'84
1183 JG Amstelveen
240 GL
'K.
tel. 020-(6)455451
440 GL kL rood ........ .'.'8i
Halte Sneltram: „Zonnestein"
360 Sedan, groen met. .. '86
ZUIDWIJK - Minervalaan 86, T
340 GL 1.7 grijs met. . .12-'8;
onc vnn hi
bij het Olympisch stadion. Ver-j
340DL5-d., 1.7
'8;
s°ereo en
340 1.7 LPG wit
'89
koop nw. en gebr. Peugeots j
nlpuw U<::9/b
0297988717
nieuw
öön
Ook inkoop. Tel. 020-6629517.1
340 5-d. 1.4 dl grs met. ...'88
'
'
340 5-d. 1.4 DL grijs
'8'
340 GL aut. blauw met. . ..'90
Suzuki
340 GL aut. LPG wit
'89
340 aut. wit
'88
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
340 aut. wit
'8;
voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad, 340 DL aut. blauw
'84
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt). 020-6799100.
Showroom tevens werkpl.- magaz. Minervalaan 85. 020-6713581

AUTOBEDRIJF AMSTELSTEIN
SUZUKI

Accessoires en
onderdelen

Toyota de Graaf biedt aan:

TOYOTA Carina diesel, m.
APK 2-'92, 5 drs. stat.car, ra
XE 1.1 i Accent
nieuwprijs ƒ 21.000 dio/cass. ƒ4475. 020-6146392
ƒ 16.750. UW VOORDEEL ƒ 4.250.
TOYOTA DE GRAAF
nieuw + gebruikt
GL 1.4i
nieuwprijs {27.710
Condensatorweg 44
ƒ22.900. UW VOORDEEL ƒ 4.810.
A'dam-Sl.dijk, info-865511
Ook zaterdags
Gl 1.6i
nieuwprijs ƒ 33.150
ƒ26.950. UW VOORDEEL ƒ 6.200.
Volvo

l

_-_

,

EEN PEUGEOT 205, 309 of 405 voor ƒ 195 per maand.
Wij zullen u gaarne hierover informeren.

l
ik wil mijn auto verkopen, Plaats daarom de
Ü3» onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
betaai-/eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.
.
,
. l
Prijs
Prijs
l
in. 6%
ex. 6%
Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
BTW
BTW
tussenruimten tellen voor 1 letter. Minstens 3 regels beschrijven.
l

_

Reeds 14 jaar dé dealer
voor A'dam en omstr.
Op de RAI nog niet beslist,
kom dan gezellig
AUTO-WINKELEN
EXTRA

gratis theoriecursus op video
speciale sppedcursus praktijk en theorie
100% rijlesfinanciering
geslaagd?? 1 dag gratis huurauto voor nieuwe leerlingen
Ruys de Beerenbrouckstraat 157, Amsterdam
Tel. 020-6138473

Auto's te koop •
gevraagd
.

(s)loopauto's

GOUD DER SKYTHEN"

Peugeot

Suzuki Swift GLX, b.j. '88
Rover
T.k FORD FIESTA 1 1 L '82, Ford Escort 1.6, bj. '85, punt- 37.000 km, APK + tectyl, gar.
gaaf,
i.z.g.st.,
ƒ7950.
Inruil
ƒ 14.650. Tel. 02907-7263.
APK '92 jan. Pr. n o.t.k.
DE NIEUWE ROVER
mog. Tel. 02990-37825.
Tel 02977-27622.
COBUSSEN AMSTERDAM
200 3-EN 5-DRS
Sinds 1930
Ford TAUNUS 1,6 L, bj. 78,
Ford Sierra 2.0, LPG, prachtauen
ingeb. LPG install., z.g.st.,
to, bj.'85, i.z.g.st. ƒ8.950. Inruil Leeuwekeur gebruikte auto's
gekeurd mrt '92. Vrpr. ƒ 1250. mog. Tel. 02990-37825.
400 4-DRS
PEUGEOT 205
Tel 02990-20332 na 18 u
XE 1.1 Accent, bj. 20-5-'86
NU IN ONZE SHOWROOM
l.rood, 3 mnd. gar. . .ƒ 9.925 Minor Motorcars BV
Hyundai
XE 1.1 Accent, bj. 01-6-'88, wit,
Roverdealer
3 mnd. gar
ƒ14.300
Sloterkade 43-44, A'dam
Auto Centrum Duivendrecht
T.k. Hyundai Pony 1,5 GL XE 1.1 Accent, 18-3-'88, blauw,
tel. 020-6177975
Hyundai onderhoud incl. APK
ƒ 14.425
Olympique, bj. eind '87, APK, 3 mnd. gar
gratis leenauto v.a. ƒ299,XL 1.1 bj. 03-4-'89, donkerrood,
vr.pr. / 10.900. 02207-19742.
Schade herstel 020-995176
3 mnd. gar
ƒ 16.250
Seat
PEUGEOT 309
Lada
Een PERFECTE Seat occasion
1.3 GR, bj. 18-10-'88, rood,
3 mnd. gar
ƒ15.475 koopt u vertrouwd bij:
LADA-BONTEKOE
WESTDORP
SEAT AUTO CENTRUM APC,
1.3 XR, bj. 27-8-'88, l. blauw
m onze showroom de nieuwe met., 3 mnd. gar. .. ƒ 14.550, 2e Schinkelstr. 18-28. 020Samara met gratis stnping,
SAMARA 1.5 Demo 5-drs
radio/cass., gril en matten.
6763333/6763334/6763335.
PEUGEOT 405
Occasions APK gekeurd
Met 2 jr volledige garantie
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
1.6
GR
01-'88
wit,
get.glas
2104 Combi . . . .'88 ƒ 7.750
Ruime voorraad nieuwe en
v.d. Madeweg 23,
ƒ 18.900.
'86 ƒ 4.500 3 mnd. gar
jonge LADA'S met BOVAG 2107 1.5
A'dam - 020-6686146.
garantie c>n APK, 100% fmanc Lada Samara LPG'89 ƒ 11.000 Renault 5 SL, 10-'87, grijs met.,
of leasen v.a ƒ250. p. maand. Lada Samara 1 3 . .'87 ƒ8.500 met 3 mnd garantie, ƒ 10.800.
Renault
OCCASIOM VAN DEZE WEEK Vernjn Stuartweg 6, Diemen. Fiat Uno 45 S, 5-'87, wit, 3 mnd
garantie, ƒ8.250.
TEL. 020-6992865.
Lada 2107 1.6febr.'89 ƒ 10.500
Visa 11 RE, 09-'87, licht rood, RENAULT 9 gts, m. '83, apk 2
Adres verkoop.
Adverteren in
92, Ipg, zeer mooi, radio, 5 bak
3 mnd garantie, ƒ 9.300.
Adm de Ruijterweg 396-398
„SHOWROOM"
ƒ2975. 020-6163260.
EN NOG VELE ANDERE
A'dam tel. 020-6825983
Tel. 020 - 665 86.86
Inruil en financiering mogelijk
RENAULT AMSTERDAM
PEUGEOT-DEALER
Top occasions met 1 jaar
Adres: Baarsjesweg 249-253,
Nissan
garantie
A'dam, tel. 020-121824
Wibautstraat 224
Nusan Micra 5 bak luxe, bijna
Te koop: NISSAN CHERRY
020- 561 96 11.
84, APK 2-92, radiocass.,
Saab
DIESEL, '85,
pidcht
auto
ƒ4750
Skoda
tel. 02990-31140.
320(6)163260
SAAB SERVICE MOLENAAR
rep., onderh., APK, LPG,
Skoda Rapid Coupé, 1983, met
e,.SHOWROOM",
alarm etc. BOVAG LID
nieuwe A.P.K., achterschade.
de autorubnek voor Amsterdam en omgeving.
HOOFDDORP, 02503-14097. Vr.pr. ƒ 500. Tel. 020-255047.
Tel. 020-6658686.

Naam:
Adres:

.

Diverse auto's zijn in metallic lak uitgevoerd.

Business of fin. lease

20 rijlessen + examenaanvraag ƒ825
*
*
*
*

"HET

CHRYSLER AMSTELVEEN
OFFICIEEL DEALER VOOR:

* alle rijlessen ƒ31 per les

geeft u meer.^

Peugeot 405
U betaalt nu

02975-60240

o.a. radio/cass. op slede,
wieldoppen, striping.

Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico: orig.
PTT-vrijwaring RDW

VOOR EEN PERFECTE RU-OPLEIDING:
5-STERREN AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL

AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald. Autosloperij Jan.
Tel. 020-361178/02907-6248.

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' vraagt sloop- en schadewa- Te koop gevr. Peugeots 404-,
llRuysdaelkade 75. A'dam-O.Z
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
gens. Origineel R.D.W.-vrijwa- 504,505, J5,604 TD. Schade'ffif
AUTORIJSCHOOL
„DE
FONS"
Autobedrijf Heere II info 020-6623167-732853
Gratis halen en brengen.
Autocommercgi,
ring. De hoogste prijs en geen sloop.
BOVAG-LID
DIEMEN
Ceintuurbaan
225
"
Tel.
A'dam:
020-942145.
OPELCorsa 1.2tr., m. '85, apk
<oi,
risico. Tel. 107942 of 107946. 023-338895.
Info: lel. 020 - 90.02.92.
Tel.
020-6622204.
De
enige
off.
SUBARU
DEA2-92, 2 deurs, pracht auto, T.k.
OPEL ASCONA, motor Donderdagavond koopavond.
LER
+
occ.
voor
Purmerend
ƒ5950. 020-6146392.
stuk, verder goed, t.e.a.b.
Autorijschool Ferry
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster, 1e 10 lessen a ƒ 27,50 per les.
Tel. 02904-956.
Zeilemaker-Opel
02999-278, Jisperweg 39-40.
Tel.: 020-6932074.
INRUILWAGENS
Uw rijbew. in 1 week mog. op
Constant keuze uit 100 auto's T.k. Opel Ascona 1900 APK t
Toyota
de Ned. Antillen met Seven
'92. Bj. 79 Pr./1250. Tel
Burg. D. Kooimanweg 7,
Club autorijschool. Voll. opl. ge02990-38770 na 18.00 uur.
Purmerend 02990-22551.
Nwe theoriegroep
Schatten uit de Hermitag, Leningrad in Brussel
TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen garandeerd.
start 14 mrt. Ook voor al uw
rcuijc^ui.
riilessen. Tel. 020-6000600.
2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
In het kader van een bilaterale uitwisseling met het HermitageAmsterdam-Noord - Hamerstraat 3-15. Tel. 020-360401.

Peugeot 309
U betaalt nu

Fax.

NU OOK SUBARU DEALER!!
Auto Service Wetter
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg, tel. 02907-6572.

EN ZOON
JustyEuro'92| vMOOY
h Museum autobedrijven

Mitsubishi Galant 1.6, rood,
5-versn. LPG, eind '86, ƒ 8500.
Deze spec. uitvoering nu reeds
Tel. 075-287733.
in onze showroom
MITUBISHI Galant, 1600 gl, nw
model '82, apk 12-91, Ipg, goed
rijdend, ƒ 1975. 020-6146392.

Opel

Chrysler
Wiegerbrumlaan 73. 1422 C8 Uithoorn. Telefoon 02975 • 6 12 12.

SUBARU

HEERE B.V.

Autosloperijen

Rijscholen

Subaru

Mazda

Het enige verschil met een nieuwe is de prijs!!!!
MINIMAAL ƒ 4.250 voordeel dat kan oplopen tot ƒ 6.250!!!!

Austin

21-13

MAART 1991

VW Golf GTS, LPG, m. '86,
sportvelg. enz. ƒ10.950. Inruil
mog. Tel. 02990-37825.

Talbot
TALBOT SOLARA GL 1.6 bijna
'86, APK 2-'92, LPG, 4 drs.,
ƒ3475. Tel. 020-6146392.

Algemeen

reparatie

Autoverhuur
Bij

Ouke Baas
niet duur!!!
Studenten 10% korting,
-auto-ambulance & oprijauto
-9-pers. bussen en pick-up's

STARTPROBLEMEN
Goede en goedkope akku's
met startgarantie
Ster Bandenservice B.V.
J. Siegerstraat 1
AMSTERDAM
Tel. 020 - 924915

APK + grote beurt v.a. ƒ290
incl. DIESELSERVICE;
Avond- en nachttar.: brandstofpompen; verstuivers;
bestelwagen afhalen na 17.30 cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
uur en de volgende morgen
Industrieweg 27, Duivendrecht,
om 8.00 uur retour
tel. 020-6980639.
tegen 4 uur-tarief.
020-6794842, 020-6908683.
A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
*AAA MATZER BV*
Div. personenwagens v.a. ƒ 25, Asterweg 24A A'dam 364702
div. bestelwagens v.a 11-17 m3 BLOKSMA
RADIATEUREN+ autoambulance 020-6630836 warmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-148385.
Bestelwagen huren?
APK
keuring geen afspraak,
Bel dan 020-343088
Andrea Camperbouw&yerhuurj klaar terwijl u wacht. Ook reparaties en onderhoud. Gar.
Speciaal 4 uur tarief
West-Center 020-122476.

museum van Leningrad tonen de Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis in Brussel het publiek de tentoonstelling "Het goud
der Skythen". Deze tentoonstelling is gewijd aan de zoömorfe kunst
uit de Steppen van het 3de millennium voor Christus tot de 2e eeuw
na Christus. Het Hermitagemuseum heeft voor deze tentoonstelling
bijzondere stukken uit haar Huiskamer ter beschikking gesteld.

In samenwerking met Oskam Touringcarbedrijf b.v. organiseert
Weekmedia voor haar lezers een reis naar deze bijzondere tentoonstelling in Brussel. Bovendien wordt u 's middags in de gelegenheid
gesteld te winkelen in het prachtige Brussel. De kosten voor deze
reis bedragen slechts f 39,50 per persoon. Dit is incl. vervoer per
luxe touringcar, koffie met gebak op de heenreis en entreegeld voor
het museum.
Vertrek op zaterdag 9, 16, 23 en 30 maart en 6 en 13 april vanaf de
volgende vertrekplaatsen:
om 7.30 uur
Wibautstraat 131
Amsterdam
om 7.45 uur
Stadionplein
om 8.00 uur
Cultureel Centrum
Amstelveen
om 6.45 uur
Beatrixplein
Purmerend
om 7.45 uur
Busstation
Uithoorn
om 7.00 uur
Gemeenschapshuis
Zandvoort
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en
contante betaling bij een van onze ondergenoemde kantoren kunt
plaatsen reserveren:
Wibautstraat 131
Amsterdam
Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Amstelveen
Meesters 421B
Stationsstraat 70
Uithoorn
Weerwal 19
Purmerend
Gasthuisplein 12
Zandvoort
Reservering uiterlijk de donderdag voor de zaterdag van vertrek.

Bon voor onze lezers
-Tel.:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Postcode:
gaat met
personen d f 39,50 p.p. mee naar de tentoonstelling
"Het goud der Skyten" in Brussel op zaterdag
maart/april*.
* doorhalen wat niet van toepassing is.

Win één miljoen
met uw postcode!
Op 28 mei gaat het gebeuren, bij 'De 64.000 Gulden Vraag & de Postcode Loterij' van Jos Brink en Manuëla Kemp. Dan kunt u met eigen
ogen zien of op uw nummer de Zomerhoofdprijs van l miljoen gulden
of een van de andere tienduizenden prijzen is gevallend

LET OP !!
Autobedrijf

JOHAN BOOM
Zuiderakerweg 83 (oranje hek),
A'dam-Osdorp, tel. 020-105478
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
Alle auto's APK, hoge inruil
Rnancienng binnen 24 uur,
v.a. ƒ5000. 1 jaar garantie
op arbeid/onderdelen.
Mitsubishi Colt 1.3 EL, m.'90,
25.000 km. ƒ 14.950. Opel Corsa 1.3LS, eind '88, 22.000 km.
ƒ 14.950. Honda Accord nw.
mod.'88, ƒ 13.950. Opel
Ascona 1.8 S, m.'88, LPG,
ƒ11.950. Renault 5 Campus,
eind '88, orig. 7000 km.
ƒ11.950. VW Golf 1.3, m.'86,
ƒ10.950. Opel Kadett 1.6 S,
bj.'86, LPG, ƒ 10.950. BMW 528
, m.'84, ƒ 8950. Nissan Cherry
1.3 trend, bj.'86, ƒ8950. Rat
Uno 45, bj.'89, ƒ9950. BMW
316, nw.mod.'84, LPG, ƒ8950.
Rat Regata 85, bj.'87, LPG,
ƒ8950. Rat Uno 60 S, m.'87,
ƒ7950. Rat Uno 45 S, m.'l
ƒ8950. Rat Panda 1000 cl,
eind'86 (zwart), ƒ 6950. Nissan
Bleubird 1.8 GL, m.'86, LPG,
ƒ 7950. En nog div. auto's v.a.
ƒ800. tot ƒ15.000.
f.k.a. Inruil auto's, APK gek.:
ïat Uno 55 S, 3-'85, ƒ4950.
Ford Sierra 2.3 diesel, 6-'85,
"7450. BMW 315, 3-'83,/6250.
Citroen BX 1.4, LPG, (m. lichte
besch.) 9-'87, ƒ8950. Opel
Kadett 1.3 LS, LPG, (rechter'oorsch.) 2-'88, ƒ9500. Ford
:apn II 2.0 GL, 11-'80, ƒ3950
Zastava GTL 55,11-'84,/1250
Renault 5 L, 10-78, ƒ 750. Opel
Kadett 1.2 LS, VAN, 10-'86,
6950. Autobedrijf BEREBEIT,
Amsteldijk 25, Amsterdam
"el. 020-6627777.
nruilkoopjes. Meeste APK. Tel.
02990-37825. VW Polo 79
950. Colt '79 ƒ 950. Saab aut.
78 ƒ 950. Opel Senator LPG
aut. '80 ƒ 1950. Renault 5 aut.
81 ƒ 1450 én nog div. auto's.
±50 auto's, APK gek. Den
Jrielstr. 18, A'dam, zijstr. Haaremmerw.
bij
molen.
20-844079. Tevens INKOOP.
Adverteren in „Showroom"
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Nog nooit eerder kon u met een zó lage
inzet - een tientje - zo'n grote- prijs winnen! En als de notaris straks uw nummer
trekt, kunnen wij u bijschrijven op de lijst
van miljonairs!

eigen postcode ziet trekken, en dat het
miljoen aan u voorbijgaat omdat u niet
instuurde. Dat zouden wij vreselijk vinden.

Insturen .

Bovendien steunt de Postcode Loterij
belangrijke projecten voor mens en milieu.
Via Natuurmonumenten, Novib/Gast aan
Tafel en andere gerenommeerde organisaties. Zij zijn u daar zeer erkentelijk voor.
Vergeet niet te kijken op 28 mei. Naar de
kans van uw leven om in één avond miljonair te worden, of een andere, geweldige prijs te winnen! •

Als u al deelnemer bent aan de Nationale
Postcode Loterij, kunt u op uw gemak op
de 28ste mei naar de tv kijken. Deed u
nos niet mee? Knip dan sauw de WINEEN-MILJOEN-BON hieronder uit en
stuur 'm op. Want je moet er toch niet aan
denken dat u straks op de televisie uw

U helpt mens en milieu

Manuëla Kemp

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
/ƒ de vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand
het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
Q1 lot (ƒ 10,-) per maand Q

loten (a ƒ 10,-) per maand

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

Naam:_

Q dhr. Q mevr.

Adres:
Postcode:

J

i-l

j

Plaats:
150.91.03

Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

NATIONALE
LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 13052, 2501 VC Den Haag

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

Eén keer in de twee weken
plaatsen wij in deze kolom op
de ATV-pagina een kalender
van evenementen in de nabije
omgeving. Daarnaast vindt
men informatie over enkele
provinciale WV-bureaus omtrent nieuwe folders of interessante, grappige of originele
overnachtingen.

Chefkok Thor verwent zijn gasten op ongewone lokaties

MDAT HIJ een restaurant saai vindt en zich in
een theater verveelt bedacht hij iets nieuws. Een etentje op een niet alledaagse lokatie, geserveerd met verrassende optredens. Dat een avondje
„avontuurlijk" tafelen met
chef Thor honderdvijf tig gulden kost is voor de liefhebbers
jjieuw in 1991 is een fietsvakantie geen bezwaar. Integendeel.

van acht dagen langs kastelen in de
Gelderse Achterhoek, met naar keuze overnachtingen in hotels of opcarnpings. Er is een fraaie, bewegzerde route uitgezet langs de
n eest bezienswaardige Oostgelderkastelen, zoals Huis Bergh, de
acht kastelen van Vorden, Huis Ver^olde en kasteel Keppel. De deelneners krijgen een handzaam boekje
nee met beschrijvingen van de kaselen en routekaartjes. Voor bagageransport wordt gezorgd. Info: VVV
Gelderland: tel. 085-332033.
Tot en met 27 mei vindt in het Binlenmuseum van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen de expositie
Flora op tegels' plaats. De naam
zegt het al: een expositie van beschilderde tegels met bloemmotieven. De
entoonstelling geeft een fraai beeld
van wandtegels toegepast in het
huisinterieur, beginnend met ornanenttegels uit de 16e eeuw en eindigend met Jugendstilvoorstellingen
ut onze eeuw. Naast tegels wordt
8e eeuws met bloemversiermgen
jeschilderd meubilair getoond en
zijn voorbeeldboeken van de tegeljeschildering te bezichtigen. Het
adres van het museum is Wierdijk
8. Entree bedraagt ƒ 5,-, kinderen
'n 65+ ƒ 4,-.

O

door Wil Mcrkies
De belangstelling voor zijn Supperclub is groot. Het aflopen half
jaar is hij vier keer in en rond Amsterdam met zijn restaurant zonder
onderkomen neergestreken. De discotheken Mazzo en Boxy, een ambiance op Prinseneiland en een kerk
aan de Buiksloterdijk.
Initiatiefnemer Thorwald Voss is
niet verbaasd over het succes. „Ik
ben niet de enige die een beetje hekel
heeft aan restaurants. Ze zijn meestal saai. Er moet gewoon meer gebeuren om het mensen naar de zin te
maken. Van die eentonigheid had ik
mijn buik vol. Ik had er ook geen zin
meer in elke dag in dezelfde keuken
te staan. Omdat ik iets miste kwam
ik op het idee steeds op een andere
plek aan het werk te gaan."

Met zijn Supperclub richt hij zich
op iedereen. Dat hij inmiddels al
heel wat bekende Nederlanders tot
zijn gasten mag rekenen vindt hij
niet bijzonder. De 28-jarige Amsterdammer, die in de gerenommeerde
keuken van De Kersentuin het vak
leerde, is wel gewend voor beroemdBij de Provinciale VVV Utrecht is de heden te koken. In 'The Restaurant'
nieuwe gids Vakantie en Vrije Tijd in het Newyorkse Greenwich Village
•an de provincie Utrecht versche- verwende hij Mick Jagger, Robert de
nen. Deze gids is de meest complete Niro en Andy Warhol met zijn culinformatiebrochure voor de toerist
die de provincie Utrecht bezoekt. Zo
indt men een korte beschrijving
van elke plaats, een accommodatieijst met restaurants, hotels, watersportbedrijven en bungalowparken.
3e gids voor Vakantie en Vrije Tijd
De jeanscollectie
tost ƒ 3,95 en is te verkrijgen bij alle
zal naar verwachVVV-i kantoren in Nederland en
tihg ook dit seizoen
boekhandelaren en WV in de produidelijk het mode•incie Utrecht.
/straat beeld bepalen. De kleding
wordt er alleen
maar populairder
Evenementen
op. Niet zo verwonderlijk, jeans stralen in principe get/m 31 maart: Grafiek van Berlijnmak en nochalance
se kunstenaars, Oude Raadhuis,
uit
maar geven in
Aalsmeer (do-zo 10-17u)
combinatie
met
een mooie blouse of
t/m 10 maart: De familie Maris,
een colbert, anderSingermuseum Laren
zijds ook een heel
expositie over 4 generaties kunstegekleed beeld.
naars Voor dit voorjaar
zijn alle denim10 maart: Artistieke Handen, Kenkleuren en kwalinemer Sporthal Haarlem (11teiten van ruige, bij17.30u) - amateurkunst-manifestana versleten denim
tie
stoffen met een
zachte grip, aanwet/m 31 maart: Silhouetteerkunst,
sdg in de collectie.
Westfries Museum, Hoorn (ma-vr
Wassingen die in
ll-17u/za-zo 14-17u) - tentoonstelhet zomerseizoen
ling van silhouetten
iets meer aandacht
zullen krijgen zijn
16 maart: Poppenbeurs, Motel de
de lichter blauwe
Witte Bergen Eemnes (10.30uses-wash, light16.30u) - poppenmaaksters tonen
wash en bleached
honderden poppen, demonstradenim. Dé denimties poppenmaken
kleur voor deze zomer: stonwashed
16 mrt t/m 5 mei: Geslepen ogen,
white.
Goois museum Hilversum - expoNaast de bestaansitie over brillen
de modellen brengen enkele fabri17 maart: Vestingwandeling, start
kanten nu ook het
VVV-kantoor Naarden (tel. 02159authentieke retro44114
model uit de zestiger jaren met 'boot16 mrt t/m 28 apr: Affiches uit 20cut' pijpen die iets
en 30-er jaren, Vishal Haarlem
uitlopen zodat er
(ma-za ll-17u, zo 13-17u)
laarzen onder passen. Het model
22 + 23 mrt: Nationale Sterrekijkwordt op de heup
dagen, Vrije School Bussum - legedragen en heeft
zingen en info over sterren en het
weer een ouderwetheelal
se ritssluiting. Voor
degene die echt
23 mrt t/m 7 apr: Schilderijen Jan
durven is de 'Flare'
Makkes, Museumboerderij Velop de markt geserbroek (tel. 023-376227).
bracht. Een zeer extreme spijkerbroek
24 maart: Aurelia Saxofoonkwarmet flink uitlopentet, Het Oude Slot, Heemstede.
de pijpen.
Aanvang 12 uur.

• Eetgala in Roxy-theater

naire vondsten. Ook in het Parijse
„Le Durer" (Montmartre) was het
een gaan en komen van sterren.
In Amsterdam zette hij de keuken
op van het trendy Dickerdack in een
van de verbouwde pakhuizen van architect Joop van
Stigt aan het Entrepotdok. Gaat
er prat op, dat hij
als eerste diners
aan huis verzorgde. Het PU- •Hi^-MMB
bliek, waarvoor
hij zijn culinaire kunsten vertoont,
noemt hij als een beetje avontuurlijk. „Mensen die veel in restaurants
eten en eens iets nieuws willen. Ze
houden ook niet van langdradig
theater, maar willen gekke dingen
beleven. Ik hou zelf van beeldend
theater en dat presenteer ik tussen
de verschillende gangen door."

24 mrt t/m 5 mei: De energie van
de beeldhouwer, Gooiland, Hilverbum (inlichtingen VVV 0215944114)

Gehele jaar
Wandeltochten
Groet/Camperduin
Vanaf de Kerkbrink achter -het
Witte Groeter Kerkje start een
educatieve wandeling (ca. 2 uur)
o.l.v. een natuurgids van het instituut voor Natuurbeschermingseöucatie. Inlichtingen: VVV GroetCamperduin, tel. 02209-1423
Slingerproef van Foucalt. Demonstratie in de Grote of St. Bavokerk. Tevens rondleiding vanaf 14
uur, Grote Markt Haarlem, (iedezaterdag).
Geschiedenis van de Walvisvaart,
Binnenmuseum
Zuiderzeemui>eum, Enkhuizen (ma-zo 10-17
uur)
Originele Wieringer boerderij,
Museum Jan Lont, Hippolytushoef - herinneringen aan vroege
gebruiken; antieke voorwerpen
van de boerderij, Stijlkamers (na
telefonische afspraak: 02271-1353)
Opsmuk 19e eeuwse sieraden in
*uiderzeegebied, Binnenmuseum
Zuiderzeemuseum,
Enkhuizen
(
nia-zo 10-17 uur)
ans Halsconcerten, Frans Hals
useum
Haarlem. Muziek rond
e
en thema (3e zondag van de
, 14.30 uur)

Draaipuzzel
Zoek om de nummering; in tegengestelde richting van de wijzers van
de klok woorden van vier letters van
onderstaande betekenis. Zet de eerste letter van de nummers 6-10-21-3840-12-53 achter elkaar en u hebt de
oplossing van deze puzzel.

l vogel; 2 eekhoorn; 3 regel;4 zoogdier; 5 Aziatisch land; 6 diploma; 7
leger; 8 gelijk; 9 slot; 10 tand (Fr); 11
vervelend wezen; 12 tijdrekening; 13
deel v/h gebit; 14 hetzelfde; 15 Eurppees land; 16 aanw. vnw.; 17 berg in
Moab; 18 kledingstuk; 19 preek; 20
naar beneden; 21 derhalve; 22 kerkgebruik; 23 gewoonte; 24 hap; 25
smeking; 26 erf; 27 geestdrift; 28 wildebeest; 29 broos; 30 telwoord; 31
ver; 32 stuk; 33 geestdrift; 34 in het
jaar; 35 windrichting: 36 gelijk; 37
Indische Nederlander; 38 ontstekingskoord; 39 gast; 40 rivier in Italië; 41 ongaarne; 42 teken; 43 rivier in
Duitsland; 44 telwoord; 45 vogelverblijf; 46 vervelend wezen; 47 wreed
heerser; 48 fijne veren; 49 Egyptische godheid; 50 watervogel; 51 opkomende gedachte; 52 rustteken; 53
dwaas; 54 toespraak; 55 draaikolk;
56 bloem.

In discotheek Mazzo liet hij een
Amerikaans voetbalteam na het
voorgerecht opdraven. Zo'n veertig
medewerkers zijn iedere keer nauw
betrokken bij zijn optredens, waarbij maximaal zestig gasten worden

met een vast team van vier mensen
iets op. Aan iedere produktie wer
ken veertig mensen mee. Dat is met
overdreven veel, want voor iedere
gang hebben we een optreden. En
dat kan varieren van een voetbalteam, celliste tot
striptease. De
acts horen erbij,
maar de bediening en het eten
zijn het belang•^•^•••B rijkste. De lokaties, die hij zorgvuldig uitkiest, worden vooraf door
chef Thor en zijn equipe aangepast
aan een speciaal thema. Soms versiert hij de ambiance met één of
meer van zijn zelf vervaardigde olieverven, waarvan het onderwerp altijd eten is.
Aan het interieur van het laatste
onderkomen, de decadente Amster-

'Ik richt mij op een beetje
avontuurlijke mensen'

Retro-model keert terug in jeanscollectie

24 maart: Kattententoonstelling,
Expohal, Hilversum

Foto Bram de Hollander

toegelaten. Rijk is hij er nog niet van
geworden. Van de honderdvijftig
gulden per couvert, inclusief wijn,
houdt hij niets over. „We leggen er
eigenlijk op toe. Maar we houden er
wel opdrachten aan over. Zoals
laatst twee diners voor een gezelschap specialisten in museum Fodor. Langzaam maar zeker bouw ik

damse discotheek Roxy, hoefde
mets te worden veranderd Voordat
de zestig gasten op de dansvloer aan
negen feestelijk gedekte ronde tafels
mochten plaatsnemen, konden zi]
zich vergapen aan de schitterende
architectuur van de voormalige bioscoop aan de Kalverstraat Onder
supervisie van chef Thor roerden
acht koks ondertussen m de pannen
op het toneel
Als entree kregen de gasten een
visje aangeboden, dat zij moesten
lospeuteren uit de body stockmg
van een aantrekkelijke serveerstei
Het voorspel tot de eerste gang (thee
gerookte eend met gestoomde
broodjes) was overweldigend Op de
muziek van Queen hakten twee
koks, die vanaf twee kansels m de
spots werden gezet, hun soepgroen
ten voor de Thaise kreeftsoep op
reusachtige hakborden. Het hoofdgerecht (saté van roodbaars met een
lichte hazelnootsaus) werd op negen
draaiende plateau's met in het midden een fraaie kokskop geserveerd.
De betekenis van de wanhopig
spartelende goudvis m een kom was
met duidelijk. Evenmin als de filmtaeelden van de stokoude 'Blue Movie' met Hugo Metsers en Carry
Tefsen op een reuzescherm. De wanhopige pogingen van het duo om
seks te bedrijven werkten op de
lachspieren. De negen stripteasemeisjes, die bij de laatste gang op
tafel kwamen, hadden meer in huis
Hun verleidelijk gekronkel tussen
de koffie en het Turks fruit was bedoeld als uitsmijter.
Het was met toevallig dat hun erotisch optreden samenviel met de
binnenkomst van de discogangers.
Die trokken zich niets aan van de
etensresten en het ongewone gezelschap. De nieuwkomers namen bezit van de dansvloer alsof chef Thor
en zijn Supperclub niet bestonden.
Voor informatie over de Supperclub bellen 020-6222655.

'Dit werk begint met liefde voor het dier'

Redactieadres ATV: Weekmedia,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)
Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving Paul Busse

Nieuwe meubelspray
Peh, gespecialiseerd in meubelonderhoud, introduceert een
snelle hulp bij het afstoffen:
meubelspray, in een handige flacon met pistoolverstuiver. Hij
reinigt het oppervlak en brengt
tegelijk een beschermend (bijen)waslaag;]e aan. De nieuwe
meubclspray kost circa vijf gulden.

Life style set Triviant
Trivial Pursuit (Triviant) is
binnen enkele jaren hét gezelschapspel voor jong en oud geworden. Als aanvulling op de
6000 vragen van het basisspel
waren er al twee kaartsets met
elk 3000 vragen op de markt.
Nieuw is de Life en Style kaartset met 3000 nieuwe vragen in
de categorieën: reizen, uitjes,
eten & drinken, gebruiken en
gewoonten, mode, ontspanning
en algemeen.

IET van Houten is sinds
augustus 1975 beheerder
van 4,5 hectare tellende
Kinderboerderij Dierenvreugd
in Nieuw Vennep. Het werk
drijft op liefde en vrijwilligers.
Hij zou het gevarieerde werk
voor geen goud willen missen.

P

door Everhard Hebly

Foto Radio

De naar schatting driehonderd
kinderboerderijen in Nederland
worden jaarlijks acht miljoen keer
bezocht. Veelal door kinderen. Piet
van Houten begon min of meer als
leek aan het werk. Van het bloembollenvak maakte hij de overstap
naar de Plantsoenendienst. Na een
paar maanden kon hij aan de slag bij
de nieuwe kinderboerderij, waar
ook het wandelpark bij hoorde. In
1988 werd er met hulp van donateurs een educatieve ruimte bij gebouwd. Van Houten heeft een dagtaak aan het werk. De kennis haalde
hij weg bij een speciale cursus en
door andere kinderboerderijen te
bezoeken. Dankzij een cursus verloskunde doet hij nu vrijwel alle verlossingen zelf. „Ik mag geen keizersnede uitvoeren natuurlijk, maar
verder doe ik normaliter alles zelf.
De eerste keer kan ik me nog goed
herinneren. Het ging om een Fries
melkschaap en de dierenarts kon
natuurlijk niet komen om me te helpen, want hij was net vertrokken
naar een andere verlossing. Nou ja,
dan doe je het zelf maar. Je pakt een
pot glijmiddel van de plank en dan
steek je je hand er maar in. Het is
allemaal goed gegaan.
Bij een kinderboerderij denk je al
snel aan lama's. Van Houten vindt
dat dergelijke exoten niet thuishoren in een kinderboerderij. Hij heeft
het wel eens kortstondig geprobeerd, maar het beviel slecht. „Mensen zijn nog gekker dan lama's. Zo'n
dier hoort te spugen en dus begonnen alle mensen naar de lama te
spugen. Als mensen exotische dieren willen zien, moeten ze maar
naar een dierentuin. In een kinderboerderij moeten normale, mens-

Kanobeurs in Utrecht

Van Houten: „Kinderen werken hier als vrijwilliger"

vriendelijke dieren staan. Ik zou
nooit beheerder van een dierentuin
willen zijn. Dat is me te afstandelijk
en te commercieel. Bij mij op de
cursus zat een man die al tien jaar
bij de giraffen stond. Die zei: „Ik
word nog eens een giraf".
„Het werk in een kinderboerderij
begint met liefde voor de dieren. Als
het nodig is, moetje er staan. Ik heb
weieens op kerstavond één van de
biggen moeten verlossen. Als beheerder ben je een soort baken. Je
moet de zaak goed laten marcheren.
Je bent voor de kinderen vaak een
mentor. Het zou met goed zijn als je

Bram de Hollander

een vervelende vent bent. Er komen
hier veel scholen op schoolreisjes.
Dan nemen ze een tent mee en picknicken ze in het park. Verder hebben we gedurende het hele jaar een
activiteitenrooster, inclusief kaasmaken. En er zijn verschillende kinderen die hier als vrijwilliger werken. Eén van hen is nu zelf beheerder van een kinderboerderij in Zoetermeer. De kinderen die hier komen
zijn
stuk
voor
stuk
gemotiveerd en gaan ook heel goed
met dieren om".
„Maar je vind hier ook allerlei dieren. Vooral 's zomers. Dan worden
ineens veel mensen allergisch voor
hun huisdier. Ik heb al een stuk of
vijf vastgebonden honden gevonden.
Verder konijnen, cavia's hanen,
zelfs een duif inclusief kooi en drie
zakken voer. De eigenaar had zeker
last van zijn geweten. Meestal probeer ik een liefhebber voor het dier
te vinden. Als ik maar zeker weet dat
het dier niet in de pan gaat".

De Nederlandse Kanobond
organiseert ook dit jaar, op zaterdag 23 en zondag 24 maart,
een nationale kanosportbeurs
in Nieuwegein. De beurs staat in
het teken van de zeekajak. Op
maar liefst 3000 vierkante meter
staan alle denkbare materialen
uitgestald. Ruim 60 standhouders laten de laatste snufjes
zien. Verder worden er m een
overdekt bad demonstraties gegeven door zee- en brandingvaarders, kanopoloers en stuntteams. In de conferentiezaal
vinden lezingen en filmvoorstellingen plaats. De Kanobeurs
wordt gehouden in complex
'Merwestein' aan de Brinkwal te
Nieuwegein.
Openingstijden
van 10 tot 18 uur. Entree f 5,-.

Compost ideale vervanger
van ouderwetse stalmest
EN TIENTAL jaren geleden was het zo simpel: in
het voorjaar bracht een
boer uit de omgeving
desgevraagd een kar met verteerde oude mest. Een deel ervan werd tussen de rozen ondergespit, een deel werd bij de
heesters en vaste planten geschept en de rest werd heel fijn
over het gazon verdeeld. Een
paar winterse buien waren voldoende om de mestgeur te verdrijven.

E

Nu ligt het allemaal anders: mestvaalten maken geen deel meer uit
van de moderne agrarische bednjfsvoering, zodat stalmest rechtstreeks
betrokken van de boer als bemesting voor de siertuin niet meer voorhanden is. De hedendaagse drijfmest is als alternatief uit praktisch
oogpunt ongeschikt voor de tuin.
Niet dat oude stalmest zo'n ideale
bemesting was: vele graszaden bleken de weg via de koeiemaag overleefd te hebben en op de vruchtbare
Hollandse klei behoefde het stikstofgehalte eigenlijk geen aanvulling. Door onvolledige vertering outstond er nogal eens ammoniak en
dat deed de bodem verzuren.
Bemesten op z'n tijd is echt nodig;
niet m de herfst want dan is het ook
voor de natuur moeilijk slapen gaan
met een volle maag. Juist door een
herfstbemestmg komen de heesters
niet aan verhouting van de twijgen
toe, wat de kans op schade bij vorst
doet vergroten. Een mestgift bij de
rozen in het najaar doet deze snel
uitlopen en dan is één nachtvorst
voldoende om het te vroeg ingezette
groeiproces letterlijk in de kiem te
smoren.
Naast een bemestingsadvies verkrijgbaar bij de meest tumcentra,

'

c.

«g£' IS"
tuinieren
door Bram WoJthoorn
kan men zelf door goed observeren
ook een heel eind komen met het
vaststellen van de samenstelling van
bemesting.
Bepaalde planten hebben een duidelijke voorkeur voor hun omge
ving: zo groeien berken en lijfaterbes
sen"van nature graag op een arme
ondergrond Komen dergelijke bomen spontaan op in zo'n tuin, dan
ligt het regelmatig toedienen van orgamsche mest (bijvoorbeeld, met
voedingsstoffen verrijkt turf) voor
de hand. Het veel voorkomen van
heggerank en muurpeper duidt op
de aanwezigheid van kalk in de bodem. Een zure grond is te herkennen aan het veelvuldig voorkomen
van bchapezuring, pijpestrootje en
muizeoor.
Op rivierklei worden vele hazelaars, meidoorns en haagbeuken geteld; een teken dat de bodem erg
vruchtbaar is De aanwezigheid van
de stikstofminnende vlier, brandnetel, nachtschade en ganzevoet betekent dat de bodem een hoog gehalte
aan opneembare stikstof bevat. Be-

mesten met oen meststof die rijk
aan t-tik^tot is, heelt dan minder zin
Ideaal voor do tuimel is het composteion v'an het tuin- en keukenaf
val De compost verkregen uit eigen
tuin on huishouding is een ideale
mebtstot, waai op slochtb zelden een
aanvulling nodig is Wie aangewezen
it> op de veelal uitstekende kant-enklaro produkten van de tumcentra,
kan heel goed voor algemeen gebruik güdi oogde mest aanschaffen
die met voedingsstoffen is verrijkt.
Deze mest is gemakkelijk te hanteren en moet tussen de vaste planten,
onder de heesters en rozen gewerkt
worden en kan m een dunne laag
over het gras verspreid worden
Een dosering van een tot twee liter
gedroogde mest per vierkante mutcr
is voldoende voor een zomerlang
groeien en bloeien Ook de balkon
planten opgepot in kuip en bak moeten bemest worden. Deze zijn door
hun kleinere kluit moei gebaat bil
vloeibare mest, die regelmatig (eens
per maand) aan het water wordt toegevoegd
Gedroogde organische mest laat
zich heel goed verwerken, aanbrcngen ervan rondom de basis van de
plant of heester is voldoende De
niest hoeft niet m de aarde gewerkt
te worden; daar zorgen de regenwormen wel voor.
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GRANDIOZE VOORJAARSSHOW
BI RINKO.

STAATSLOTEN

Elke kinderverjaardag 'n feest!

Sig.mag. Uissenberg
Haltestraat 9, tel. 12151

Wat is er leuker voor uw kinderen dan het verjaardagsfeestje vieren
bij McDonald's. Smullen van onze franse frietjes, hamburger met een
MacShake of een van de vele andere gerechten. Het feest vindt plaats
onder professionele begeleiding. De kinderen hebben dolle pret; er
wordt gezongen, gespeeld en er zijn volop ballonnen, slingers en
feesthoedjes aanwezig en... uw jarige krijgt van McDonald's een
speciaal kado. Uiteraard krijgen ook de vriendjes en vriendinnetjes
een presentje. En niet te vergeten, u heeft geen rommel thuis, want
wij nemen u al het werk uit handen.

Vrouwen weer aan de slag
U zou wel (weer) betaald willen werken of
een opleiding volgen maar weet niet precies
wat uw mogelijkheden zijn. De Vrouw en
Werkwinkel is er om advies en informatie te
geven. Elke dinsdagochtend tussen 9.0012.00 uur houdt zij (gratis)

SPREEKUUR

Wilt u meer informatie,
stapt u dan even bij
ons binnen en vraag
naar onze speciale folder,
of belt u ons even,
telefoon 16001.

in 't Stekkie te Zandvoort,
Celsiusstraat 190

Geniet van het
voorjaar
met
bloemen van

MAAK DE FOTO VAN HET JAAR VAN DE AUTO
VAN HET JAAR EN WIN EEN OPWINDENDE REIS.
\Yie ii]dens onze \ooijaarbsho\\ (van 7
i'in 18 maait) een pioclrn maaki met een
niciiuc Renault, knjgt een giatis
canieia' Daaimce kunt u mcedoen aan de Cho loto\vedscri]d' t '
Met kans op een fantastische
i eis \oor 2 personen'

Daarnaast hebben \vij 2 speciale aanbicdmgen van de Renault 19 Dynamic en de
Renault 21 Symphome Voorzien van vele
cxtias en heel voordelig gepujsd Zien wij u
op onze voorjaaisshow'^
RENAULT
G E E F T
JE LEVEN
K L E U R

" ;ol mi; dt. uwn.ucl MH
" :ic \iior jlk UIOIW.UK LH hei
ut-d-^iijdioimuhci

BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

in al uw

bloemwerken

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

Autobedrijven Rïnko

telefoon 023-385478

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)

't Familie Restaurant
Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

*"

zoekt voor de

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens

Bij McDonald's Zandvoort
is 't altijd leuk... en lekker!

avonden en weekenden

AFWASHULP
leeftijd tot ± 20 jaar
Tel.

12537

Eigenzinnig,
Eigentijds,
Een tikkeltje
Eigenwijs,
En Eindeloos mooi
De Eieren van .#£K.&?

Paap *•**'
PAASSLOF ƒ 3.75
NU OOK SUIKERVRIJE
PAASEITJES EN
BIEDERMEIJERS.
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865.
Zandvoortselaan 355,
Bentveld, tel. 023-241967

"OPEN1 HUIS "H
STATIONSPLEIN 17 FLAT 4 |
zat. 9 maart van 14-16 uur.
i
Driekam.app. op beg.gr., terras west, ind. '
entree, hal, toilet, woonk., keuken met inb.app., |
badk. met douche en wast., serv.k. ƒ 136,- p.m.
Vr.pr. ƒ139.500,- k.k.

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.

_

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

Dinsdagmiddag
na 13.00 uur gesloten.

winkelcentrum Zandvoort-Noord

Te koop

KOFFIEMACH.
W.M.F. Filtromat
2x2 L + Espresso

Tel. 14738
tot 18.00 uur

Hotel Noordzee
zoekt

zelfst.
kamerhuip v.
enige dagen p.w.
Tel. 02507-13127

We hebben opvallende
mode die je eigenlijk
te weinig ziet.
Slip. Maat 38 t/m 44.^75-8.75 Bijpassende kanten
beha. Maat 75 t/m 80A/B. In wit en *f £L *~
zwart
0^75" X\J«'

NAAIMACHINEREPARATIE

Herenslip. 95% katoen/5% polyurethaan elastpmeer. Div. kleuren. Maat 4 t/m 7.

7.50

P. E. M. Stokman

Pnnsenhofstraat 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
OPEN VRIJDAGS EN
ZATERDAGS
VAN
9.00 TOT 17.00 UUR

Overige dagen
Tel. 02507-14786

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

Bedrukt nachthemd. 100% katoen.. In
iri 2L kleuren.
Kleuren.
Maat 38/40 t/m 46/48.
.24^75-

19J5

Kleuterpyjama met applique. 60% katoen/40%
atoen/40% polyester. Div. kleuren en appliques. Maat
98 t/m 116

13.75

EERSTVOLGENDE
VÊSLSNG
VASTGESTELD
27 MAART
Inzending
goederen
dagelijks.

Damesslip. 92% katoen/8% polyurethaaji
LHddll elastoeidMUmeer. Uni of gestreept, div. kleuren.
Maat 34/36 t/m 46/48

4.75

l. 12164

Jongens- en meisjesslip. Maat 104 t/m 164. Vanaf
-3^ 2.25 Bijpassend hemd. 100% katoen. Div.
kleuren en prints
Vanaf4r-

BAKKER
Voordeel op onder-en nachtmode.
vraagt

BiuBp voor tie
huishouding
voor 1 ochtend
p. week
Raadhuisplein 2
tel. 12404

Geweven herenpyjama. 65% polyester/35%
bter/O37o katoen.
KdlUBM.
Div. kleuren en maten. Uni. 2
23.75 Bedrukt
29.75-

Met onze onder- en nachtmode kunt u prima voor
de dag komen. Niet alleen omdat het er zo leuk uitziet,
maar ook vanwege de korting. Want die is deze week
net zo opvallend.

25.75
HEMA De normaalste zaak van de wereld.

i
_

<r

^

an
51e jaargang nummer 11

Oplage: 5.100

ief'gemeente

voor
dvoort

Zandvoort is hel tweeling«'»;
zusje van Santa Cru/, zegt
*$
de uit de/e Caiifornische stad af

Vijfenvijftigplussers kunnen
vanaf 20 maarl gezellig met
elkaar 'gymmen'.

,st mogen worden met toeristenbe.sting", zegt raadslid Jaap Met>rst. Een pasje is volgens hem een
'rirna oplossing. "Ook bij het zweniad van Gran Dorado blijkt het prite werken. Er wordt tegenwoorig zoveel geregeld met pasjes".

Hoewel de winterstop vast
nog in de benen zit, /ijn de
ZHC-hockeyers sterk gestart

nder protest
De strandpachters, die proberen
Ie verordening juridisch aan te
•echten, zullen niet aan deze rege,g meewerken. Dat voorspelt Gert
'oonen, woordvoerder van de Vereiging van strandpachters-Zandoort. "De gemeente kan zich die
osten besparen. Dat pasjesverhaal,
.at kan helemaal niet. Het heet welieristenbelasting, maar dat is het
iet. Het is een algemene belasting".
"Als het zover is zullen wij - onder
irotest - de prijzen verhogen en zelf
toeristenbelasting betalen. Annatiebe- en/dï strandbedden' had vastge- ders wordt het veel te ingewikkeld.
rijs, zoals een paspoort of een steld. "Ik heb alleen maar geconstaijbewijs, aangeven dat zij zijn vrij- teerd dat de Zandvoorters niet bevervolg op pagina 3

'Afschieten enige oplossing
oor hondepoep-probleem'
ZANDVOORT - 'Afschieten'
is naar verwachting de enige
fdoende oplossing voor het
londepoepprobleem. De geneenteraad ziet weinig heil in
llerlei andere oplossingen.
Vat - ethisch verantwoord verblijft, is het opruimen van
e poep. Er wordt een onderoek verricht naar de mogeij kheden van een mobiele afalzuiger.

naars is bepalend, zo kwam als algemene mening naar voren tijdens de
diverse
commissievergaderingen.
"De tijd dat de mensen hun stoepjes
schrobden en de kleedjes in de achtertuin uitklopten, ligt al lang en
breed achter ons", constateerde
Flieringa die - uiteraard - niet voor
'afschieten' is, maar als enige haalbare oplossing 'schoonmaken' zag.
VVD-raadslid Methorst kreeg
maandag in de commissie financiën

"Als je echt een doeltreffende
naatregel zoekt, dan is er maar één
plossing: afschieten". Deze wooren van GBZ-raadslid Flieringa geen weer wat binnen de gemeenteaad de gedachten zijn over oplosngen als automaten met poepzak:s, hondepenningen, hogere boetes,
oorlichting, hondenopvoeding, opoeding van de eigenaars of het aantellen van een speciale reinigingsontroleur. In de gemeentelijke nota
\anpak vervuiling door hondenontasting in Zandvoort' wordt een aanil van deze oplossingen aangedracn.

Tegelchaos wordt opgeruimd

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - De Zandvoortse brandweer zoekt nog een
stuk of zeven vrijwilligers, zowel mannen als vrouwen. Om
daar de aandacht op te vestigen gaf het korps afgelopen
week enkele demonstraties in het dorp.
De belangstelling bleef klein: een verspreidingsbureau had
verzuimd de honderden folders huis aan huis te bezorgen.
Zaterdag houdt de brandweer van 13.00 tot 17.00 uur open

ZANDVOORT - Het oude
kerkgebouw aan het Kerkplein, toebehorende aan de
Hervormde
geloofsgemeenschap, heeft de status van 'monument' gekregen. Dat heeft
de minister van WVC vorige
maand bepaald.

« De Hervormde Kerk op een plaatje uit 1904.

ZANDVOORT - Het plan om
Bennoheim op zo kort mogelijke termijn te slopen en gereed
te maken voor nieuwbouw is
goed ontvangen in de diverse
raadscommissies.

geven aan seniorenwoningen voor
individuele bewoning. De huur zal
waarschijnlijk tussen de ƒ490,- en de
ƒ550,- komen te liggen. Voor een
dienstencentrum is op 'Bennoheim'
geen ruimte.

Zo reageerde de commissie voor
financiën enthousiast op het voorstel van het college om alvast een
'reserve-woningbouwplan' te ontwikkelen.
Daarmee kan men in 1992 direct
aan de slag, mocht het zo zijn dat
men dan woningbouwcontingenten
van omringende gemeenten kan 'leZANDVOORT - Het ministenen'. De tóouwmogelijkheden raken
rie van WVC en de gemeente
daar immers uitgeput.

üesgedrag volgt
andelijke beeld
ZANDVOORT - Oe 'tegelchaos' voor het nieuwe bouwwerk locatie Sterre der Zee
wordt deze week opgeruimd, het troittoir wordt betegeld. Vele weken lang
hebben stapels tegels voor het gebouw gelegen en kon er van een 'trottoir'
nauwelijks of niet gesproken worden. De aannemer heeft nu de definitieve
opdracht van de gemeente binnen, waardoor nog deze week aan de werkzaamheden begonnen kon worden.

Seniorenwoningen
De plannen worden samen met
woningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht voorbereid. Volgens
het college zal prioriteit worden ge-

PS1991 Zandvoort

Zandvoort hebben een akkoord bereikt over de opvang
van asielzoekers. Het aantal
plaatsen in Zandvoortse hotels
blijft gehandhaafd op 55. De gemeente krijgt een vergoeding
voor extra kosten.

Zwembad Richeverdwijnt

35-

2520-

0-

Binnen zal de sfeer van het reeds
tientallen jaren oude etablissement
Bad Riche, nog gebouwd op een grote oude bunker, weinig veranderen.
"We willen Riche wel Riche noun-i
den", zegt manager John Broekman.
«t
<
O
8
's
ïï
•
- * <
"Riche was vroeger een begrip, we
willen het in volle glorie herstellen".
De werkzaamheden worden begeleid door architect Rob Tweebeeke,
Vergelijkend overzicht na de pro- op 25 april moet alles klaar zijn.
nciale statenverkiezingen van 6
De centrale ruimte in het hoofdgeaart 1991.
bouw, ook nu geopend voor het publiek, zal functioneren als 'Grand
Café'. De zuidvleugel wordt gereserveerd voor het restaurant, mét 'cachet' maar niet te stijf. De terrassen
worden totaal vernieuwd en nadrukkelijker afgescheiden van de parkeerplaats.
"Op topdagen kunnen
HW
|Jatum
LW HW LW we zo'n twee- a drieduizend mensen
mrt
02.26 10.04 14.35 22.45 ontvangen", schat Broekman. Daarmrt
02.55 10.56 15.05 23.38 bij zijn de stoelen op het strand inbei mrt
03.25 11.25 15.37
grepen. Dat laatste wordt geregeld
l?
mrt
03.59 01.16 16.10 11.54 vanuit het strandpaviljoen, dat be04.32 01.56 16.47 12.25
heerd wordt door Van Nooijen, de
l mrt
1
voormalige eigenaar van paviljoen
05.09 00.34 17.26 13.05
mrt
05.47 01.15 18.05 13.46
i» mrt
Seagull.
mrt
06.26 01.55 18.51 14.09
mrt

07.09 02.35 19.46 14.55

;'aanstanden:
sterdag 16 maart NM 09.10 uur
'Mngtij 17 maart 16.10 u. NAP+116 cm

ons kerkgebouw in 's Rijks Monumentenregister zou worden ingeschreven. Wij voerden daartoe vele
argumenten aan. Het voornaamste
en mijns inziens ook meest doeltreffende argument was: ons uit 1849
daterende kerkgebouw, het oudste
gebouw in Zandvoort, is beeldbepalend voor de dorpskern van Zandvoort en van monumentale allure'.
De kerktoren met de in 1493 gegoten luidklok en het torenuurwerk
stonden al op de monumentenlijst,
evenals andere delen van de kerk,
zoals de Grafkapel Paulus Loot, de
kansel met koperen lezenaar, de Herenbank en de rouwborden. Toren,
klok en uurwerk zijn eigendom van
de 'Burgerlijke Gemeente'. In de
Franse tijd heeft Napoleon nagenoeg alle kerktorens in Nederland
onteigend en onder beheer van de
plaatselijke stads- of dorpsbesturen
gesteld, aldus Van der Mije. De huidige beslissing van de minister om
de kerk geheel op de monumentenlijst te plaatsen, telt zes pagina's.

De regeling geldt tot eind 1991.
WVC rekent erop tegen die tijd
voldoende structurele plaatsen b'eschikbaar te hebben in de grotere
opvangscentra. "Er wordt momenteel keihard gewerkt aan de realise"Er is een akkoord bereikt", be- ring daarvan en we liggen redelijk op
vestist WVC-woordvoerder Abouta- schema", aldus de woordvoerder.
leta. "Dat houdt in dat er geen extra
plaatsen voor asielzoekers komen.
Bovendien kan de gemeente een ver- Afspraken
Met de plaatsen die nu al in de/.e
goeding krijgen voor extra kosten
die de plaatsing van asielzoekers in centra vrijkomen, hoopt WVC cte
asielzoekers op te kunnen vangen,
Zandvoort met zich mee brengt".
Over de hoogte van dat bedrag kan
Aboutuleb niets anders zeggen dan
dat 'in alle redelijkheid' kosten in
rekening gebracht mogen worden.

5-

Waterstanden

De Verenigde
Spaarbank

Een en ander is het resultaat van
een gesprek dat afgelopen week
plaatsvond tussen vertegenwoordigers van het ministerie van WVC en
de gemeente Zandvoort.

'Redelijkheid

ZANDVOORT - Restaurant
Riche, sinds vorig jaar eigendom van de familie Snijders,
wordt momenteel ingrijpend
veranderd, voornamelijk uitgebreid. Het wordt één groot
complex met een restaurant,
een 'Grand Café', een Beach
Club en een strandpaviljoen.
Het zwembad maakt plaats
voor een groot terras.

30 .

'De Kerkvoogdij en Kerkeraad
zijn bijzonder blij met deze beslissing', schrijft K.C. van der Mije Pzn.,
voorzitter van de Kerkvoogdij, in
het Hervormd kerkblad. De"beslissing is volgens hem van bijzonder
belang voor een badplaats Zandvoort. Bovendien kan dit de wegopenen tot financiële steun van Rijk,
provincie en gemeente, ingeval van
noodzakelijke restauraties en onderhoud.
Voordat de beslissing werd genomen, is er veel geschreven, vergaderd en gestudeerd, aldus Van der
Mije. 'Op 22 oktober heeft de Kerkvoogdij de daartoe aangewezen instanties verzocht te bevorderen dat

zie onze adv.

Akkoord tussen gemeente en ministerie van WVC

De mentaliteit van de hondeneige-

40-

huis in de kazerne aan de Duinstraat, naast het politiebureau. •
Belangstellenden kunnen er vrijblijvend een kijkje komen
nemen, men kan er zowel diverse brandweerauto's als het
kleinere materieel van dichtbij bekijken. Voordat de vrijwilligers daarmee zelfstandig om kunnen gaan, krijgen zij een
uitgebreide training.
Foto Beriott

veel bijval voor zijn voorstel om
twee speciaal hiervoor ontwikkelde
schoonmaakkarretjes aan te schaffen, twee mobiele afvalzuigers. Deze
kunnen bovendien bemand worden
door een aantal 'banenpoolers', wat
de gemeente een flink bedrag aan
arbeidsloon bespaart. Ook wethouder Ingwersen voelt veel voor een
dergelijke oplossing en heeft beloofd het voorstel nader te onderzoeken.

üeedjes

ZANDVOORT - Het stemgedrag in
andvoort tijdens de provinciale
atenverkiezingen van vorige week
ast uitstekend in het landelijke
eeld. Een uitgebreid overzicht is te
inden op pagina 3.

Deze week weer diverse tips
"j>
voor enkele leuke, gezellige.
é
boeiende en/of spannende uurtjes
buiten de deur.

die wegens het toeristenseizoen hun
hotel moeten verlaten. "Het toeristenseizoen speelt een rol in heel Ne
derland. Maar de 55 plaatsen in
Zandvoort staan dit hele jaar vast.
Daarover hebben we afspraken gemaakt met de hoteleigenaars".

dit.' kniiu moi't ik lu-bhcn.
9 Omdat ik firna.n u i i \\rti'n \v;it /ich in m i j n
omgeving afspeelt. 'Ier kennismaking omvang ik ln j t X.uulvooris Nieuwsblad
y

13 weken voor maar ƒ 11,00
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• Deze week werden de elementen
van het nieuwe strandpaviljoen op hun
plaats gezet.
Foto Beriott

gigantisch en bovendien is het aantal zwemmers dat er tegelijk gebruik
van mag maken (enkele tientallen)
te beperkt.
Het 'pierebadje' zal veranderen in
een fontijn. In die sfeer kan men ook
overal gerechten geserveerd krijgen.
Zwembad
"We willen onze gasten zoveel mogeHet grote zwembad zal onder het lijk tegemoettreden", zegt Broekzand verdwijnen. De kosten om het man. De keuken kan zo'n 400 couin goede staat terug te brengen zijn verts verzorgen.

l

(ADVERTENTIE)

Mr. R. J. Kaas - Mr. M. J. Meijer
advocatenkantoor aerdenhout bv

Advocaten & Procureurs
Zandvoortselaan 57, 2106 CJ Heemstede
tel. 023-292763

bel voor een gratis oriëntatie-gesprek.
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(iiro/Banknr.: l i_l_...i ! l I_J_I i
Daarna word ik abonnee en betaal per D maand f 4,75* D kwartaal ƒ 15.00 j
D halfjaar ƒ 27,00 D jaar ./' 49.00
* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling. Voor postabonnees gelden
andere tarieven.
l' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 0.20-MiS.l.rOO.
Stuurde/e bon in een open envelop naar
\\eekinedia. Antwoordnummer 1(1051, 1000 l'A
Amsterdam, l' hoeft geen posi/egel te plakken.
g "71 Q37 1 "017003"
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FAMILIEBERICHTEN
********A***************************'
* 1951
1991 H
* Met dankbaarheid geven wij kennis, dat onze
.fc lieve ouders en grootouders
*
J
Ger Pols

*

ADVERTENTIES
Erik
gefeliciteerd met je 12te jarig jubileum.

Mam, pap, opa,
Sandra
Elles en Jan

en

Wies Pols-Smit

Vakkundig

GEDIPL.
PEDICURE
voor algehele
voetverzorging.

Mevr. T. G.
PAAP-LUKKASSEN
tel. 02507-17413

'u mm f m

*
* op 21 maart a.s. hun 40-jarig

huwelijksfeest
hopen te vieren.
Er is gelegenheid hen hiermee te feliciteren tijdens een receptie welke gehouden zal worden op
zaterdag 23 maart a.s. van 15.00 tot 17.00 uur in
de Calvijnzaal van de Ger.kerk, Emmaweg 22 te
Zandvoort.
De kinderen
-tt
Annemarie en Mart
-tt
Gerbrand
Ida en Fred
Wilma en Michel
Barbara en Jean Frangois
en kleinkinderen
*
-fr Bilderdijkstraat 13, 2041 NJ Zandvoort
***•*•****••*•***•**********+•***•******•***•**

Na een langzaam afnemende gezondheid, is op
vrijdag 8 maart vredig van ons heengegaan onze
zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder
Margaretha Koper
(Tante Greet)
weduwe van Engel Paap
op de leeftijd van 88 jaar.
Teun en Diny
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Zandvoort, maart 1991
„Het Huis in de Duinen"
Correspondentieadres:
Reinwardtstraat 13
2041 VC Zandvoort
De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

Mijn papa is

12% jaar
fysiotherapeut
in het Zeeweg Ziekenhuis.
Goed hè?
Gefeliciteerd.
Eline
Hoera,

Fred
40 jaar
Sylvia, Yoni, Terry

Wil en Samir
De kinderen

BEKENDMAKING
VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN NOORD-HOLLAND.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op de
secretarie van de gemeente Zandvoort en in het Provinciehuis te
Haarlem (dienst Milieu en Water, Houtplein 33), gedurende de
periode van 15 maart tot en met 13 april 1991, voor een ieder ter
inzage ligt het verzoek van de heer Oterdoom om ontheffing van
het verbod, vervat in artikel 3, eerste lid, sub d van de Verordening
grondwaterbeschermingsgebieden Noord-Holland ten behoeve van
het aanleggen van riolering en het bouwen van een woonhuis aan
de Duindoornlaan 16 in de gemeente Zandvoort.

Lieve Opa
in heel Europa was er
geen
eentje zoals jij
Roy en Peggy Ann

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke
bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij
gedeputeerde staten voornoemd (postbus 123, 2000 MD Haarlem).

Hoera

Cor ziet ABRAHAM

op zee

Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede
degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, worden,
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde
staten gehoord.

Trudi, Ma en Pa, George, Riemke,
Cees en Bep, Thomas en Til, Henk
en Engeline, Sonja

Familie, vrienden en bekenden,
hartelijk dank voor de
belangstelling tijdens mijn
verblijf in het ziekenhuis.

Haarlem, maart 1991.

Dank voor uw ondersteuning
U ziet: een goede aanpak
leidt tot resultaat!

B'

Meldt u aan als lid:

t

Bedroefd delen wij u mede, dat rustig is ingeslapen, mijn dierbare man, onze zeer zorgzame vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader
Leendert Drommel
op de leeftijd van 80 jaar.
Zandvoort:
D. G. Drommel-Keur
Hoorn:
An en Dick
Oudorp:
Wïllem
Zandvoort:
Riek
Zandvoort:
Michiel
Den Haag:
Roy en Marijke
Daniel
Zandvoort:
Peggy-Ann en Cees
Roeben
Haarlem, 8 maart 1991
Verpleeghuis „Zuiderhout"
Correspondentieadres:
Helmersstraat 33
2041 PE Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op
de Alg. Begraafplaats te Zandvoort.

$ ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijlwcg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

P R O V l N C lE

Dennis Kol
Door te denken, te hopen, te geloven
komen mensen vaak een groot verdriet te
boven
maar het lieve leven kan ons niet verwarmen
met lege hoofden, lege harten, lege armen.
Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor
het fijne leven dat wij met hem hebben gehad, is
heden geheel onverwacht vredig van ons heengegaan mijn lieve man, onze onvergetelijke vader, schoonvader, opa en overgrootvader
Antonius Johanes Lemmens
echtgenoot van
Lamberdina Hendrika Hubertina Steeghs
in de leeftijd van 79 jaar.
Uit aller naam:
L. Lemmens-Steeghs
Kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
7 maart 1991
Beatrixplantsoen 7
2042 PW Zandvoort
l De Eucharistieviering en de teraardebestelling
! hebben op maandag 11 maart plaatsgevonden.

023-315855

morgen wordt

Gefeliciteerd met jullie huwelijk
Hierbij geven wij U kennis van het overlijden van
onze lieve moeder, behuwd-moeder, grootmoeder en overgrootmoeder
Wilhelmina Dorothea Dekker-Bröll
op de leeftijd van 98 jaar.
Heel veel dank zijn wij verschuldigd aan alle
lieve mensen in „Het Huis in de Duinen" te Zandvoort, die haar jaren lang zo goed en liefdevol
verzorgd en verpleegd hebben.
Namens de familie:
E. J. Klinkhamer-Dekker
Zandvoort, 12 maart 1991
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van „Het
Huis in de Duinen", Herman Heijermansweg l te
Zandvoort, alwaar geen bezoek.
De crematie zal plaatshebben vrijdag 15 maart
om 13.45 uur in het crematorium „Velsen" te
Driehuis-Westerveld.
Vertrek van „Het Huis in de Duinen" omstreeks
13.00 uur.

TE KOOP:
Prachtige collectie L.p.'s
w.o. Pink Floyd, Chicago,
Supertramp en vele, vele
anderen. Ca. 500 stuks. In
een koop, t.e.a.b.
Boerentafel met 4 stoelen
(rieten zittingen) ƒ 700,Ouderwets bed ƒ75,Tel. 02507-18081.

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

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij u thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

10 jaar

10 jaar

Autorijschool PHIL WAANING
Rijles pakket:*
25 lessen incl. examengeld - 2 theorieboeken theorie examen.

Secretariaat VVD
Postbus 130
2040 AC ZANDVOORT

HARTELIJK DANK

Normale prijs 1498.50

voor alle belangstelling tijdens
mijn ziekenhuisverblij.... ven
en bij mijn thuiskomst.

NU 10% korting 1340.-.
autorijschool

W. v.d. Veld

De Pickwick-theezak
Café Bluys
Nederland

U kunt nu lessen in de
sportieve MAZDA 323 F

Onze aanbieding:

Wij verzorgen ook
• Spoedcursus
• Beetje onzeker in het verkeer? neem een opfris cursus
* les 60 min. geldig van 7/3 t/m 31/3 betalen
in max. 4 termijnen.
Kostverlorenstraat 70.
Tel. 02507-12071

de eerste 5 lessen 32,50 per les
vervolglessen 42,50 per les

Reünie

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in Zandvoort, Bentveld on Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ30,-(excl. 67r BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn,
tel. 02975-40041.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begirafénissen
en crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
; Daarnaast kunt u bij ons
terecht vóór:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

P. J, d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

tel. 02507-19188

NAAIMACHINEREPARATIE
P. E. M. Stokman
Prinsenhofstraat 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
OPEN VRIJDAGS EN
ZATERDAGS
VAN
9.00 TOT 17.00 UUR
Overige dagen
Tel. 02507-14786

O u d e r e n

BALK
BAKT
BETER
BROOD
Dit weekend:

TAART
MAISON
PROEFPAASSLOF

6,75
3,50

Er is weer een ruime sortering
PAASEIEREN

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28. Tel. 12989

o o
Het bestuur van de

Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort (S.W.O.Z.)
zoekt een bestuurslid in de funktie van (niet-gehonoreerde)

penningmeester (m/v)
die bereid en in staat is wekelijks enige tijd beschikbaar
te stellen.
Vereisten:

ervaring, financiële deskundigheid, affiniteit met weizijns- en/of ouderenwerk, goede referenties, nietpolitiek geëngageerd.
Nadere informatie verstrekt bestuurslid J. G. Wijnbeek, tel. (02507)14737.

Sollicitatie (per brief) voor 25 maart a.s. richten aan de voorzitter,
mevr. J. v. Dorsten, p/a kantoor S.W.O.Z., Koninginneweg 1, 2042
NJ Zandvoort.

Tennislessen
Sportacademie
start l april nieuwe lesgroepen.
Ook zondagochtend.
Jeugd vanaf 6 jaar op
• woensdagmiddag.
Volwassen beginners en
gevorderden privélessen.
Baanverhuur met kunstlicht.

NAUWELAERTS DE AGÉ
Bloemendaalseweg 152
Overveen
Tel. 023-276667

Grote Krocht 26
Zandvoort - tel. 13529
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Amerikaan vindt 'gezelligheid' in
Buitenlanders zijn voor Zandvoort geen onbekend fenomeen. Het is echter wat anders
als de buitenlanders geen toeristen zijn maar mensen, die in
Zandvoort wonen of werken.
De komende weken publiceert
het 'Zandvoorts Nieuwsblad'
een serie artikelen waarin buitenlandse Zandvoorters aan
het woord komen. De twee vorige artikelen gingen over buitenlandse studenten en asielzoekers. In de derde aflevering
van de serie 'Buitenlanders in
Zandvoort' staat de Amerikaanse chiropractor Michael
Dawson centraal.

tal medische opleidingen. Zo is hij
behalve chiropractor ook opgeleid
om het beroep van fysio-therapeut
uit te oefenen. Op dit moment werkt
hij als chiropractor in het Gezondheidscentrum Zuid-West in de Far.idaystraat in Haarlem. Chiropractie
is de geneeswijze die zich concentreert op het centraal zenuwstelsel
en de wervelkolom. Therapieën worden uitgevoerd met de handen.
Voordat Michael in Haarlem werkte, had hij een praktijk in Zandvoort.
Ook was hij eigenaar van Fitnesscentre Paradise.

Bram Slijnen

~1

Weekenddiensten

Na de ervaring bij het Hoofddorp- ervoeren dat als prettig.
se gezin stond Michael z'n besluit
Michael Dawson is dezelfde inevast: hij wilde zich in Nederland ves- ning toegedaan. „Mensen zijn hier
tigen. Hij besloot zijn praktijk 'Na- vrijer dan in de Verenigde Staten.
tuurgeneeswijzen' te verkopen en in En omdat ze meer vrijheid hebben,
1988 toog hij naar Nederland. Inmid- hebben ze ook meer verantwoordedels heeft hij een bepaald beeld van lij kheidsgevoel, waardoor ze meer
het land dat zijn hart sneller liet zelfdiscipline hebben. Neem nou het
kloppen. Dawson typeert het leven voorbeeld van drugs en alcohol. De
in Nederland als 'langzamer' dan in jongeren kunnen in Nederland kiede Verenigde Staten. „Het is hier zen of ze wel of niet gebruiken. De
rustiger, de mensen zijn niet zo ge- meeste maken de keuze om het niet
haast. Het is hier allemaal wat kal- te gebruiken. In de Verenigde Staten
mer. Als ik voor cursussen terug ga heeft de jeugd die mogelijkheid om
naar Amerika, dan moet ik altijd te kiezen niet. Daarom wordt er zowennen. De eerste week voel ik dan veel drugs gebruikt. Het gebruik van
spanning en misselijkheid. Als ik na drugs wordt in de VS zo hard ondereen verblijf van twee maanden weer drukt, dat het een statussymbool is
terug ben in Nederland duurt het als mensen het gebruiken. Als ik het
drie weken voordat ik weer terug als arts bekijk schat ik dat hier zeventig a tachtig procent van de menben in het normale ritme."
sen minder problemen heeft, als gevolg van drugs en alcholgebruik,
Vrijer
dan in de VS."
De Amerikaan is erg te spreken
over de vrijheid in Nederland. Vrijheid is een onderwerp dat de Ameri- Klein dorp
Aanpassingsmoeilijkheden heeft
kaanse studenten in een artikel van
drie weken geleden in deze krant Michael niet gehad. Moeite met het
ook al naar voren brachten. Zij von- vinden van een baan ook niet. In de
den dat Nederland erg vrij is en zij Verenigde Staten volgde hij een aan-

CD

Kerkdiensten

VCN

Hervormde Kerk, Kerkplein:

niedienst.
Zondag 10.30 uur: Woord/communiedienst, diensten van verzoening
en vergeving.

Gereformeerde Kerk:

Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:

Weekend:

16/17 maart 1991
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen.

Zondag 10.00 uur: ds. W. van Galen, Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds.
Heemstede.
A. Snijders.
Zondag 19.00 uur: Avonddienst H.A..
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap ds.
A. Snijders.
NPB:
Zondag 10.30 uur: Ds. L. Doorn, Jehova's Getuigen:
Haarlem.
Elswoud, Smedestraat 37 te
Dinsdag 19 maart 20.00 uur: open Gern.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en
thema-avond over de persoon en het Haarlem.
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
denken van prof. dr. Edward Schil- van
Rongen, L. Meeszstraat 14,
lebeeckx. Inleiding door mevr. ds. Haarlem,
tel. 023-244553.
L.C. Blomjous-Mailettre de Buy
Wenniger.
Hoomskatholieke Kerk:

Zaterdag 19.00 uur: Woord/commu-

Periode:
5 - 11 maart 1991
Ondertrouwd:
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Burgerlijke stand H
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Felthuis, Karel en De Graaf, Pleuntje
Hilbers, Erwin Titus en Schoo, Monique
Kogkaya, Gültekin en Pruisman,
Dietje
Vanstraelen, Walter Joris Simon en
Dony, Nadine Claire Jacqueline
Timmer, Enno Rombout Theodoor
en De Wit, Barbara Jobina
Van Dam, Gert Jan en Brune, Cornelia

SAP
GBZ
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Meer beweging
voor 55 plus

ZANDVOORT - Wat de grotere
partijen betreft hebben de provinciale statenverkiezingen in Zandvoort
geen verrassingen opgeleverd. Ten
opzichte van de verkiezingen van
vier jaar geleden: forse winst voor
D66, een geringe winst voor de VVD,
een licht verlies voor het CDA en een
forse duikeling van de PvdA.
De VVD krijgt er een zetel bij en
komt daarmee op 17, gelijk nu met
de PvdA, D66 stijgt van 6 naar 16, het
CDA komt nu op 20 zetels. De overige 9 zetels zijn verdeeld onder de
kleinere partij en, waaronder nu ook
de Centrumdemocraten. Over het
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® De cijfers vertellen hun eigen
verhaal over de
provinciale statenverkiezingen.
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ZAKELIJK BEKEKEN

Aart Veer ontvangt Hygiene-Kontrolemerk
stemd voor de ambachtelijke 'food- Aart Veer, "omdat er de laatste tijd
'-detailhandel en horecabedrijven, nogal wat commentaar is op verse
met name voor bedrijven die hun produkten, al is dat dan meer bij
hygiëne bij hun arbeid voor hun groot-winkelbedrijven. "Door dat
klanten zichtbaar willen maken. Dit onderzoek weten we zelf of we goed
kwaliteitskenmerk is een initiatief werken, want bacteriën kunnen wij
van Houwers & Holtackers Buro niet met het blote oog zien. En door
voor Proces en Hygiënebegeleiding, het Hygiene-Kontrolemerk kunnen
gevestigd in Haarlem. "Wij hebben we dat ook aan de klant duidelijk
Het Hygiene-Kontrolemerk is be- zo'n keuring aangevraagd", zegt maken".
Een test van rauwkost en salades
en dergelijke had al aangetoond dat
de hygiëne bij Aart Veer op een hoog
peil stond. "Er was er niet een waar
iets aan mankeerde", aldus de

ZANDVOORT - De hygiëne
bij de Zandvoortse groentewinkel Aart Veer is uitstekend.
Dat blijkt uit het feit dat deze
ondernemer aan de Grote
Krocht dinsdag het zogenaamde
Hygiene-Kontrolemerk
mocht ontvangen.

Geboren:

Robin, zoon van: De Groot, Frederik
Willem en Van der Zeijs, Johanna
Martina Elisabeth Maria
Kevin Jurian Michael, zoon van:
Van Nes, Michael Cornelis Maria en
Bosman, Elizabeth Geertruida Maria
Overleden:

'Grootbekguppie'

13

7479

9922

Uitleencentrum

Wederom flinke winst voor D66

Verkiezingen Zandvoort
Gemeente 1990

Niet fatsoenlijk

De Groenen

Michael Dawson woont precies naar Europa, waar hij een aantal den die ik bezocht had, voelde ik
driejaar in Nederland. Sinds de len- landen aandeed. Als laatste land be- gezelligheid in het eerste uur dat ik
te van 1989 rekent hij zich tot de zocht hij Nederland. Op het Cen- in Nederland was."
Zandvoorters. Het begon als een va- traal Station in Amsterdam sprong
kantie. In 1984 reisde hij via Canada bij hem de vonk over. „Van alle lan'Gezelligheid' is een woord dat.hij
vele malen tijdens het interview zal
zeggen. Michael: „Ik was op zoek
naar een gezellig land. Toen ik net in
Nederland was, voelde ik dat dit het
was. Op een gegeven moment zat ik
14561,
Vermissingsdienst in een café in Amsterdam. Het was
Weekend: 16/17 maart 1991
023-383361,
Asiel
Zandvoort (tevens erg druk met toeristen. Ik wilde weg,
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In pension) 02507-13888,
Asiel Haarlem want ik werd daar gek van. Ik vroeg
andere gevallen: tel. 13043.
de ober of hij een plek wist waar ik
BRANDWEER:
Alarmnummer 023-244443.
Voor Vrijwillige Hulpver- de toeristen kon ontvluchten, maar
06-11. Indien géén spoed 023-159500 Centrum
lening: Voor informatie, advies en hij had het te druk. Een man die
of - voor info overdag - (02507) 61584. hulp
17373, op alle werkdagen naast mij zat, hoorde dat en hij
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11. van tel.
10.30-12.30 uur. Schriftelijk: vroeg of hij bij me mocht zitten. Hij
Anders: tel. 023-319191 (ongevall- Postbus
2040 AC Zandvoort.
stelde zich voor als Martin. We
len), Centrale Post Ambulancever- Stichting100,
Welzijn
Ouderen
Zandpraattten
wat en toen stelde hij mij
voer (CPA) Kennemerland.
voort:
Koninginneweg
l,
tel.
(02507)
voor
om
bij
hem te logeren. Ik werd
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- 19393. Spreekuur op dinsdag en don- thuis in Hoofddorp
voorgesteld aan
scherming): 023-246899.
van 13.30 tot 15.00 uur; ander zijn vrouw en kinderen. Het was er
HUISARTSEN: De volgende huisart- derdag
mogelijk na telefonische af- heel gezellig. Op de vijfde dag van
sen hebben een gezamenlijke waar- tijdstip
mijn verblijf vroeg ik hoe Martin
nemingsregeling: J. Anderson, B. spraak.
Belbus: Om van de belbus (voor be- van zijn achternaam heette. Het
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. woners
55 jaar en ouder) ge- bleek dat zijn achternaam Vonk
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. bruik te van
kunnen maken, dient men was. Dat was 'magie', want de achWeenink. Informatie daarover tij- zich 24 uur
van te voren op te geven ternaam van mijn moeder is ook
dens weekend, avond/nacht vanaf bij Huis in de
Duinen, tel. 13141, tus- Vonk. Zij is van Nederlandse origi16.30 uur, én tijdens feestdagen via sen 11.00 en 17.00
De kosten per ne."
telefoonnummer 30500. De spreeku- persoon bedragen:uur.
ƒ!,- voor een enren van de dienstdoende arts zijn kele rit, ƒ1,50 retour.
zowel op zaterdag als zondag van Alg. Maatschappelijk Werk Zand11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
17.30 uur. Een afspraak, is niet no- 023-320899 of 320464. Spreekuur op
dig.- Inlichtingen omtrent de dien- werkdagen
van 9.00-10.00 uur, maansten van dokter Flieringa worden dagavond van
19.00-20.00 uur. Ververstrekt via nummer 12181.
volgens afspraak. Deze hulpverTandarts: Hiervoor de eigen tand- der
leriing, beschikbaar voor iedere inProvincie 1987 Kamer 1989
arts bellen.
van Zandvoort, is gratis.
stem
%
stem
%
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W, woner
Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
Neutel, tel. 13073. Openingstijden Telef.
023-329393
op
werkdagen
12.00-14.00
(alléén voor recepten): zaterdag
PvdA
2307
29,6
2678
27
en ma.avond 19.00-21.00 uur.
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag uur
Gemeenschapshuis L.
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten Wetswinkel:
Eerste woensdag van
CDA
1599
20,5
2327
23,5
de openingstijden na telefonische af- Davidsstraat.
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
spraak.
Vereniging: van HuurWijkverpleging: Voor spoedgevallen Zandvoortse
VVD
2858
36,6
3427
34,5
Gratis advies voor leden.
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer- ders:
Spreekuur
eerste
en
derde
dinsdag
land 's avonds, 's nachts en in het v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vier7,6
D66
593
951
9,6
weekend te bereiken via de dokter- de
dinsdag v.d. maand 13.30 • 14.30
sinformatiedienst: tel. 023-313233.
't Stekkie, Flemingstraat 9.
Gr. Links
250
3,2
258
2,6
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth uur.
(Postbus
287, 2040 AG Zandvoort)
de Boer-Burgh, Kochstraat 6A, Storingsdienst
Gasbedrijf: tel. 61500.
Zandvoort, tel. 02507-14437, b.g.g. Woningbouwvereniging
Groenen
122
1,6
47
0,5
EMM:
023-341734.
Klachtentelefoonnummer
techniDierenarts: Mevrouw Dekker, Thordienst: 17577. Bestuurlijk
KI. Rechts
49
0,6
0,8
76
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. sche
spreekuur: iedere eerste dinsdag
15847.
de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
1
Dieren (overige diensten): Vereni- van
SP
2
ging v.h. welzijn der dieren (02507) Taxi: tel. 12600.

Een aparte regeling voor Zanclvoortors geeft ons oen lawine aan
extra papierwerk", zegt hij. "Je kunt
van ons toch niet verwachten dat wij
het boekhoudwerk voor de gemeente gaan doen. En als de Zanclvoorters die verhoging niet /ouden betalen, /.ouden we do anderen nog voel
moer in rekening moeten brengen".

In de twee jaar dat Michael in
De prijsverhoging zal ƒ2,50 gaan
Zandvoort woont heeft hij alleen bedragen,
de stoelhuur komt cluarmaar genoten van het leven in de
op ƒ7,50 en die van een stranclbadplaats. „Zandvoort is het twee- door
op ƒ10,-. Besloten was die verholingzusje van Santa Cruz". de Cali- becl
ging direct al in te voeren, maar
fornische plaats waai- hij vandaan daarover
moet nu binnen de verenikomt, zo zegt hij. ,,Ik viel met mijn ging opnieuw
overleg gepleegd worneus in de boter toen ik hier kwam. den. Tonnen: "Tegen
ons is constant
Toen ik Zandvoort zag, wist ik dat ik gezegd dat we por l maart
belas
hier wilde wonen. Ik houd van het ting moesten gaan betalen,die
rte
verordorp. Ik ga naar de kerk en ik ben
gaat ook op die datum in. We
hier gelukkig met de vriendschap- dening
hebben toen besloten onder protest
pen die ik opgebouwd heb."
de prijzen te verhogen. Maar we hebben meerdere keren onjuiste informatie gekregen. Nu blijkt bij het miHectisch
nisterie van Binnenlandse Zaken en
Michael heeft een uitgesproken uit
een brief' van de gemeente dat de
mening over de badplaats: „Zandpas geheven wordt, als de
voort is twee 'steden' in één plaats. belasting
koninklijke
goedkeuring binnen is".
Het is een dorp en een grote stad. In
de winter wordt het dorp gemaakt
hot raadhuis was hierop voor
door de Zandvoorters, die hier blij- hetAan
sluitingsuur van de krant nog
ven. In de winter is de/e plaats het geen
reactie te krijgen.
echte Zandvoort. In de zomer komen de toeristen en dat is heel belangrijk voor Zandvoort. De zomer
maakt het dorp voor een paar maanden een stad. De zomertijd is hecZANDVOORT - De Openbare Bitisch, maar speels. De strandtenten
zijn als bloemen. In het voorjaar ko- taliotheek aan de Prinsesseweg is volmen ze op, in de herfst verdwijnen gende week een aantal dagen gesloze weer. Elk seizoen heeft zijn goede ten, van maandag 18 maart tot en
met vrijdagmiddag 22 maart. Vrijkanten."
IVAR DOBBER dagavond zijn de deuren weer geopend, van 18.30 tot 20.30 uur. De
sluiting heeft te maken met het
plaatsen van een nieuw uitleencentrum. Daar worden alle materialen
die men leent en terugbrengt, verZANDVOORT - Sommige jonge werkt.
bezoekers van de 'Banaan', in 't
Stekkie, beweren wel eens dat zij
een betere diskjockey zijn dan de
vaste medewerkers. 'Wij geven al
deze 'Grootbekguppies' de kans om
dit te bewijzen', zegt nu het Banaan-team. Dat kan morgen, vrijdagavond 15 maart. Degenen die daadZANDVOORT - Vijfenvijftigpluswerkelijk beter zijn, krijgen een verrassing. Degenen die door de mand sers die 'méér bewegen' willen kopvallen worden voortaan aangespro- pelen aan 'veel gezelligheid', zijn
ken als 'Grootbekguppie Eerste hiervoor vanaf 20 maart welkom in
't Stekkie, Flemingstraat 9 in ZandKlas'.
Voor jongeren van 12 tot 16 jaar. voort-noord. Dit is te bereiken met
Aanvang 20.00 uur. Entree /'l,50 bus 81 of met de belbus.
(met lidm.kaart) of f2,50.
Elke woensdagochtend van 10-11
uur geeft Wil Honderdos daar '55+
gymnastiek'. Het bijzondere is dat
de gymnastiek wordt aangepast aan
de mogelijkheden van de deelnemer,
aantal stemmen dat deze partij in dus ook mensen die iets minder
Zandvoort kreeg, 126, is grote onge- 'kwiek' zijn, kunnen meedoen. De
rustheid ontstaan.
kosten bedragen ./' 1,50 per keer,
"Onze taak is om te kijken wat we maar men kan eerst gratis een kendaaraan kunnen doen", zegt de nismakingsles meemaken.
Zandvoortse D66-fractievoorzitter
Een en ander vindt plaats onder
Klaas Annema. Over de enorme
winst van zijn eigen partij in deze auspiciën van de Stichting Welzijn
gemeente is hij uiteraard blij: "Ik Ouderen Zandvoort (Koninginneben blij dat de winst gestabiliseerd weg 1), waar men terecht kan voor
is. Het is voor een deel ook een hono- meer informatie over deze activiteit.
rering van wat D66 tot nu toe uitge- Daar kan men zich ook aanmelden.
voerd heeft in Zandvoort. Ik hoop De belbus kan men tot een dag tevonu met de nieuwe zetelverdeling op ren bestellen bij het Huis in de Duieen betere relatie tussen de gemeen- nen, tel. 13141.'
te en de provincie".

• Michael Dawson: "Zandvoort
is twee steden in
één plaats".
Foto

Vervolg van voorpagina

Groen
Links

ZANDVOORT - Hij valt op
met zijn lange paardestaart.
Gekleed in een dun overhemd
praat hij, zittend op het terras
van 'Queenie', voluit over Nederland en Zandvoort. Net iets
te vaak roept hij uit hoeveel hij
van dit land en deze plaats
houdt. Najaren in Santa Cruz,
Californië, gewoond te hebben
heeft hij zijn stekkie gevonden.
Michael Dawson, een Amerikaan in Zandvoort.

Strandstoelpas
voor inwoners

Van der Werff, Leendert Jan, oud 83
jaar
Buijs geb. De Koninck, Jacoba, oud
89 jaar
Dil, Johannes Gerardus, oud 84 jaar
Paap geta. Koper, Margaretha, oud
88 jaar
Aart Veer ontving dinsdag de onderscheiding voor een uitstekende
Van den Bogaard, Frieda Anna Hul- hygiëne
in zijn zaak.
Foto: Beriott
da Henriette, oud 98 jaar

groentemun. Bij het laatste onderzoek is nog eens de hele manier van
werken van 's morgens zes uur tot
rond drie uur in de middag op alle
aspecten bekeken. Als controle,
maar ook om de 'puntjes op de i' te
kunnen zetten'.
Bedrijven die meedingen naar een
Hygiene-Kontrolemerk worden periodiek op hygiëne gecontroleerd.
Voor de controles wordt onder andere gebruik gemaakt van zogenaamde hygiëne-scrceiiingsapparatuur,
waarmee resultaten direct waarneembaar zijn.

ZANDVOORT - Een lekkende leiding van een koelkast veroorzaakte
zaterdagavond in een woning aan de
Passage een doordringende amoniageur. De brandweer werd gealarmeerd, die de koelkast uitschakelde
en uit de woning verwijderde.

Woning doorzocht
ZANDVOORT - Een woning aan
het Burgemeester van Fenemaplein
is vorige week helemaal door inbrekers doorzocht. Vermoedelijk zijner
geld en sieraden gestolen. De exacte
buit kon nog niet vastgesteld worden, omdat de bewoner in het tauitcnland verblijft. De dader was binnengekomen door de voordeur te
vernielen.

Cameracursus video nu ook op VHS-band
Zandvoort - 'Beeld en geluidskwaliteit zijn perfect,
maar de man of de vrouw achter de videocamera kan vaak
nog heel wat verbeteringen
aanbrengen in de opname- en
montagetechniek'.

telt er meer over in zijn Consumentenvideo Educatie Centrum, Passage 14-16 in Zandvoort. Hij ontvangt
er regelmatig mannen en vrouwen
die er meer van willen maken dan
een verzameling van taeeldmateriaal. Zij leren er nog betere opnames
te maken met hun camera, muziek
te mengen bij het live-geluid, oude
Dat zegt Jan van der Meer als het filmpjes 'overschrijven' en zo nog
gaat om de vele hobbyisten met een veel meer. De opleiding duurt twee
videocamera. De 43-jarige Zand- dagen.
voortse videoproducent, zelf al 25
Nieuw is een cursus op videoband.
jaar video/smalfilm hobbyist, ver-

In dit Video Hobby Journaal, een
programma op VHS tape van bijna
twee uur, geeft Van der Meer veel
praktijktips en laat hij zien hoe men
met do apparatuur nog betere restiltaten kan krijgen. Volgens zijn zoggen hebben flink wat videofabrikanten hun medewerking verleend aan
de totstandkoming van deze produktie. Dit Video Hobby Journaal
kost ƒ49.50 en is te bestellen bij het
Consumenteiivideo Educatie Centrum, Postbus 276, 2040 AG te Zandvoort. Tel. 17701.
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BROODJE BURGER
Zondag 24 maart

Reinigingsprobleem
tuinmeubelkussens van de baan!

dgls 11-1.00 's nachts
vrij. + za. 11-3.00 's nachts
di. gesloten

om 13.00 uur op het
Raadhuisplein

FIJNAART - Eindelijk is er een afdoende oplossing voor het reinigen
van tuinmeubclkussens. De bestaande methoden, /oals het in zijn
geheel wassen van het kussen of het
scheiden van vulling en overtrek
via een liaakje/oogje- systeem üjn
lastig of ingewikkeld en kunnen
nauwelijks bevredigend genoemd
worden.
Het Nederlandse bednjl QC IDEE
heeft /icli niet neergelegd bij de bestaandc suuatie en omwikkelde een
nieuw concept dal gerusi een rcvoluZft tic op hel gebied van lummcubclkusbens genoemd mag worden.
Onder het motto Quick ChangcQuick Clean ontwierp QC IDEE een
nieuw bcvcstigingssystecm, waarvan
het principe m feite gebaseerd is op de
aloude drukknoop. Kussenhoes en
vulling worden snel en op uiterst cenvoudige wij/e van elkaar gescheiden,
waarna de hoes gereinigd kan worden
alsof het een handdoek of klcdmgsluk i.s. De vulling hoeft mei mee in de
was. /(xlat het kussen direct gebruiksklaar is na het wassen en dragen van de
hoes. Ook het samenvoegen van overtrek en vulling is een pculcschilletjc
De slimme klik-verbmdmg - die
/owel /ichlbaar als on/.ichtbaar verwerkt kan worden - wordt met behulp

18789

Stunt deze week
tot + met vrij. 22 mrt

TACO'S
4 halen 3 betalen

l/l//e maakt de mooiste
PALMPASENSTOK
Voor de mooiste drie is een leuke
prijs.
Tevens voor ieder kind een
verrassing.

GEVRAAGD
voor 3 ochtenden
p.w. (2 u. p. ocht.)

Dus kom
zondag
24 maart
naar het
Raadhuisplein

Medewerker m/v
Tel. na 20.00 uur
14764

CHRIS HARDENDOOD

in 2

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

ll'ij lichheii een prachtige sortering
iipveitiaiikte paaseieren uit ei^en atelier.

van een kunststof heveltje verbroken.
Via de rits in de hoes, haalt men de
vulling uit het kussen. De hoes is klaar
om gereinigd [e worden. Nadat dit
gebeurd is, wordt de vulling in de
overtrek geschoven en brengi men de
khk-sluitingcn op hun plaats. Een
lichte druk met de duim is voldoende
om de stevige verbinding weer tot
stand te brengen.
Een ander groot voordeel van het
QC IDEE Quick Change-Quick
Clean .systeem is de mogelijkheid om
verschillende hoe/en te gebruiken. In
een handomdraai geeft men de tuinsct
een heel andere aanblik door de hoe/.en Ie vervangen door andere overtrekkcn. /onder nieuwe kussens aan
ie schallen.
De QC IDEEQuick Change-Quick
Clean Uik-vcrbindingcn worden inmiddcls door enkele toonaangevende
Nederlandse producenten van tirinnieubclkussen.s toegepast. Dit voorjaar Komen Suminersct, Allure,
Pandi, Palm Collcct. Switch-Sit en
Gardilux met kussens op de markt,
waarvan de hoc/.en snel en gcmakkelijk gereinigd of vervangen kunnen
worden. Ook diverse gerenommeerde
buitenlandse merken gaan kussens
met het QC IDEE systeem m hun
assortiment opnemen.

telefoon 023-385478

(Vanaf 24 maart zijn wij op
zondag weer geopend.)

heeft volop
werk

een winkel vol ideeën
Prijswijzigingen en afwijkingen in afbeeldingen voorbehouden.
Levering zolang de voorraad strekt

(1) De klik-verbinding tussen vulling en (2) Na het reinigen van de overtrek wordt
overtrek maakt het reinigen ion de line*, de vulling simpelweg in de hoes geschogemakkelijk en eenvoudig.
ven en de klik-vertinding met een lichte
druk van de duim tot stand gebracht.

Instellingspersoneel m/v

Van Stolbergweg 1. Tel. 17093

Voor diverse instellingen, verpleeghuizen en bejaardenhuizen
zoeken wij gemotiveerd en enthousiast personeel. Wij hebben
o.a. plaats voor keukenhulpen op full-time basis,
huishoudelijke hulpen en voedingsassistenten op part-time
basis en verzorgend personeel (zieken- of
bejaardenverzorgenden, verpleeghulpen) voor alle diensten,
zowel full-time als part-time

Wij hebben alles voor de

PASEN

Informatie bij Tessa Oldewarns, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49

o.a.

->r randstad uitzendbureau

paastakken
versieringen
paasmandjes
bloeiende primula's
bloeiende violen
beplanting, bomen
struiken, rozen enz. enz.

Gevraagd:
woon- en
slaapkamer

impoclra^

met keuken, douche,
toilet, voor werkende
jonge man voor langere
periode.
Tel. na 20.00 uur 18544.

Inspirerende winkels
vol drankjes
In het zuidoosten van
Frankrijk, vanaf de
Carcassonne tot de
Middellandse Zee, ligt de
Midi. De gemoedelijke rust,
de immer stralende zon doen
beseffen dat het leven andere
waarden heeft. In de Midi
krijgt "C'est la vie" een andere
betekenis: genieten van het
goede leven ! Proef die sfeer!
De wijnen van de Midi zijn
nu bij Impodra in de aanbieding!
Les Contemporains:
Coteaux
du Languedoc
A.C.
5,45
Faugères A.C.
6,45
St. Chinian A.C.
6,45
Picpoul
dePinetA.C.
6,45

Bedrijf zoekt
bittentout
sulfate de magnesium

Denk aan de coniferen en
dennen.
Tegen bruinverkleuring
en naalduitval.
/*& g
2,5 kg
ÜHS

jongeren
boven 15 jaar voor
bijverdienste
tegen bet. van
ƒ12,50 netto p. uur.
Info 02507-18375
Op werkdagen tussen
18.00-20.00 uur.

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

Zandvoort te koop

VSSVERKOOP OP
HET STRAND

Bokma
Jonge Jenever
1,0 liter

tractor-verkoopwagen-vergunning

21,75

Olifant

FLOOR MOLENAAR
Tel. 02507-15201

Vieux
1,0 liter

18,95

Baileys
Irish Cream
0,70 liter

TE KOOP
vïsstandplaafs

23,95

Ten High
Bourbon
0,70 liter

boulevard Zandvoort
verkoopwagen + vergunning
Floor Molenaar
Tel. 02507-15201

26,95

Warnink
Advocaat
0,75 liter

8,95

Leeuw
Valkenburgs Witbier
Krat a 12x30 cl.

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

15,00

Leeuw
Valkenburgs Witbier
Krat a 12x50 cl.

24,60

Ter introduktie: Met gratis glas per krat
Chateau
Les Tuileries 1988
Medoc A.C.

HONDENKAPSALON

/* i0,45

0

ELLEN CATS
DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL 02507-12513

Aangesl. bij DIBEVO
De vacht van de hond is de
spiegel van zijn gezondheid.
Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-,
tand- en wasverzorging van uw hond.
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort,

tel. 02507-12773-13368.

Geldig van 14 maart t/m 27 maart 1991

Zandvoort: Kerkstraat 1 2a Telefoon: 02507-1 2532 's zondags geopend.
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Na lange winterstop

ZHC-teams slaan
onmiddellijk toe
ZANDVOORT - Na de veel te lange winterstop heeft ZHC
onmiddellijk toegeslagen. Alhoewel de vorm nog lang niet aanwezig was bij de ZHC-hockeyteams, de overwinning die zowel de
dames als de heren behaalden, mocht er best zijn. De ZHChockeysters wonnen uiteindelijk met de fraaie cijfers 4-0 van
Roomburg en de mannen waren te sterk voor Haarlem, 3-1.
In het eerste half uur leek het er
geenszins op dat ZHC een gemakkelijke overwinning zou behalen. Beide partijen waren aan elkaar gewaagd en de betere kansen waren
zelfs voor Roomburg. ZHC forceerde wel een paar strafcorners maar
die werden niet benut. In het verdere verloop van de wedstrijd zou ZHC
nog diverse strafcorners krijgen,
docht ook toen wilde het niet lukken. Roomburg was een paar maal
dicht bij een treffer, maar het was
Yvonne Ovaa die de bal tweemaal
achtereen van de doellijn werkte. In
de 28e minuut zette ZHC een knappe
aanval op het was Monique van der
Staak die de bal fraai insloeg, 1-0. In
een periode van zeven minuten besliste ZHC de wedstrijd met nog
twee fraaie doelpunten. Een minuut
na de eerste treffer was het alweer
raak en nu scoorde Helen Plantenga
na een uitstekende aanval. Roomburg kwam deze klap niet meer te
boven en op slag van rust werd het
zelfs 3-0. De goed spelende Daniëlle
van Hemert soleerde door de Roomtaurg-defensie en schoof de bal af
naar Manon Kist, die de bal in het
doel deponeerde, 3-0.

Formaliteit
De tweede helft was een formaliteit. Roomburg, dat kennelijk ook
last had van de lange winterstop,
was niet in staat enig gevaar te brengen in de Zandvoortse defensie.
ZHC beheerste de strijd, maar de
kansen op meerdere doelpunten bleven onbenut. In het laatste kwartier
zette Roomburg nog even aan voor
wat moest lijken op een slotoffensief, maar de ZHC-defensie greep
steeds goed in. In de laatste minuut
voerde ZHC de stand op naar 4-0 na
opnieuw een gave actie van Daniëlle
van Hemert en wederom kon Manon Kist het laatste tikje aan de bal
geven.

The Lions 25 jaar

door de stop korter wordt."
Ook de ZHC-heren hebben goed
overwinterd, gezien de uitslag. Ook
hier werd het geen hoogstaand spel
en won het team met de meeste inzet. En dat bleek ZHC te zijn. In de
eerste helft nam ZHC door Wouter
Kok een 0-1 voorsprong, maar nog
voor de rust kwam Haarlem terug
op gelijke hoogte.
In de tweede helft bouwde een fel
spelend ZHC een groot overwicht op
dat uiteindelijk beloond werd. De
Haarlemse opbouw van aanvallen
werd door ZHC knap gestoord en
daardoor werd veel balbezit verkregen. Michael Landman zette de
Zandvoorters op een 2-1 voorsprong
en het was Mare van der Kooy die
uit een strafpush de eindstand op 3-1
bepaalde. Ook in deze wedstrijd werden er vele strafcorners gemist,
waaruit blijkt dat de vorm na een
lange winterstop nog niet aanwezig
is. Toch was de overwinning overtuigend en dik verdiend voor ZHC.
„Ik was verbaasd over ZHC," aldus coach Gijs Sterrenburg. „We
hebben niet zoveel getraind, maar
waren toch feller dan Haarlem. Op
karakter hebben we deze wedstrijd
gewonnen, we hadden de langste
adem, dat was duidelijk. Ja, ik ben Dankzij goed samenspel behaalden de Zandvoortse dames een fraaie overwinning.
erg blij met deze punten."

Chess Society scoort met bijdrage
aan Nederlands kampioenschap

ZANDVOORT - De Chess Society Zandvoort kijkt zeer tevreden terug naar de organisatie van de halve finale Nederlands
Kampioenschap damesschaak. Daarvan werden afgelopen
weekend de laatste twee ronden afgewerkt. Het toernooi werd
„Met de uitslag ben ik niet onte- door Chess Society perfect georganiseerd en bovendien stond
vreden," stelde coach Ronald Mey- deze halve finale schaaktechnisch op een hoog niveau.

boom. „We speelden een zwakke
wedstrijd, maar ik ben toch verrast
dat het zo makkelijk ging. Onze
doelstelling is om nog een paar
plaatsen op de ranglijst te stijgen.
Wat de winterstop betreft, die is natuurlijk veel te lang. Je traint wel en
speelt wel wat oefenwedstrijden,
maar het is moeilijk om de concentratie vast te houden. De poules
moeten worden uitgebreid, waar-

Tevreden was Chess Society omdat zij dankzij sponsor, Software
House TAS VX-8000, professionals
op Vax uit de Meern, in staat werden
gesteld deze halve finale vlekkeloos
te laten verlopen. Bovendien beschikte de schaakclub over een perfekte lokatie Hotel Faber aan de
Kost verlorenstraat, en had een uitstekende medewerking van Cor
Roet als een uitstekende wedstrijd-

leider namens de KNSB en tenslotte
stond het toernooi in grote belangstelling van de regionale pers.
De Chess Society sprak dank uit
aan de deelneemsters, in de eerste
plaats voor hun komst naar Zandvoort, maar ook voor de sportiviteit
en gezelligheid tijdens de twee
schaakweekenden. Voorzitter Hans
van Brakel was na afloop dan ook

Plan van aanpak circuit vergevorderd
ZANDVOORT - Het plan van
aanpak voor het nieuwe circuit
is in een vergevorderd stadium. Het zou zelfs al volgende
maand in Den Haag op tafel
kunnen liggen.

gens Ernst loopt het proces echter
veel sneller. De werkzaamheden en
besprekingen om aan de eisen voor
de A-status te kunnen voldoen, zouden slechts kort achterop lopen op
het uitgezette tijdsschema, naar verluidt enkele weken. Ernst hoopt dat
Daar gaat tenminste directeur het plan nog voor het zomerreces in
Hans Ernst vanuit. Hij sprak on- de Tweede Kamer ter sprake kan
angs zijn verbazing uit over een op- komen.
merking van de minister van WVC,
Inmiddels heeft het circuit een
D'Ancona. Zij verwacht het plan van nieuwe
aanpak pas eind van het jaar. Vol- aangevraagdgeluidhindervergunning
bij de provincie. De vo-

rige is door de Raad van State nietig
verklaard, omdat de eisen van het
provinciebestuur op een aantal punten te hoog waren gesteld. Gehoopt
wordt dat er nog dit raceseizoen races op het nieuwe tracé kunnen
plaatsvinden. De aanleg komt op
zo'n 1,5 miljoen gulden. Daarnaast is
er vijf miljoen nodig voor een nieuwe
tribune, een nieuwe wedstrijdtoren
en een nieuwe pits. Een deel van de
kosten moet gedragen worden door
belangstellenden uit de ondernemerswereld.

Casino-ZVM pakt kampioenstitel

Het Casino-ZVM kampioensteam, bestaande uit de spelers Peter Pennings, Gerard Damhoff, Jan van Duyn,
Kees Hoek, Fred van Limbeek, Ronald Vos, Richard Vos, Guido Weidema, Menno Trouw, Johan Molenaar en
coach Joost Berkhout.

ZANDVOORT - Afgelopen
zondag ging bij Casino-ZVM
onverwachts de kampioensvlag in top. Doordat concurrent HVH vorige week een
verrassende nederlaag leed
en de Casino-ZVM handballers nu met 20-19 wonnen van
de reserves van Odin kon het
kampioenschap gevierd worden. Een dik verdiend kampioenschap gezien de resultaten van dit seizoen. Slechts
eenmaal werd verloren terwijl de overige wedstrijden
meestal met ruim verschil
gewonnen werden.
Alleen zondag ging het wat
fnoeizamer alhoewel de zege niet
in
gevaar is geweest. De mannen
v
an coach Joost Berkhout speel-

den, met in de gedachte het te behalen kampioenschap, een nerveuze
partij. Odin was echter niet in staat
het de Zandvoorters erg lastig te maken. Steeds had Casino-ZVM een
ruime drie punten voorsprong en
die had veel ruimer kunnen zijn. Het
altijd sterke wapen, de break, werd
ook nu vaak gelopen, maar tegen
Odin was er te veel spanning waardoor de juiste afwerking ontbrak.
Bij de rust had Casino-ZVM een 8-10
voorsprong opgebouwd.
In de tweede helft liep CasinoZVM verder uit en daardoor kon
coach Joost Berkhout wat andere
systemen gaan proberen. Dat liep
niet zoals verwacht en Odin kon
daardoor aardig naderbij komen. Bij
tijds herstelden de Zandvoorters
zich weer en hielden de wedstrijd
onder controle. Uiteindelijk werd de

strijd met 19-20 winnend afgesloten en was de titel een feit.
Doelpunten Casino-ZVM: Guido
Weidema 6, Kees Hoek 5, Jan van
Duijn 4, Menno Trouw 2, Richard
Vos 2, Ronald Vos 1.
„We hebben slechts twee verliespunten geleden en daarom
vind ik dat we terecht kampioen
zijn geworden", meende trainer/coach Joost Berkhout. „We waren vandaag behoorlijk nerveus,
maar het is toch knap van de jongens dat we het afgemaakt hebben. Ik ben heel tevreden en voor
volgend jaar zie ik wel dat we goed
mee kunnen draaien. Als je bijna
elke wedstrijd met ruim verschil
wint moet het in een hogere klasse
best gaan. Vanaf nu kunnen we, en
dat is ruim een half jaar, reeds
gaan trainen voor de hogere klasse".

best tevreden over het zeer geslaag- te zetten. Echter, door zeer nauwkeurig spel van Christel van der
de schaakevenement.
Vorst, werd nimmer de remise marge overschreden en plaatste zij zich
Zenuwslopend
als laatste voor de finale van NederIn groep A stond de plaatsing van land.
Ineke Tichelman als finalist niet ter
discussie, maar de strijd om de tweede plaats, welke ook recht gaf tot Klooster-toernooi
Naast dit enorme succes op orgadeelname aan de finale, werd beslist
tijdens de ontmoeting Marleen van nisatorisch gebied was er voor de
Amerongen en Heleen Schut. Na een Chess Society Zandvoort ook op
gelijk opgaande strijd en een ze- sportief gebied een succes te meinuwslopende tijdnoodfase trok Mar- den. In het Groningse Ter Apel wist
leen van Amerongen aan het langste Olaf Cliteur beslag te leggen op een
eind en plaatste zich als finalist voor gedeelde tweede plaats in het aldaar
gehouden Klooster-toernooi. In dit
het NK van Nederland.
60 deelnemers tellende toernooi einIn groep B moest Linda Koster digde Olaf Cliteur gelijk met de sterwinnen van Sacha Schiermeier en ke Bart Romijn jr. uit Haren. Daar
zij kon de druk aan. Met technisch ook de onderlinge partij tussen beiverzorgd schaakspel werd de partij de kemphanen onbeslist geëindigd
door Adinda Koster gewonnen waar- was, kwamen beiden in het bezit van
mee een plaats in de finale werd vei- de tweede prijs.
lig gesteld. De andere twee kanshebMorgenavond zal de topvier van
sters, Erika Belle en Christel van
der Vorst, moesten het tegen elkaar Chess Society om 20.00 uur in het
opnemen. Erika Belle moest winnen Gemeenschapshuis aantreden tegen
terwijl Christel van der Vorst aan het twee klassen hoger uitkomende
een remise voldoende had. Na een Santpoort. Dit duel, waarin het er
gelijkopgaande strijd zag het er even voor de Zandvoorters zwaar aan toe
naar uit dat Belle, die een pion voor zal gaan, wordt gespeeld in het kastond, in staat moest worden geacht der van de eerste ronde van de
deze kleine voorsprong in winst om Noord-Hollandse beker.

Van Kempen blijft koploper
bij ZandvoortseSchaakclub
ZANDVOORT - Ook na de ning. Hoe deze wedstrijd tegen Bloe23e ronde blijft Ton van Kem- mendaal zal verlopen wordt volgenweek bekend gemaakt.
pen de koppositie innemen op deVoor
de jeugd was er vorige week
de ranglijst bij de Zandvoortse donderdagavond
de kroSchaakclub. Ondanks een op- kusvakantie geenvanwege
schaken. Vanakomst van maar liefst 22 deel- vond zal er weer schaakles gegeven
nemers kwam er vorige week worden. Ook zullen de jeugdige
donderdagavond geen ver-schakers hun 16e ronde spelen voor
schuiving in de ranglijst bij de het clubkampioenschap. Dit alles in
het Gemeenschapshuis van 19.00
toptien.
Ook na die 23e ronde heeft Ton
van Kempen nog geen partij verloren en voert hij de ranglijst aan bij
de Zandvoortse Schaakclub. Liefst
twaalf keer pakte Van Kempen de
volle winst en zeven partijen eindigden in een remise. Zijn totaal score
komt daardoor op 15,5 punt. Jack
van Eijk, die tweede staat, kon in
negen wedstrijden de overwinning
pakken, pakte vijfmaal een remise
en moest drie nederlagen incasseren. Met nog negen ronden te spelen
blijven er echter nog mogelijkheden
om een aanval te doen op de eerste
positie. In de laatste vijf ronden zullen namelijk de koplopers elkaar
vermoedelijk nog een derde keer tegen komen op het bord met de 64
velden.
De volledige uitslagen waren Heitkönig-Kok 0-1, Wiggemansen-Berkhout 0-1, De Oude-Gude 1-0, Handgraaf-Franck remise, Gorter-Marquenie afgebroken, Van Elk-Jorning
remise, Twint-De Bruin 1-0, GeertsVan Eijk remise, Van der MeijdenLindemans remise, Ayress-Termes
1-0, Van Kempen-Molenaar 1-0. De
stand aan kop is: 1. Van Kempen, 2.
Van Eijk, 3. Ayress, 4. Van der Meijden, 5. Lindeman, 6. Termes, 7.
Geerts, 8. Molenaar, 9. Jorning, 10.
Marquenie.

Externe competitie
Dinsdagavond speelde het schaakteam zijn laatste competitiewedstrijd tegen Bloemendaal. In het
team van de Zandvoortse Schaakclub waren twee jeugdspelers opgesteld die in de clubcompetitie bijzonder goed presteren, namelijk
Dennis van der Meijden en Erik Jor-

uur tot 19.45 uur. De schaaklessen
staan onder leiding van John Ayress
en Dennis van der Meijden.
Liefhebbers kunnen zich nog
steeds aanmelden via de telefoonnummers 02507-13224 of 14120. Het
officiële examen zal medic mei worden afgenomen.

ZVM

ZANDVOORT Zondag viert
de basketbalvereniging The
Lions haar 25-jarig bestaan. Dit
jubileum wordt geopend met
een voetrally, die start om 10.30
uur vanuit de sporthal Pellikaan. Om 13.30 uur wordt de
feestelijke dag voor leden on
oucUeden voortgezet met een
tienkamp in de sporthal, waarna om 18.00 uur de prijsuitreiking volgt. Is de sport dag achter
de rug dan blijven de leden van
The Lions in riet restaurant van
de sporthal bijeen om daar een
klein feestje te bouwen.

Sportagenda
VOETBAL

Zaterdag: Zandvoort'75-SCW 15.00
uur terrein tainnencircuit.
Stormvogels-Zandvoortmeeuwen
14.30 uur te IJmuiden.
Zondag:
VVH-Zandvoortmeeuwen 14.30 uur te Haarlem.
TZB-Alliancc 14.30 uur terrein
Kennemerweg.
VOLLEYBAL

Foto' Bram Stynen

Zaterdag: Sporting OSS damesDelta LLoyd 4 20.30 uur Pellikaanhal.
Sporting OSS heren-Spaarndam
18.30 uur Pellikaanhal.
ZAALIIANDBAL

Kennismaking
metZHC-hockey
ZANDVOORT - De Zandvoortse Hockeyclub biedt ook
dit jaar weer de mogelijkheid
om gratis kennis te maken met
de hockeysport. Op de prachtige velden, gelegen op het complex Duintjesveld aan de Thomsonstraat kunnen jong en oud
zich weer naar hartelust uitleven. Heeft men zin om eens een
balletje te slaan dan graag vervoegen naar de gezellige kantine
van ZHC om een afspraak te
maken bij welke groep meegetraind kan worden.
Vanaf zondag 17 maart aanstaande start tevens weer de ouder/jeugdtraining. Vanaf 10.30
uur kunnen kinderen met hun
ouders gratis het hockeyspel leren. Voor eventuele vragen kan
men bellen naar telefoonnummer clubhuis 15767 of bij geen
gehoor 16414.

Zondag uitwedstrijden: 15.20 uur
HS BSM 2-ZVM 2, 10.00 uur HCV'90
1-ZVM, 6.15 uur HS HVH 3-ZVM 3,
1.15 uur DS Nieuw Vennep-ZVM.
BASKETBAL

Vrijdag: Typhoons-Lions heren
20.30 uur Kennemerhal te Haarlem.
Zaterdag: Hoofddorp 2-Lions dames 20.45 uur, Het Spectrum te
Hoofddorp.
HOCKEY

Zondag: ZHC Heren-Heerhugowaard 14.30 uur terrein Duintjesveld.
Haarlem-ZHC dames 12.45 uur.
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur Zandvoortmeeuwen 2VEW D-jun., 18.30 uur Zandvoort'75Goal C-jun., 19.00 uur Zandvoortmeeuwen 4-DVS'85 3,19.45 uur Trefpunt 2-Sporting G 3, 20.30 uur TZB 6Halfweg 2, 21.15 uur TZB 2-Zandvoort Noord 2, 22.00 uur Zandvoort
Noord 5-Sekura 2.
Maandagavond in de Pellikaanhal: 20.45 uur HB-Ripperda, 21.40
uur HB-Telefonia vet., 22.20 uur
Zandvoortmeeuwen-TZB vet.

Aanstaande zaterdag 25e
Zandvoortse Strandloop
ZANDVOORT - Zaterdag aanstaande om 13.00 uur valt het
startschot van de 25e Zandvoortse strandloop. Deze jubileumeditie wordt ook nu over
de afstanden van 4, 8 en 21 kilometer gelopen. De organisatie,
onder leiding van Dick Castien, hoopt op een groot aantal
deelnemers.
Om aan een groot aantal deelnemers te komen is dit keer de zaterdag gekozen om de concurrentie
met andere lopen in de omgeving te
ontlopen. Gezoen het feit dat de inschrijvingskosten erg laag' zijn gehouden, in vergelijking met andere
wedstrijd- of recreatielopen, hoeft
deelneming geen beletsel te zijn.
Voor de 4 kilometerloop bedraagt
het inschrijfgeld ƒ 3,- en de 8 kilometerlopers betalen ƒ 4,-. Voor de halve
marathon moet slechts./'5,- worden
neergelegd. Daar tegenover staat dat
de organisatie voor alle atleten die
de loop volbrengen een prachtige
herinnering hebben klaarliggen. En
uitlopen moet geen probleem zijn
aangezien er geen tijdslimiet gesteld
is waardoor ook wandelaars kunnen
meedoen. Bovendien wordt er gelopen bij laag water.

De inschrijving voor de 4 en 8 kilometer moet men doen op de rotonde
naast het Casino en inschrijving
voor de 21 kilometer moet geschieden in strandpaviljoen Trefpunt. De
startplaats is zoals de laatste jaren
gebruikelijk vanaf de strandafgang
bij de rotonde voor het Casino. Er is
tijd genoeg om tijdig aan de start te
verschijnen aangezien de inschrijving al openstaat vanaf 11.30 uur.
OOk dit jaar heeft de organiserende
vereniging RTC Olympia gezorgd
dat er warme douches zijn bij Trefpunt alwaar ook de kleedcabines
zijn en de kleding in bewaring gegeven kan worden.
Behoudens de fraaie herinnering
is de organisatie erin geslaagd om
diverse leuke dingen om de strandloop heen te verkrijgen. Zo worden
25 CD's onder de deelnemers verloot, zorgt Coca Cola voor een verfrissing en Radio Veronica stelt diverse leuke prijzen beschikbaar.
De vooruitzichten zijn dus uitstekend. om deze jubileumloop tot een
groot succes te maken. Dick Castien
verwacht dat vele honderden aan
deze strandloop deel zullen nemen.
Inlichtingen zijn bij Dick Castien te
verkrijgen via telefoonnummer
02507-17547.

ZANDVOORT - Het zaterdagmiddag voetbalelftal van Zandvoortmeeuwen heeft goede zaken gedaan door de beslissingenwedstrijd om de periodetitel tegen Jong Hercules winnend af te
sluiten, 2-1.
Na een voetballoos tijdperk, door
een aantal afgelastingen van een
paar weken, waren de teams niet erg
in vorm. Zowel Jong Hercules als
Zandvoortmeeuwen bleken niet in
staat een goede combinatie op de
grasmat te leggen. Het ritme ontbrak totaal, maar de inzet en de
spanning vergoedde veel, zo niet alles. Over het geheel genomen was
Zandvoortmeeuwen nog de minst
matige ploeg en daarom kwam de
zege terecht bij de ploeg die daar het
meeste recht op had, Zandvoortmeeuwen.

De eerste beslissingswedstrijd
werd dus fraai gewonnen en over
twee weken zal Zandvoortmeeuwen
aantreden voor de alles beslissende
partij tegen DSC'74. „Het was te
kwam Jong Hercules, na een vrije merken dat we lang niet hadden getrap, op gelijke hoogte.
voetbald". stelde trainer Alex Hcese
mans. ,,We hebben wel goed geIn de tweede helft had trainer Alex traind, waardoor we conditioneel
Heesemans wat omzettingen in zijn sterker waren dan Jong Hercules,
team aangebracht waardoor het be- maar we hadden totaal geen wedter ging lopen. Jong Hercules werd strijdritme. Dat komt echter wel
met de rug tegen de muur gezet, weer terug, met het spelen van oedoor een conditioneel sterk Zand- fenwedstrijden".
voortmeeuwen. Het éénrichtingverkeer leverde een paar kansen op
maar het duurde tot tien minuten Competitie
voor het einde alvorens ZandvoortAl speelde Zandvoortmeeuwen
meeuwen de zege veilig stelde. Rob niet voor de competitie, ook in dit
van de Bergh besloot een gave so- verband deed het goede zaken. Conloactie met een puntgave voorzet en current Velsen speelde namelijk een
Ferry van Rhee tikte de bal moeite- inhaalwedstrijd en verloor verrasloos achter de Jons Hercules doel- send met 2-1 van Halfweg.

Ook in deze wedstrijd speelde topscorer Ferry van Rhee een belangrijke rol door de gehele produktie voor
De stand in de eerste klasse HVB
zijn rekening te nemen. De eerste
Jong Hercules was een geslagen is nu als volgt: 1. DSC'74 Hi-2ü. 2.
treffer kwam na een half uur voetballen tot stand. Daarvoor waren er ploeg en in de slotfase leek de zege Zandvoortmeeuwen 1G-23, 3. Velsen
al een paar kleine mogelijkheden voor Zandvoortmeeuwen ruimer te 16-23, 4. Overbos 17-18, 5. HBC 17-18.
voor Van Rhee en Martin Visser, worden. Het zat toen niet mee met 6. Jong Hercules 17-17,7. Halfweg 17doch de scherpte ontbrak. De voor- een schot van Pieter B rune op de lat 17, 8. Energie 17-lü, 9. Stormvogels
sprong van de Meeuwen hield niet en even later knalde Roei Deesker 17-15, 10. Renova 17-123,11. GeefWit
17-9, 12. DCO 16-6.
lang s"tand, want in de 35e minuut de bal tegen de paal.
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WOONINFOR
Het is prettig relaxen in
badkamers met groene planten

Daarbij wordt een trend naar platgeweven, glanzende en minder zware
stoffen duidelijk zichtbaar, evenals
een voorkeur voor natuurlijke materialen als mohair, wol, linnen en katoen. Gevarieerd als het kleurenbeeld
ook is, vertoont het toch enkele uitgesproken kleurcategorieën. Zoals de
sterke donkere tinten en daarnaast de
zachte, niet zoete, pasteltinten. Kijken
we echter naar de ontwikkelingen in
„effen", dan vallen meteen de sprankelende kleuren op, zoals zonnig
maisgeel, heldere groen- en blauwtinten en vrolijk paars. Violet-tinten, variërend van poederachtig lila tot diep
donker aubergine-paars, vormen een
„rode draad" binnen het totale aanbod, die door alle stijlen heen loopt.
Effen gekleurde meubelstoffen
kunnen heel goed als rustpunt fungeren, passend bij bont gedessineerde
gordijnen, een karakteristiek karpet,
een opvallend schilderij e.d. Gezien de
ruime keus, is het geen probleem om
effen en gedessineerde stoffen qua
kleur prachtig met elkaar te combineren, zodat ze elkaar aanvullen en ondersteunen. Ook kan doelbewust worden gekozen voor één of enkele kleur-

Een meubelaanbod straalt individualisme uit en biedt een enorme kcuzevrijhcid in stijl. Dat „klassiek" even
actueel is als „strak modern" en dat
aan het begrip „romantisch" op zoveel
verschillende manieren invulling
wordt gegeven als op dit moment gebeurt, is in het verleden eigenlijk nog
nooit vertoond. Meer dan ooit worden
verschillende stijlen en dus ook verschillendc meubeltypen met elkaar
gecombineerd. Veel interieurs hebben
een vleugje van het één en een tikje
van het ander. Zoals een klassiek interieur met een modern tintje of een modern interieur met een vleugje romantiek. Dergelijke effecten kunnen in
veel gevallen met behulp van meubelstoffen worden verkregen, wat al aangeeft hoe effectvol deze stoffen kunnen zijn.

Wanneer bent u aan de
beurt?

Geef uw huis een Japans
accent
Een goede onderlinge afstemming van kleur en stijl zorgen voor een harmonisch
geheel (foto: Walraven en Bevers BV).

Een mooie plant voor de woonkamer is altijd wel te vinden. Er zijn heel
wat soorten die zich in de meestal lichte huiskamer thuis voelen. Want de
huiskamer behoort vaak tot de lichtcre vertrekken in huis en dat is precies
een voorwaarde waaronder de meeste
kamerplanten zich thuis voelen.
Moeilijker wordt het om voor de
minder lichte plaatsen in huis een
plant te vinden. In het donker groeit
niets maar zodra er enig daglicht aanwezig is, zullen er toch al snel een aantal planten zijn die daar goed gedijen.
En dat betekent dat ook voor plaatsen
zoals een gang of hal. de keuken, maar
ook een donkere slaapkamer geschikte planten te vinden zijn. Zo zijn de
sierasperge (asparagus). de blarenplant (aspidistra) en de gatenplant
(monstera) uitgesproken planten voor
ruimtes met weinig licht. Met iets
meer licht wordt de keuze nog wat
groter. De streepvaren (asplenium)
maar ook de kentiapalm (howeia) zijn
soorten die zich ook dan nog goed
thuis voelen.

Vochtig
Een hele speciale plaats neemt de
badkamer in. In deze doorgaans donkere ruimtes is het vaak nog vochtig
ook. Maar ook in die omgeving zijn er
nog schitterende mogelijkheden.
Heeft u een badkamer met een minimum aan daglicht dan zijn de fatshedera en de spatiphyllum bijvoorbeeld
decoratieve soorten waarvan de laatste soort nog bloeit ook. Met iets meer
licht worden de mogelijkheden nog
groter. Want dan kunnen varens zoals
de adianthum en de nephrolepis worden gebruikt. Maar ook de parapluplant (cyperus) voelt zich in de badkamer uitstekend thuis. En heeft u veel
ruimte dan kunt u het beste een cordyline soort kiezen.
Na de woonkamer en de keuken
gaan steeds meer mensen ook belang
hechten aan de sfeer op andere plaatsen in huis. De badkamer neemt daar
een belangrijke plaats in omdat het
voor veel mensen een plaats van ontspanning is. Planten zullen daar zeker
een bijdrage aan leveren.
(Bron: Bloemenbureau Holland).

Sinds de 16e en 17e eeuw hebben wij Nederlanders onze huizen verfraaid met Japans porselein en lakwerk. Onze V.O.C,
bracht scheepsladingen vol naar Nederland. Misschien daarom zien we in menig
huis een stukje Japans porselein of antiek.
Een steeds frequenter gebruik van Japans
antiek zien we nu in combinatie in het moderne interieur.
Zo zijn antieke Japanse kasten niet alleen
bijzonder decoratief maar bieden ook veel
opbergruimte.
Dit is maar een voorbeeld waarbij schoqnheid zich combineen met praktische bruikbaarheid.
In de wijze waarop b.v. de antieke kasten
gemaakt zijn herkent men het geduld van
de vakman uit het land van herkomst.
Zelden werden spijkers of schroeven gebruikt. houten verbindingen en houten
pennen zijn zo geconstrueerd dat een kast
of ander meubelstuk van zo'n 150 jaar oud
nog steeds dagelijks bruikbaar is.
De Japanse kunst is een kunst van weglaten
van wat overbodig is. Dit principe vindt
men dan ook terug in het antiek, het geeft
rust en een uitstraling die we vaak missen in
ons westers interieur.
Door de komst van veel Japanse bedrijven
in Nederland zijn ook veel Japanse families
hier komen wonen. Hun leef- en eetgewoonte heeft het aantal Japanse restaurants
doen toenemen en de belangstelling voor
hun cultuur uit zich dan ook in menig Nederlands huis door Japans koken, bloemschikken (ikebana) en Japanse woondeco-

NVM Hypotheek shop

!TROPISCH OF NIET TROPISCH :

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

l

NOVILON MARMOLEUM

|
.

Het kozijn, raam, deur of de schuifpui.
Ambachtelijk op maat in de
gewenste houtsoort.
Isolatieglas KOMO-KEUR en
10 jaar garantie.

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

'
|

Nu met 30% subsidie via uw
energiebedrijf.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

i
l
i
l

Vraag vrijblijvend

offerte.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

l
|

Ook als bouwpakket met technische
begeleiding.
i
Snelle correcte levering cq plaatsing.
i
Gratis opmeten en uitgebreide offerte.
l
Ook specialist in dakkapellen op maat.
i
1
AANWEMINGS-ÏIMMERSEDRUF

U l T E R'

|

Nijverheidsterrein 14 1645 VX Ursem.
02202-2700 fax 2730 b.g.g.: 06-52804100

Zonwering bestellen
Franssen
bellen
Voltastraat 32,
tel. 14623
(sinds 1937)

(goedkoper dan schermen)

Gefmce de panelen geven meer sfeer

- Gefineerde panelen in edele houtsoorten -

RAAF: EXCLUSIEF IN

Eigenzinnig,
Eigentijds,
Een tikkeltje
Eigenwijs,
En Eindeloos mooi
De Eieren van

Paap
PAASSLOF ƒ 3.75

Knikanmschenmen
Schermen

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

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Lamellen enz. enz.
Werkplaats Prinsesseweg 52.

oekt ii iets bijzonders, iets
\cxclusiefs voor wand of plafond? Wees dan attent op de
gefineerde panelen van De
Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen, Eiken, Anegré, Mahonie,
Beuken of Kersen. Perfect
gelakt. Naturel, getint of in
dekkende kleur (wit, roomwit,
crème, zachtgroen of grijs).

Keuze uit diverse paneelbreedtes en profielen. Voor elk
interieur en elke smaak biedt
De Graaf een passend alternatief. Van een verrassende
klasse. Kom bewonderen in de
royale showroom. Kunt u
meteen kennismaken met alle
andere bijzondere materialen.
De Graaf is uniek.

M A A K HÉT M O O I MFI HOUT

de Graaf pSaf onds

Showroom Amsterdam: Jarmuiden 47 (Sloterdijk-West), tel. (020) 13 47 75*, geopend: ma. t/m vrij. 9,00-17.00 u. en zat. 10.00-16.00 u.

CARIBBEAN NIGHT
voor ongebonden mensen a.s. zaterdag in

Soc. „De Manege"
programma aanvang: 20.00-22.00 uur

TROPISCHE
WELKOMSTCOCKTAIL
(onbeperkt) in de bov.zaal met DJ
22.00 uur OPENING BEN.ZAAL

MET LIVE 2 ZUIDAMERIKAANSE
ORKESTEN, ZORGEN VOOR
NON-STOP MUZIEK.
Portie heerlijke saté, koude en warme hapjes,
koffie, cocktails, alles inbegrepen. Entree ƒ 25,-.
03.00 uur EINDE AVOND
Voor reservering 02507-16023.

Ivana/Gema heeft voor ramen in vooren achterdeuren en o.a. toiletraampjes,
keukenramen en ramen naast de buitendeur, traliewerk ontwikkeld dat u zelf op
maat kunt maken. Het wordt in losse onderdelen geleverd, zodat u zelf kunt bepalen hoe uw traliewerk er uit komt te
zien. Het is gemaakt van een stevig roestwerend gegalvaniseerd staal van 10x10
m/m.
Zeiss-Ikon-Ivana-Gema zorgen er voor
dat u niet aan de beurt komt!

KONINGINNEWEG 24
Hoekwoning met berging
naast het huis
met eigen parkeerplaats en zon. tuin.

c.v. gas.

Ind.: woonk., moderne witte keuken, 1e
et. 2 slaapk., badk. met ligbad en wastafel, berging, 2e et. vliering.

H. W. Coster b.v.
tel. 02507-15531

ra
NVM

MAKELAAR

OPEN HUIS
Oosterparkstraat 3:
zat. 16 maart van 14.00-16.00 uur.
£
Vrijst. won., geschikt voor verhuur. Ind.
entree, hal, ruime kelder, zijkamer, ruime i
woonk., woonkeuken, toilet, 1e et. badk. •
met douche, toilet en wastafel, 4 sl.k. met B
wast.
Vr.pr. ƒ 239.000,- k.k. •

Marisstraat 48:

i

Goed onderh. tussenwon. met voor- en B
achtertuin. Ind. entree, hal, gang, toilet, •
doorzonwoonk. met serre, keuken, 1e et. 3 •
sl.k., badk. met wast., ligbad en toilet, 2e et. *
zolder. Voorzijde v.v. thermopane begl. en i
kozijnen.
Vr.pr. ƒ295.000,- k.k.

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord

Originele Luxaflex leverancier

Na tel. afspraak 14623 altijd vrijblijvend tot
uw dienst.

NVM
HYPOTHEEK
SHOP
l

NU OOK SUIKERVRIJE
PAASEITJES EN
BIEDERMEIJERS.

"

Markiezen
r

Hoe veilig is uw huis!
Al tientallen jaren is op hang- en sluitwerk in de bouw zodanig bezuinigd, dat
van kwaliteitsafbraak gesproken kan
worden. Wie even de moeite neemt het
slot van de voordeur met dat van de achterdeur te vergelijken, zal in de meeste
gevallen direkt constateren hoe inconsequent woningen sluittechnisch zijn uitgerust.
Het hang- en sluitwerk is altijd een sluitpost pp de begroting geweest. Het inbreken in Nederlandse woonhuizen wordt
vaak zo gemakkelijk gemaakt dat de inbreker welhaast wordt uitgenodigd om u
een bezoek te brengen.
Laat u door ons eens voorlichten door
een beveiligingsspecialist die erkend
wordt
door
de
Stichting
Slptencertificaat.
Diverse mogelijkheden voor een goede
beveiliging van uw kostbare bezit zal
deze specialist u kunnen tonen, o.a. een
Zeiss Ikon bijzetslot type 3211, een
sprankelend voorbeeld van een verantwoorde mechanische beveiliging voor
ramen en deuren.
Onder het motto geef de koevoet geen
kans heeft Ivana/Gema een antiinbraak-strippenprpgramma dat al uw
buitendeuren beveiligt. Door de toepassing van deze strippen is het veel moeilijker om met een breekijzer tussen deur en
kozijn te komen; tevens gaat er een preventieve werkine van uit.

Sinds kort kan de consument voor een objectief hypotheekadvies nu ook terecht bij
de NVM Hypotheekshop. In Nederland
zijn er momenteel ruim 250 NVM Hypotheekshops, waardoor deze hypotheekorganisatie de grootste is van ons land.
Alle deelnemende kantoren zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van makelaars in onroerende goederen, die er voor
zorgt dat de adviseurs van de NVM Hypotheekshqp goed zijn opgeleid. Bovendien
houdt zij als overkoepelende organisatie de
marktontwikkelingen zeer nauwkeurig in
de gaten en informeert ze dagelijks haar
leden over de ontwikkelingen op de hypotheekmarkt. Voor de consument een geruststellende gedachte, want er bestaan mmiddels zo'n 450 verschillende hypotheekvormen. Doordat de adviseurs van de
NVM Hypotheekshop de beschikking hebben over een geavanceerd computerprogramma, waarin altijd de laatste ontwikkelingen zijn opgenomen, is het mogelijk
voor iedereen de meest geschikte hypotheek te kiezen.

WONING STOFFFERING

Glasreparatie (20 mogelijk binnen 24 uur).

400.000 inbraken per jaar in woningen
betekent dat gemiddeld ieder uur er 46
maal wordt ingebroken.

raties (shoji lampen, deuren en kamerschermen).
In Amstelveen heeft men de gelegenheid
om alles wat te maken heeft met Japan, van
eetstokje tot een hele collectie antieke meubelen, te zien en te kopen bij Yamato Art in
de Dorpsstraat 47.
Naast het antiek is er ook een voortdurende
wisselende expositie van Japanse kunst.

SCHILDERWERK

vlakken in het interieur, naast de neutrale interieurtinten als zwart, witbeige, aluminium en houtkleuren. In
dat geval zal een bank of fauteuil, uitgevoerd in een effen hemelsblauwe
stof, een kleurige blikvanger vormen.
Een andere interessante combinatiemogelijkheid is die van een effen en
een gedessineerde stof in één zitmcubel. De romp bekleed met een effen
stof, de kussens gehuld in een fraa"
dessin, of andersom, soortgelijke combinaties zijn er ook in leer of stof. Deze
mogelijkheden zijn bij de betere mcubelspeciaalzaken bespreekbaar. Vaak
zijn zitmeubelen nl. ook te leveren in
heel andere uitvoeringen dan die in de
winkel. Ook zijn sommige mcubclfabrikanten best genegen om de uitgekozen meubelen te stofferen met een
andere stof dan zij in hun standaardcollectie voeren.
De huidige interieurmode is kleurrijk en decoratief. Zo ook de mode in
meubelstof. Deze biedt rijkelijk keus
uit bedrukte stoffen, „jacquards" (met
ingeweven dessins) en effen stoffen
Dat de geometrie voor dessin-ontwerpers een onuitputtelijke inspiratiebron is, blijkt uit de vele fraaie stqfdessins die daar het resultaat van zijn
Ook forse bloemmotieven, variërend
van klassiek of lieflijk romantisch tot
modieus abstract, en moderne fantasiedessins nemen een belangrijke
plaats in binnen het totale scala. Effen
of nagenoeg effen gekleurde stoffen,
waarbij de nadruk ligt op de kleur, de
structuur en de uitstraling van de stof.
zijn duidelijk in opkomst.

Kleurcategorieën

Mooie stoffen geven de
meubelen eigen gezicht
Wie even de tijd neemt om de
showrooms van een paar toonaangevende meubelspeciaalzaken goed te bekijken, krijgt
een aardige indruk van de huidige interieurmode. Door hun
vormen, kleuren, materiaalgebruik en de manieren waarop
ze met elkaar worden gecombineerd, zeggen meubelen heel
duidelijk iets over de actuele
woontrends. De rol die meubelstoffen daarbij spelen is
toonaangevend en meegaand
tegelijk.

. f

AT l E

Steengrill Restaurant

„De Vuurboet"
STEENGRILLEN
VLEESFONDUE

Hogeweg 62/10:

•

Van Galenstraat 64:

|

Tweekam.app. op 3e et. Ind. entree, hal, H
toilet, woonk. met open keuken, sl.k.,
ï
badk., balkon, serv.k. ƒ80,- p.m.
Vr.pr. ƒ 122.500,- k.k. |
Driekam.app. (vh 4), balkon zuid/west,
zeezicht. Ind. entree, hal, toilet, woonk., i
keuken, 2 ruime sl.k., badk. met ligb. en •
wast., serv.k. ƒ371,- p.m.
•
Vr.pr. ƒ 164.000,- k.k.

29?°
34?°

VAN

JAPANS FONDUE5
(vlees)
32, o
JAPANS FONDUE
(vis)
37po
Incl. uitgebreid
garnituur
ALLES ONBEPERKT

Zeestraat 36
Tel. 12092
* * *

Maandag en dinsdag gesloten

MAKELAAR O.G.
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogeweg 56 a / 2042 G J Zandvoort
Telefoon 02507-12944* / Fax 02507 -17596
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Fantasiekoraal
op orgel
HAARLEM - Het Willibrordorgel staat centraal tijdens een
reeks concerten in de Kathedrale
Basiliek Sint Bavo in Haarlem.
De zomerconcerten beginnen 6
april en eindigen 28 september.
Het accent valt dit jaar op de werken van Max Reger die 75 jaar
geleden is overleden. Van hem
worden alle koraaltfantasieën
uitgevoerd, verder de grote orgelwerken, alsmede een aantal kortere orgelcomposities en koorwerken.
Het Willibrordorgel heeft 77 registers en vier manualen. Onlangs is het verrijkt met een Contrafagot 32'. Hiermee is het orgel
in de oorspronkelijke staat van
1923 teruggebracht. De concerten
beginnen iedere zaterdamiddag
om ongeveer drie uur, en duren
ongeveer een uur. De toegang en
het programma zijn gratis.

TE

kust
keur

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS
Strandloop viert zilveren
jubileum op Zandvoorts strand

Toneelschuur
HAARLEM - De Toneelschuur
in Haarlem heeft tussen 19 en 30
maart een afwisselend programma. Alle voorstellingen beginnen
om half negen.In de benedenzaal
zullen twee dansers, Arnold
Goores en Helga Langen hun persoonlijke ervaringen en angsten
omzetten in dans.
Liefhebbers van Peer Gynt komen aan hun trekken tussen 22
maart en 6 april behalve op zondag en maandag. Zestien acteurs
spelen de eerste drie bedrijven
van Peer Gynt. 'Een man alleen is
in slecht gezelschap', is de titel
van het optreden van Vlaamse
kolderieken op 26 en 27 maart, in
de benedenzaal.
'Het monster van de liefde' verhaalt over een onmogelijke liefde
tussen twee mensen die halfbroer
en -zus blijken te zijn. Het toneelstuk wordt slechts eenmaal in de
Toneelschuur opgevoerd, namelijk op donderdag 28 maart, in de
benedenzaal.
Dansgroep Krisztina de Chatel
geven een optreden in de schuur.
'Sequence' bestaat uit zeven korte stukken voor 'pure' dans. De
dansgroep rond in Haarlem de
toernee af. Op 29 en 30 maart zullen de dansers te zien zijn in de
benedenzaal.
Jeugdtheater
Dondersteen
sluit de rij in de Toneelschuur.
Kinderen vanaf vier jaar kunnen
'De verbeelding' bezoeken. Het
verhaal gaat over twee beren die
in het maanlicht feestvieren.

ZANDVOORT - Het jubileumschot zal zaterdag worden gelost bij
de vijfentwintigste strandloop in Zandvoort. Voor de organisatoren
van de Zandvoortse strandloop - r.t.c. Olympia uit Amsterdam - is het
dubbel feest.
Niet alleen het zilveren jubileum wordt gevierd, de organisatoren
kunnen ook in de boeken bijschrijven dat de strandloop in Zandvoort
de oudste van Nederland is. Volgens Olympia reden genoeg om
massaal deze happening te bezoeken.
Net als andere jaren zijn niet alleen de 'renners' maar ook de
'wandelaars' welkom. Deelnemers kunnen kiezen uit drie afstanden,
de parcours bestaan uit trajecten van vier, acht en 21 kilometer. Voor
geen van de strandlopen geldt een tijdslimiet.
Het startschot voor de vier-kilometerloop valt om 13.00 uur. Vijf
minuten later vertrekken de overige wandelaars en renners. De startplaats is op de strandafgang voor het Casino in Zandvoort.
Deelnemers aan de vier- en acht-kilometerloop kunnen zich (tijdig)
inschrijven aan de kassa's naast het Casino. Wie vier kilomter wil
lopen, moet drie gulden betalen. Wie de acht kilomter wil doen,
betaalt vier gulden. Degenen die 21 kilomter willen proberen, moeten
zich inschrijven in het strandpaviljoen Trefpunt No. 8 voor het Casino. De kosten hiervan bedragen vijf gulden.
In een persbericht laat Olympia weten dat de club het zandspectakel nog een aantal jaren wil voortzetten. „We kunnen bogen op een
ruime ervaring en hopen dit in de toekomst te kunnen blijven bewijzen."

• KORT • KORT •
• Folklorevereniging De Wurf
speelt 16 maart een blijspel in
drie bedrijven. De Moriaan in de
Noordbuurt is de titel van eht
stuk dat is geschreven door J.A.
Steen. De regie is in handen van
A. Bol. De voorstelling vindt
plaats in gebouw De Krocht, aanvang acht uur. Na afloop is er
gelegenheid tot dansen. De kaarten zijn inde voorverkoop voor
zeven gulden vijftig verkrijgbaar
bij fE. Kerkman, J. Steenstraat 8
tel 13584 en E. Lever, Oosterstraat 18, tel 18636.
• Het trio Shapiro, Berkheimer
en David geven in het Bloemendaalse raadhuis een koffieconcert. Op het programma staan
werken van Mozart. De zaal gaat
omn elf uur open. Het concert
begint om kwart voor twaalf. Fania Shapiro geeft zaterdagmiddag 16 maart een piano-masterclass in het gebouw van de muziekschool.
• De Annie Schmidtkomedie 'En
ik dan' is verschoven van vrijdag
5 april naar zaterdag 11 mei. De
komedie wordt gespeeld in de
Stadsschouwburg in Velsen. De
prijzen variëren tussen de 23 en
28 gulden.
• De ets uit de periode rond de
eeuwwisseling staat centraal op
een tentoonstelling in het Teylers
Museum in Haarlem. De werken
maken deel uit van de grafiekverzameling van Simon Steltman die
enkele jaren geleden overleed,
het Teylersmuseum is gevestigd
aan Spaarne 16 in Haarlem.
• De Umondtrekkers houden
zondag hun laatste trimloop van
dit seizoen. Er is keus uit vier
afstanden: 2.5, 5, 10 en 20 kilomter. Het parcours ligt op de Heerenduinweg, strand en duin. Deelnemers kunnen zich vanaf half
tien inschrijven bij de start. De
trimloop begint om elf uur. De
weg naar de start is gemarkeerd
met borden.
• Verzamelaars kunnen zaterdag
'terecht op de ruil- en verzamelbeurs in het buurtcentrum
Noord, Muiderslotweg 238 in
Haarlem. De beurs begint om
half een en eindigt om half vijf.
• Rod Mason brengt vrijdag 22
maart jazz in oude stijl in de
stadsschouwburg in Velsen. De
Engelse trompettist maakte van
1980 tot 1984 deel uit van de
Dutch Swing college Band. Inmiddels heeft hij Rod Mason's
Hot Five opgericht. In deze formatie zal hij 22 maart ook op de
planken staan. De toegang kost
22,50 gulden. Het concert begint
's avonds om negen uur.

Tweemaal
Boomplantdag
ZANDVOORT - Tweemaal
zal komende week in Zandvport een Boomplantdag gevierd worden.

Op de officiële - nationale - Boomplantdag worden woensdag 20 maart
bomen geplant worden op een
braakliggend stuk grond ten zuiden
van de Linnaeusstraat, tussen de
Heimansstraat en de Kamerlingh
Onnesstraat.
Ongeveer 75 leerlingen van de Van
Heuven Goedhartschool, de Beatrixschool, de Nicolaasscnool en de
Plesmanschool zullen hiermee
Nieuw-Noord een groener entree geven. De strook wordt beplant met
natuurlijk groen: bosplantheesters,
groepen dennen en wilde bloemen
en planten. Door het hele gebiedje
loopt een houtsnipperpad. Wethouder Van Caspel geeft om 10.00 uur
het startsein. Komende zaterdag al
houden de scoutinggroepen Stella
Maris en St. Willitarordus een grootse boomplantdag. De twee groepen
vinden het nog maar een kale bedoening rond hun clubhuis aan de Heimansstraat. W. van der Meij heeft
hiervoor een aantal sponsors gevonden. Wethouder Termes plant de
eerste boom, daarna kan ieder
jeugdlid zelf een exemplaar neerzetten.

Praten over
Schillebeeckx
ZANDVOORT - De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB te Zandvoort houdt dinsdag 19 maart een
open thema-avond rond de persoon
prof. dr. Edward Schillebeeckx. Dit
vindt plaats in het NPB-gebouw aan
de Brugstraat 15, aanvang 20.00 uur.
Belangstellenden zijn van harte
welkom op deze thema-avond over
de emeritus hoogleraar van de Katholieke Universiteit van Nijmegen.
Mevr. ds. L.C. Blomjous-Mc.ilettre
de Buy Wenniger uit Aerdenhout zal
een inleiding houden over de persoon en het denken van Schillebeeckx. De toegang is gratis, de koffie staat al om 19.45 uur klaar.
Ook in de dienst van zondag 24
maart, met dezelfde voorgangster,
staat Schillebeeckx centraal, evenals de avond-bijeenkomst op die dag.
Volgens de NPB zijn deze ook afzonderlijk zeer waardevol.

Waterballet
ZANDVOORT - Een defect leertje
van een toiletspoeler heeft vorige
week in een woning aan de Kostverlorenstraat voor een compleet waterballet gezorgd. Door enkele
hoofdkranen dicht te draaien werd
de nachtelijke overstroming een
halt toe geroepen. De schade bleef
beperkt.

De Wurf schittert in 'De Moriaan'
ZANDVOORT - Het toneel
stelt een kamer voor in. een
eenvoudig huisje aan de vroegere Spoorstraat.

huis. De kamer eenvoudig met degelijke huisraad. Slechts de grammofoon strookt niet met de werkelijkheid. Het is 'De Moriaan in de
Noordbuurt', dat door de ZandEr is een voordeur naar de straat voortse folklore-vereniging in Geen een binnendeur naar het achter- bouw 'De Krocht' op de planken
wordt gebracht, een stuk geschreven door dorpshistoricus J.A. Steen.
• De amoureuze escapades van
speelt zich af vlak na de eerste
dorpsgenoot Jaap de Baklap (Bob Het
wereldoorlog, in de jaren twinig.
Gansner) worden door een meute
De Moriaan, een Amsterdamse
vrouwen afgestraft, waarna hij in zijn badgast is weer gearriveerd bij Jaan
onderbroek het huis uitgeknikkerd
de Beer. Zij is de weduwe van Piet de
wordt
Foto: Bram Stijnen Magere. Een goedige maar wat bazi-

Karel Doormanschool

ge visloopster. De boterham is karig.
Van een run van toeristen was destijds nog geen sprake. Armoe troef
dus in het Zandvoort van weleer.
Het interieur van de woningen in de
badplaats in opkomst was dan ook
navenant. Een grammofoon was
dan ook alleen voor de beter gesitueerde weggelegd, het attribuut op
het toneel deed dan ook wat komisch aan. De kamerverhuur vormde ook toen een welkome aanvulling
op de schamele inkomsten van de
dorpsbewoners. Evenals in voorgaande jaren heeft de Amsterdamse
in het voorseizoen een kamer gehuurd. Rond deze tijd werden de
badgasten al met open armen ontvangen door de Zandvoortse dorpelingen. De Amsterdamse daarentegen blijkt in eerste instantie niet bepaald welkom.
Deze badgast, die vanwege haar
gebruinde huid als de Moriaan bekend staat, brengt vanwege haar appetijtelijk voorkomen de hoofden
van het plaatselijke mansvolk nogal
op hol. Dit tot verdriet en ergernis
van de echtgenotes, die besluiten de
hete wederhelften weer in het gareel
te brengen. Met medewerking van
de Moriaan wordt een val opgezet en
dorpsgenoot Jaap de Baklap (Bob
Gansner) trapt er met grote voeten
in. Zijn amoureuze escapades worden door een meute vrouwen met
mattekloppers afgestraft en in zijn
lange onderbroek wordt hij het huis
uit geknikkerd. In het laatste bedrijf, dat zich afspeelt op de boulevard, komt er middels een onvermijdelijke Zandvoortse dans- en hospartij een happy-end aan de verwikkelingen.

Kostelijk

ZANDVOORT - Deze week een foto uit het schooljaar 1955-1956, genomen op met een dergelijke terugblik hielden de fotografen vroeger kennelijk geen
de - inmiddels verdwenen - Karel Doormanschool. De foto is ingezonden door rekening.
Karel Holzken.
Afgebeeld staan (vanaf de achterste rij): Ria Monsieurs, onb,, Miep Koper,
Carly Beenhakker, onb., Aart van Duin, onb., Paul Willemse, Jenny van Veen,
In het Cultureel Centrum Zandvoort is deze weck een tentoonstelling
onb., onb., onb., Rien Halderman en Karel Holzken.
Meester Dees, Ankie Schiltmeier, Jenny Slagtveld, Theo Hose, onb., Henny van start gegaan met tal van oude schooll'oto's, zo mogelijk compleet niet
de namen. Deze zijn afkomstig uit particulier en gemeentelijk bezit.
Boom.
Nelis Zweinsbergen, Fred Kramer, Willy Nijs, onb., onb., Kees Brands, onb., Andere schoolfoto's zijn nog welkom, om tentoon te stellen of te reproduonb., Nelleke Bos. Henk Vermeulen, Rita Eldik, Martha Verschuur, Marijke ceren voor het gemeentelijk archief. De expositie duurt tot en met zondag
Keur, Ria Pellerin, Gijs van Duin, onb., Boudewijn van Doorn. Ansje Goossens, 31 maart. Het cultureel centrum is dagelijks geopend van 13.30 tot 16.00
Arie van Duin, Fred Blom, onb., Roelof Kattouw. Wellicht wat puzzelen, maar uur, behalve op maandag en dinsdag.

Tentoonstelling

Auteur Steen heeft vele oud-Zandvoortse figuren en toestanden kostelijk verwerkt in de drie bedrijven.
Het ontwapenend spel van de pure
toneelamateurs van De Wurf maakte er een boeiende avond van. Met
name Bob Gansner excelleerde als
de hitsige Jaap als vanouds weer op
voortreffelijke wijze en ook Ans
Veldwisch als de jaloerse echtgenote
Marie tekende ook nu weer voor het
leeuweaandeel in het succes van
deze voorstelling. Rie Molenaar
bleek een levensechte hospita, terwijl de rol van de Moriaan met veel
verve door Hedy Gansner werd neergezet.
In de bijrollen figureerden Willem
Schilpzand, Inge van de Poel, Corrie
Vleeshouwer, Nel Lever, Engel en
Mien Kerkman en tante Jans Bakkenhoven op meer dan voortreffelijke wijze. Een speciaal compliment
is zeker op zijn plaats voor de 13-jarige Raymond Voordauw en de 15-jarige Mike Hoogervorst. Hun vertolking van de beide knapen Kees en
Arie werd meer dan verdienstelijk
voor het voetlicht gebracht.
Een compliment ook voor regisseuze Alie Bol. Dankzij haar inbreng
werden beide avonden een eclatant
succes. Aanstaande zaterdag 16
maart is er een derde opvoering van
'De Moriaan in de Noordbuurt".
Deze begint om 20.00 uur en ook dan
is er bal na.
BRAM STIJNEN

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

Bankjes
De buurtbewoners van het speeltuintje aan de Oosterstraat zijn
diep bedroefd. Hun bankjes zijn
enkele maanden geleden door de
Dienst Publieke Werken weggehaald, voor een grote schoonmaak. Nu de lente weer voor de
deur staat, wordt dit gemis extra
gevoeld. De bankjes vormden een
ideale uitkijkpost op het spelende
grut in de zandbak en op de klimattributen. Een telefonische
rondgang langs de verschillende
gemeentelijke diensten, om opheldering, leverde gistermorgen niets
op. Waarschijnlijk vanwege het
mooie weer, hadden de desbetreffende ambtenaren een vrije dag
genomen. Hopelijk lezen ze deze
rubriek en zorgen zij er als de wiede weerga voor dat de bankjes
weer worden teruggeplaatst.

nemers krijgen een presentje, de
drie mooiste palmpaasstokken
worden beloond met een prijs. De
optocht start op het Raadhuisplein voor de bakkerswinkel. Alle
Zandvoortse kinderen mogen eraan deelnemen. Als het een succes
wordt, dan wil mevrouw Keur dit
evenement ieder jaar herhalen.

.
f
l
l

Jan Jongsma

Misschien is het u ook al opgevallen. De voormalige Dagmarkt
en vroegere garage aan de Oranjestraat wordt afgebroken. Binnenkort wordt begonnen met de bouw
van een nieuwe supermarkt en
parkeergarage. De eerder geplande appartementen gaan om voor
mij onduidelijke redenen niet
door. De Dekamarkt komt er in.
Eigenaar Jan Jongsma heeft ondanks de protesten van enkele
buurtbewoners en vroegere partijgenoten al de benodigde vergunVVV-bord
ningen rond gekregen. Wanneer
Waarschijnlijk heeft u wat het nieuwe pand klaar is, is nog
vreemd aangekeken tegen het in- niet bekend. Ik houd u op de hoogmense bord bij het VVV-kantoor. te.
Door het glas aan de voorzijde zijn
op dit moment slechts TL-buizen
te zien. Om u uit de droom te hel- Dorpspomp
Steenhouwer Lavertu is druk
pen: het bord, dat nog voor de
paasdagen klaar moet zijn, geeft bezig met het vervaardigen van de
toeristen extra informatie, op het nieuwe dorpspomp. De kogel is
moment dat het kantoor dicht is. door de kerk. Het nieuwe waterDe bezoeker kan zien in welk ho- werktuig komt definitief op het
tel nog kamers vrij zijn. De hote- Gasthuisplein te staan. Eind mei
liers staan via een computer op dit wordt het geschenk van de Rotary-club Zandvoort feestelijk ontding aangesloten.
huld. Wie deze onthulling op zich
neemt, is nog niet bekend.

Laatbloeier

Onze badplaats krijgt er een
nieuwe dominee bij. De 52-jarige
predikant C. Van de Vaten uit Nijmegen neemt zondag 24 maart de
plaats in van dominee de Hartog,
die twee jaar aan de Gereformeerde Kerk aan de Julianaweg verbonden was.
Van de Vaten blijkt een laatbloeier. Tot voor vier jaar geleden was
hij nog werkzaam als doctor in de
biologie, de genetica had zijn speciale belangstelling. Van biologie
naar de theologie lijkt maar een
kleine stap. Als afgestudeerd medisch analist weet ik echter beter.
Des-al-niete-min wens ik onze
nieuwe dorpsgenoot veel succes
in zijn nieuwe job.

Palmpasen
Zondag 24 maart is het Palmpasen. Nog herinner ik, hoe ik in
mijn jeugd samen met mijn buurtgenoten placht rond te lopen met
een joekel van een palmpaas-stok.
Een afgekloven paaskip van
brooddeeg droegen we met veel
vertoon en zo trots als een aap
langs de diverse familieleden, in
de hoop op een kleine financiële
vergoeding. Ik moet zeggen, ze zagen er ieder jaar weer feestelijk
uit. Mevrouw Keur, van de gelijknamige bakkerij aan het Raadhuisplein, heeft het plan opgevat
deze traditie weer nieuw leven in
te blazen. Haar idee om dit jaar
een palpaas-optocht te organiseren, lijkt mij grandioos. Alle deel-

Verlengde Haltestraat
Enkele weken geleden schreef
ik over klachten uit Nieuw-Noord.
Een aantal mensen voelt zich achtergesteld, de omhoogstekende
stoeptegels in hun buurt zouden
al menig ongeluk veroorzaakt
hebben. Eén dezer dagen ontving
ik een brief van een bewoner uit de
Verlengde Haltestraat. Hij wil
even inhaken op dat bericht. "De
slechte staat van onderhoud van
de Zandvoortse stoepen, is niet alleen een ergernis voor de Noord-bewoners. Ook wij in de Verlengde Haltestraat hebben dagelijks
met dit euvel te maken. Deze
straat wordt veel gebruikt door
passerende toeristen, vooral van
en naar het Gran Dorado bungalowpark. Vooral aan de smalle
kant van onze straat is de stoep
zeer slecht", zo laat bewoner Michel de Leeuw weten. Hij vertelt
verder dat hij bij hem voor de deur
steeds mensen onderuit ziet gaan.
Verder vraagt hij zich af, wanneer
de belofte van enkele jaren geleden, om dit stuk van de Haltestraat voor het autoverkeer af te
sluiten, eindelijk eens wordt waargemaakt. Welnu mijnheer de
Leeuw. Hopelijk wordt ook dit
door onze vroede vaderen gelezen
en kunnen wij u binnenkort antwoord geven op deze voor u prangende vragen.
Dit was het weer voor deze
week, blijf gezond, tot de volgende
week.
Bram Stijnen

e De Paasdagen naderen zichtbaar.

ZANDVOORT - Trefpunt kan het
kampioenschap vrijwel niet meer
ontgaan door een 3-2 overwinning op
Elsbroek. Met nog drie wedstrijden
te gaan heeft Trefpunt vier punten
voorsprong op de naaste concurrent. In de zaalvoetbalcompetitie
speelde Nihot/Jaap Bloem Sport
over het geheel genomen een goede
partij en won met 5-3 van MCA.
Het duurde tot de 16e minuut alvorens het offensief vruchten afwierp. Rob Gansner speelde zich vrij
en bediende Jos Baars, die koelbloedig raak schoot, 1-0.
In de tweede helft legde Trefpunt
een paar fraaie aanvallen op de
sporthalvloer en voerde de stand op
naar 3-0. Eerst rondde Rob Gansner
en knappe combinatie van Reinier
Kreuger en Harry Baars af en in de
vijfde minuut was het opnieuw Rob
Gansner die scoorde, nu na aangeven van Thomas Schulte. In de slotminuten kon Elsbroek, de stand een
redelijk aanzien geven door tweemaal te scoren, 3-2.
Nihot/Jaap Bloem Sport begon
sterk aan de wedstrijd tegen MCA en

met schoten van Wim de Jong on
Edwin Ariesen werd het doel van de
tegenstander onder vuur genomen.
Edwin Ariesen scoorde de openingstreffer en met dat doelpunt maakte
hij zijn honderdste in competitieverband voor Nihot/Jaap Bloem Sport.
Even later was het opnieuw raak
toen Rob van de Bergh voorbereidend werk van Ariesen afmaakte.
2-0. Door een fout van doelman Jaap
Bloem kon MCA tegenscoren en
zakte het spelpeil van Nihot/Jaap
Bloem Sport. MCA counterde vaak
zeer gevaarlijk maar het was toch
Nihot/Jaap Bloem Sport dat door
een benutte vrije trap van Edwin
Ariessen op een 3-1 voorsprongkwam. Een fout in de Zandvoortse
verdediging betekende echter opnieuw een doelpunt voor MCA, 3-2.
De tweede helft was nog geen twee
minuten oud of de gelijkmaker lag ai
in de touwen, 3-3. Nihot/Jaap Bloem
Sport schrok wakker en zette MCA
onder druk. Rob van de Bergh
maakte er 4-3 van en in de slotminuut wist Edwin Ariesen er zelfs nog
5-3 van te maken.

DONDERDAG 14 MAART 1991

WEEKMEDIA 22

Betamax
films te koop
Videotheek

Dombo
s

Com. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worclen gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina ..MICRO'S".
Plaatsina is mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0.40 per millimetei
Sluitingstijd dinsdag 1500 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of afgeven-zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12.
2042 JM Zandvoort
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70.
1421 AA Uithoorn
* Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatiesZ Zandvoorts Nieuwsblad. Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener. Aalsmeerder Courant. Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant. De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad. Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode en De Nieuwe
Weesper ƒ 6,38 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur.
« Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
e Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra m rekening
gebracht, alsmede ƒ6.00 adm kosten.
o BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ3.00 m rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven tel 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan.
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

(Para)medisch personeel gevraagd
In een sociaal team werken is fijn Waar7

Apotheek Gezondheidscentrum Gein
Ook wij vragen een

apothekersassistent (m/v)
voor 3 a 4 dagen per week

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Gevr zelfst werkende hulp in
de huishouding bij werkene
kinderloos echtpaar 1 dag
per week omg A'dam Zuid
Tel na 19 uur 0206463313

Commercieel en
administratief
personeel
gevraagd

Oproepen
Mededelingen

Tel. 13529

Dombo
5 films

ZELFSTANDIGE TYPISTE
met ervaring op tekstverwerker op korte termijn gezocht,
Corn. Slegersstraat 2b
voor nieuw kantoor m Zand- * Op maandag 18 maart is
tel. 12070
voort Centrum Event part- er een herhalingsles van de
time (ook evt weekends m cursus reanimatie bij de
Geopend dagelijks
overl mogel) Soll o nr Kruisver Voor deelname bel
13.00-21.00 uur
71277314 naar bur v d blad 16085, hr de Leeuw
» Rubrieksadvertentie op- * Zandvoorters knip dit uit
geven7 Zie voor adres en/of de krant, want Pleun en Karel
telefoonnummer de colofon geven elkaar op 21 maart om
Radio/tv/video
3 uur de hand
n deze krant.
* Kent u Pleuntje uit de Vis?
Die trouwt op 21 rnaart om T k een roestvrijstalen scanVideotheek
drie uur met Karel, dat is niet ner-antenne, type discone,
merk Televes 6590, uitstemis
kend voor ontvangst van 50* Karel vergeet je Pleun niet 1300 mHz, is helemaal nieuw,
Com. Slegersstraat 2b
te halen7 Anders staat het wegens plaatsgebrek, nota
tel. 02507-12070
hele dorp op 21 maart om 3 ter inzage, van ƒ 169 voor
uur op het Raadhuis te balen ƒ 100 Schoutenstr 7, ZandGeopend dagelijks
van 13.00-21.00 uur.
* Wat een gemis, Pleun is op voort 02507-18131.
21 maart om 3 uur niet m de
Altijd de nieuwste
Foto Boomgaard
Vis Weet je waarom'' Ze gaat
prèhiièrefïlms tevens
Grote Krocht 26
dan
trouwen
om
3
uur,
niet
veruit de grootste
Telefoon 13529
vergeten hoor11
keuze in Zandvoort.
UW FILM OP VIDEO
*
Pleun
nog
een
week
vnjgeVerhuur van
ƒ 1,75 per minuut met
zel, dan zijn julllie eindelijk
movieboxen.
gratis achtergrondmuziek.
een stel 21 maart, 3 uur.
Com. Slegersstraat 2b
* De rode loper wordt geZandvoort.
Kunst en antiek
legd, want Pleun en Karel
Tel. 02507-12070
worden verbonden in de echt.
Hou die dag vrij, want 21 Te koop ANTIEK ENGELS Elmaart 3 uur zijn we erbij
KEN KABINET + oude PERS,
Divers personeel
* Wat wil Fred van Selena en 2x3 m Tel 16864
wat doet Lyra met Gerard7
gevraagd
Nieuwsgierig7 Kom dan naar
Hobby's en
De Krocht op 22 en 23 maart.
verzamelingen
NETTE
MEDEWERKSTER
met beschaafde en duidelijke Broodjes bestellen?
stem gezocht v/h inspreken
18789
T.k gevr grote TREINBAAN
van uitsluitend financiële mof treinenverzamelmg. Mag
formatie, evt. part-time in BROODJE BURGER BELLEN oud zijn Tel 02990-40354
ƒ 2,50 bezorgkosten
overleg mogelijk Kantoor te
Zandvoort-Centrum Soll o. boven ƒ 25 gratis bezorgd * Verzamelaar zkt legerhelm
nr. 716-77315 naar bur. blad. * Help de Polen. Stuur eens en medailles, insignes, waeen voedselpakket! Geer oens, foto's, bajonettten, raMEDEWERKER M/V
7
1 dio-app., verrekijkers, periode
gevr voor spoelkeuken m adres Dat hebben wij voor u 1939-1945. Tel. 17357
Inl
tel
02907-5235.
weekends'Pasen/vakanties
Info tussen 16-18 uur.
Voor trouwfoto's
Videotheek
tel 02507-19498.
Foto
Boomgaard
Horecabedrijf zoekt full/parttime (min 8 u /wk) kamerGrote Krocht 26
meisjes, telefonistes, ladybartenders en schoonmaakTel. 13529
sters.
Lft/erv
onbelang.
Werkt, (dag, avond, weekWij behouden ons het
end) in overleg Verdienste recht voor zonder opgave van
± ƒ 800/wk Inf • ma. t/m vrij. redenen teksten te wijzigen
v 10-21 uur 020-6634656
of niet op te nemen.

25.-

DOMBO

STUDIECENTRUM ASR

Open dag
OP ZATERDAG 16 MAART 1991 VAN 11.00 TOT 13 00 UUR.
1-JARIGE DAGOPLEIDINGEN
MANAGEMENT ASSISTENT(E)- vooropl. HAVO/VWO
DIRECTIESECRETARESSE vooropl HAVO/VWO
SECRETARESSE vooropl MAVO-D
RECEPTIONISTE/INFORMATRICE- vooropl. HAVO/VWO
RECEPTIONISTE/TELEFONISTE: vooropl. MAVO-D
AUTOMATISERINGSMEDEWERKER/
BEGELEIDER PC-GEBRUIK: vooropl. MAVO-D/HAVO
-TOERISTISCHMEDEWÊRK(ST)ER: vooropl. MAVO/HAVO
- JUNIOR HOST(ESS)- vooropl. MAVO-D
- EURO HOST(ESS) vooropl HAVO/VWO
Stadhouderskade 113, Amsterdam, tel. 020-6760013
-

Dieren en
dierenbenodigdheden
Gezocht lieve baas voor
hond, kruising Friese Stabij,
reu, ± 2 jr oud, levendig, lief
(ook v. kind.). Inl.. 02903-1960.
T.k. mooi nestje Bnard-pups,
geb. 14-2 jl., vad -f moed.
HD-vnjen PRA-vnj, prima kar.,
lief met kind , mog. tot oppas
as zom.vak.Tel.05137-1338.
MALTEZER leeuwtjes en
MINI-Yorkshire terriërs, ing. en
ontw. 08385-51003, na 14 uur.

Huwelijk en
kennismaking

Bianca is een ondeugend
jong heet schoolmeisje1 (18
j ) . 06-320 330.97 (50 cpm).
* De S.M AFSPREEKLIJN *
Voor strenge sexafspraken
Maak nu 100% Live kennis
met bizarre huisvrouwtjes en Bel. 06-320*322*20 (50 cpm).
banele Moeders en Dochters.
Zoek je een lekkere Boy?
Maak nu kennis met de meest De HOMO/BI-sex-Computer.
harde Live/Porno die er is!
Bel 06-320 330 95 (50 cpm)
Bi-Sex voor TWEE, direct
apart met een heet meisje of
een lekker jongen; ook trio1
06/50 cpm Red Ear Prod.
06-320.330.82 (50 cpm).
Ondeugende Pascale doet 't
in de keuken (KEUKENSEX).
Bel 06-320*330*98 (50 cpm).
Wij zijn (ex)gedetineerde en Versier een gezellige meid of
jongen op de FLIRTBOX Bel
uitgerangeerde prostituees1
nu 06-320 330 01 (50 cpm).
Wij doen door de telefoon
absoluut Live alles wat in
** HOMO DIRECT APART **
1
je eigen bed nooit gebeurd
Bel nu snel voor het maken
van een geslaagde afspraak,
of bel voor 'n lekker gesprek.
Niemand kan meeluisteren"
06/50 cpm. Red Ear Prod.
Druk op de nul als je iemand
anders wilt spreken.
Bel 06-320 322 67 (50 cpm)
Na de wedstrijd gaan Petra
en Kim samen onder de douGaat Marleen (30) te ver met cheP 06-320*330*32 (50 cpm)
haar Sex/Technieken'? Als je
* * * * HARDSEX * * * *
boven de 18 jr. bent en tegen Keihard de lekkerste (50 c/m)
een stootje kunt, dan moet je
'u 06-320*325*35 "i
het zelf maar is beoordelen1
* * * * * JANNEKE * * * * *
Jong en onschuldig ...?
06-320*324*24 (50 c/m)
06/50 cpm Red Ear Prod.
** RIJPE VROUWEN **
Veertig jaar en hitsig (50 c/m)

Harde
Liveporno!

Lessen en clubs

Woninginrichting

T k 2 TWEEZITS BANKJES,
* Robin gaat zijn rijbewijs bewerkt, groen Tel 19071,
halen, kan ie mooi een feestje na 18 uur
betalen De Clan
* Te koop aanrecht, wit, met
* Bo rijdt af, alles aan de r v s blad, 170 cm, 2 keukenkastjes, 120 en 60 cm, ƒ 250
kant Je lievelingstante
Tel 17060
* Wie wil Turtle-plaatjes ruilen met Jan Kenm Folkers9 * T ka douchebak, bad,
wastafel -r zuil, wc duoblok,
Tel 16742
bahamabeige Sphmx Alles
* Oom Fred, hartelijk gefeli- m een koop ƒ 250 Tel 02507citeerd met uw 40e verjaar- 12125
dag Raymond en Cmdy
Lijsten op maat
* Fred. nog 10 jaar volhou
den, dan ben je 50 Prettige
bij
dag Bert en Marja
Foto
Boomgaard
* Lieve neef Bo, neem je ons
Grote Krocht 26
mee naar Artis in je auto'
Randy en Chris
* RIJ je met me9 Oma Tu T k gevr LEDER CHESTER•*• Geinig hè Pleuntje en Karel FIELD BANKSTEL of LOSSE
trouwen op 21 maart om 3 BANK Tel 075-704775.
uur U komt toch ook''
* Jawel dorpsgenoten, kom
Videotheek
toch die ene keer, want Pleun
en Karel trouwen hierna niet
meer 21 maart, 3 uur
* Pleun, nou niet meer zeuren, 't gaat op 21/3 toch gehele week
beuren Karel is o zo blij, alleen ja, je bent nu niet meer
vrij. 21/3, 3 uur.

8

Woningruil
GEVRAAGD in Zandvoort
grote 2-kamerflat, huur tot
ƒ500. AANGEBODEN m Amsterdam: 2-kamerflat, grote
woonkeuken, badkamer +
ligbad, 2 balkons van 6 mtr,
vrij uitzicht, 2e etage Geuzenkade. Tel. 020-6120126.
AANGEBODEN: 4-kamerflat
Centrum. GEVRAAGD: kleine
flat of woning, evt. overname
geen bezwaar. Tel. 19357.

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Nette weduwe, 69 jaar, zoekt
een VRIEND of VRIENDIN
voor nog een gezellig leven
Autoverzekering
Tel. 02507-12453.
nu nog goedkoper bij
ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
TEUBEN ASSURANTIËN
Parasol Reis- en ContactenTel. 02507-14643
club 023-356840 (infoband).
Hypotheken
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
comoutervergelijking
ervoor te zorgen dat het numBel nu 02507 - 14643
mer in de Imker-bovenhoek Teuben Assurantiën
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
Vakantie
wordt aan Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
buitenland
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de beStacaravans t.h. in de Belgi
handeling.
sche Ardennen v.a. ƒ 190 p.w
Bijna iedereen in all-in. Inl.: tel. 04459-1598.
TE HUUR in Hoog Sauerland
Zandvoort huurt
stacaravan, volledig ingericht,
op camping m bosrijke omgezijn videofilms
ving. Prijs: ƒ250 per week.
bij videotheek
Tel. 02513-11083.

340.340.95
Bel ons
Thuis!

340.310.10
Gaat dit
te ver?

Woninggids van Zandvoort

CEflTE makelaars o.g.

L|J

5 meisjes/dames ontv. tijdelijk/part-time m rom. privésfeer v a. f 100 020-6252497.
HOMO-jongeren CONTACTLIJN- 06-320.332.88 (50 cpm)
Gratis inspr.7 01828-30800.
SM-CONTACTLIJN homo-hstero 06-320 330 39 (50 cpm l
Gratis mspr.'' 01828-30599.
HETERO-jongeren-contactLIJN 06-320.331.61 (50 cpm).
Gratis mspr.7 01828-11141.
LESBI-CONTACTLIJN
06-320.328 08
Gratis mspr.? 01828-15477.

Türkge seks hatti
06-320.327.44
dakikasi 50 cent
Zoek je een relatie m/v' Bel
dan 06-320332.77 (50 cpm).
Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

340.350.15
Banaler
is 'r niet!

06-320*325*45

Diversen
X.YZ. B.V. verhuizingen en
«merverhuizingen. Voll. verz.
Dag/n.service 020-642.48.00.

Dikke Rijpe vrouwen doen
Gnekse/Nursingsex en de
bizarre Pijn/Grensmethode!
Hou je van véél lak, leer en
rubber/hulpstukken bel dan1

340.320.80
06/50 cpm. Red Ear Prod.
Bent u op zoek naar 'n vrouw.
06-320*328*03 (50 cpm)
Dames mspr.. 01720-33202.
Nieuw CHRISTEN Contact.
Hete meisjes zoeken . ." Bel
nu. 06-320.232 44 (50 cpm).
Zoek je een hete meid''
Bel de Tippelbox.
06-320*322*11 (50 cpm).
Direct Snel Sexcontactü
Live Afspreeklijn.
Bel. 06-320*322*88 (50 cpm).
Nieuw: BI-SEX AFSPREEKLIJN ** Bel06-320*330*07 **
(50 cpm) Inspr.. 01720-45111

HOMOJONGERENDATING.
Zoek je een lekkere boy7
Bel 06-320*330* 18 (50 cpm).
De apotheek is uitstekend bereikbaar met de metro
Tenten en
Wil jij een lekkere meid?
Reacties (telefonisch of schriftelijk) binnen 2 weken
Bel de Hete Vrouwenlijn.
kampeerrichten aan Henk de Jong, Apotheek Gein,
06-320*320*36 (50 cpm).
Wisseloordplein 52, 1106MH Amsterdam
benodigdheden
Tel ml 020 - 697 3020, vragen naar Toos of Gerdien
HOMO Het is wel even
Corn.
slikken voor die Jongens.
Slegersstraat 2b
* Te koop Thetford porta06-320327.01 (50 cpm).
Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf
potti, z.g.a.n., voor tent, boot
tel. 02507-12070
Blonde Natasja doet het
of caravan. Van ƒ 169 voor
met 2 hete Buurjongens.
ƒ100. Tel. 02507-12158.
Bel 06-320*327*77 (50 cpm).
Houten kozijnen
Te koop
Scherpe prijs, snelle levertijd, goede kwaliteit
Buurvrouw Chantal en haar
Vaar/surfsport
Tel 02202-2700
hete buurjongens, live-sex.
gevraagd
Fax 02202-2730
Bel: 06-320*328*01 (50 cpm).
diversen
Te koop Zodiac RUBBER Onvoorstelbaar, tnosex saBOOT, nw, incl. 4 pk Johnson men m. Loesje en stoute AniGRATIS
* T.k. gevr. papegaaie-duet- b.bm., ƒ1200. Tel. 16019.
ta: 06-320*328*04 (50 cpm).
kooi, h. 150 incl. poten 45 br
SUZANNE
gaat onder de
85 l. 02507-16413.
Rijwielen,
hete douche en Jos maar gluren. 06-320.329.01 (50 cpm).
motoren,
Te koop
bromfietsen
* * * H-E-T-E-R-0-Contact * * *
aangeboden
NVM
De heetste Sexafspraken!1
Tel. 02507-12614
MAKELAAR
Bel:
06-320.329.88 (50 cpm).
diversen
* T.k. crossfiets, 6 tot 9 jaar,
Wil jij direct APART met
in prima staat, ƒ70. Tel.
Corn. Slegersstraat 2b
'n strenge meester of met
* T.k i zg.st., leien tafelbil- 191939.
5 REGELS
M
Mj GRATIS
Zandvoort
een onderdanige slaaf??
jart,
af
m.
1-1.80
m,
+
onder*
T.k.
herenrijwiel,
zgn.
tel. 02507-12070
stel, keus en ballen, gewicht sport. Pr. ƒ 150. Tel. 02507- Bel Gay S.M. voor Twee.
06-320.329.99 (50 cpm).
13745.
90 kg, ƒ 150. Tel. 16415.
Meer dan 100 hete Meisjes,
* Te koop fietsstoeltjes voor
zoeken SEXCONTACTÜ
Kleding
achterop, 2-6 jaar, a ƒ 30 per
Diverse clubs
06-320*330*21 (50 cpm).
stuk. Tel 18176
Versier ook 'n afspraakje'!
•* T.k gevr lichtgewicht rug„DE VAGEBOND"
* * * * VLUGGERTJE * * * *
Bel de Afspreekbox:
zak, inhoud ± 40 liter. Tel. Bel me snel schatje (50 c/m)
2e-hands kinderkleding
06-320.330.77 (50 cpm).
vraagt aparte kinder zomer- 12016.
06 - 320*325*27
kleding, mt 80 t/m 92
•*• T.k eiken ledikantje met
NIET GRATIS
GRATIS MICRO'S
Inbreng op afspraak
verstelbare bodem + hemel
zijn:
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
Tel 18588/16983.
-t- dekbed + hoes'es, ƒ 175.
• alle Micro's groter dan 5 regels
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
Tel. 19139.
• brieven onder nummer
« aan balie kantoor zijn opgegeven
• de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
» verloren/gevonden
Foto - Film
T.k a. palissander wandmeu• wonmgruil
• weg/aan komen lopen/vliegen
bel, hg 2 85, l. 2.50, diep 40
• personeel gevraagd/aangeboden
• maximaal 5 regels
cm; 3 paliss. minitafels met
• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden
• alleen voor particulier gebruik
Foto Boomgaard chromen pootjes; st. sche• commerciële Micro's
o het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen
ook voor
merlamp m gebloemde kap;
portretfoto's,
stoel met armleuning, bekleGratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
pasfoto's,
ding, groene kussens; kl.-t.v.,
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
receptiefoto's,
klein defect. Tel. 15872.
groepsfoto's aan huis
Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
* T.k. eiken box, inklapb.,
Grote Krocht 26
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
ledere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat na ieder
/ 35; reiswieg ƒ 25; campingTel.
13529
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
bedje ƒ20; wipstoeltje ƒ15;
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
bad + stand., ƒ 10, traphekje
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Muziekƒ7,50. Tel. 19139.
m a a t
k c 0 p
T e
b r u i d s 1 a P 0 n
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
instrumenten
* T.k.a elek. zig-zag naaim 0 d e r n e
e n
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
s a 1 0 n t a f e 1
3 8
machine in meubel, i.z.g.st.,
Centrale
Orderafdeling
Weekmedia,
n
0 2 - 3 4 3
r i e t e
T e 1
s t 0 e 1
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Huren met recht van koop merk Kohier, ƒ175. Tel.
KEYBOARD va ƒ25 p m 18026.
Of afgeven bij:
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
DIJKMAN B V
Kantoor
Zandvoorts
Nieuwsblad:
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Rozengracht 115, AmsterOnroerende
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
dam Tel 020-6265611
goederen te koop
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Reageer nu en niet volgend jaar lente'

Bel voor sex-afspraakjes,
Jonge MEISJES-CONTACT.
06-320330.16 (50 cpm).
SUZANNE is 'n jong blond
meisje, en vol van boven!!
Bel- 06-320 330.96 (50 cpm)

DOMBO

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

De
voorjaars
kollektie
is binnen

U ook?

DOMBO

MICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

o.a.
HELIOFORM
VICCI VARESE
MASTER
ANITA
GANTER
BIRKENSTOCK
Let op onze folder, deze week bij u in de bus.
Kom nu kijken er is nog volop keus.
Wij zoeken een part-time verkoopster voor
de dinsdagmiddag en vrijdagmiddag

HERMAN HARMS

Grote Krocht 22, Zandvoort
Wereldberoemd in héél Zandvoort

GRANDIOZE VOORJAARSSHOW
BI RINKO.

gevraagd

VIDEOTHEEK

r

DOMBO

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

ƒ 3,82
ƒ 3,82
ƒ 3,82
ƒ 5,09
ƒ 6,36

de nieuwste filmè

TE KOOP of TE HUUR gevr
GARAGE, omg. Van Lennep
weg. Tel. 02507-15238.

CRY-BABY
*•**
A SHOW OF FORCE

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507-14534

JOE VERSUS
DE VULCANO

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

***

***

IMPULS

***

6
7
8
9
10

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.

regels
regels
regels
regels
regels

Alle prijzen incl. 6% BTW

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis adverteren.
Naam
Adres:

.

Postcode:

Plaats: ..

Telefoon-

S.v.p. m rubriek:

ƒ 7,63
ƒ 8,90
ƒ10,18
ƒ11,45
ƒ 12,72

ABYSS
Corn. Slegersstraat 2b
Tel. 02507-12070

T k. gevraagd- INBOEDELS,
ZOLDEROPRUIMINGEN,
RESTANTEN. 023-246777.

Boeken
Tijdschriften

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Wij kopen damespockets zoals Bouquet, Intiem, Baccara Gezocht WOONRUIMTE in
A'dam of omg. (+ 20 km) Evt.
Bel Nick 020-6200818
aang mooie flat in Zwolle.
Tel 038-547071 of 538715
Zalenverhuur
Te huur gevr. voor 2 weken
FLAT aan zee. Vanaf 22 mei.
Tel. 17385
VERENIGINGSGEBOUW
Besch. echtpaar past op uw
De Krocht
woning tijdens uw vakantie
Grote Krocht 41, Zandvoort, Tel 030-933450.
tel 02507-15705-18812, voor TE KOOP of TE HUUR gevr.
. BRUILOFTEN - RECEPTIES GARAGE, omg Van LennepKOFFIETAFELS
weg Tel 02507-15238

MAAK DE FOTO VAN HET JAAR VAN DE AUTO
VAN HET JAAR EN WIN EEN OPWINDENDE REIS.
Wie tijdens onze voorjaarsshow (van 7
t/m 18 maart) een proefrit maakt met een
nieuwe Renault, krijgt een gratis
camera1'. Daarmee kunt u mccdoen aan de Clio fotowedstrijd'1;'.
Met kans op een fantastische
|
I < /I
AUTO\ AN"IÏI IA \'K IUI reis voor 2 personen!

Daarnaast hebben wij 2 speciale aanbiedmgen van de Renault 19 Dynamic en de
Renault 21 Symphonie. Voorzien van vele
extra's en heel voordelig geprijsd. Zien wij u
op onze voorjaarsshow?^
RENAULT
* zolang de vooi uad sitekl
** zie \ooi alle \ooi\\aatden hel
\\edstiijdloimuhei

G E E F T
JE LEVEN
K L E U R

Autobedrijven Rïnko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)

WékelijkseMfeèKmëdia-pagina gewijd aan^nieu^s-eriactty
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x»

f'*. '•«?&•
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door Gcrrit Jan Bel
Welk nieuws brengen tijdschriften
over produkten die te maken hebhen met
de vrije tijd en het huishouden'7 Iedere veertien dagen maakt
onze medewerker een selectie uit
het aanbod dat zich uitstrekt van
kamperen tot verzekeringen.

Contactlenzen zijn al jaren

te zien

ONTACTLENZEN worden al
meer dan honderd jaar toegepast,
C
maar stonden desondanks tien
jaar geleden nog altijd te boek als eng

een pi othese en als je heel kritisch ki]kt /ui je
ongetwijfeld verschil zien met het goede oog
maar het is een grote vooruitgang Voor de/e
lenzen gebruiken we heel dun soepel en ade
mend materiaal De cosmetische markt zal er
in later stadium van meepi ofiteren
Als vooruitlopei hierop herinnert zijn colle
ga W Aalbei s zich het voorval van de Amster
damse cafehouder die ooit voor de opening
van zijn café iemand het uitdossen met con
tactlenzen m de vorm van katteogen

Vandaag de dag zijn ze echter volledig
ingeburgerd en worden al door een mil
joen Nederlanders dagelijks ingedaan
\uto's- Autovisie (no 5) testte de Een van de fabrieken die voorop loopt
nieuwe Mazda 121 („hoort m de klei in de ontwikkeling en produktie staat
ne klasse, maar vier personen kun in de bossen van het rusttere Eerbeek
nen redelijk riant worden ver
voerd") en houdt een duurtest met
de Subaru Legacy 2 2 GX In de Au
tokampioen (no 4) komt de Mitsu
inshi Sigma („comfortabel, luxueus
n met prestaties die er niet om lie
_,en") aan bod en zette de Rover 111
L, en de Daihatsu Charade l O TS
^ecial tegenover elkaar Ook Auto
\eek(no 10) testte de Mazda 121 en
iicld daarnaast vergelijkende tests
net Open Kadett l 81 Pnsco en de
Missan Sunny l 6 SLX In de rubriek
Tweedehands" komt deze keer de
ord Scorpio aan bod („emdoor
leel aan te bevelen")
\utovisie ƒ59') telefonisch bestellen 020
,(>74287

\utokampioen ƒ 5 5 0 telefonisch bestellen
1)70 < 146.349

Kamperen In de Kampeer en Cara
van Kampioen (maart) weer testen
op divers gebied Bij de caravans
deze keer aandacht voor de Knaus
Sudwind 390 Q („keurige afwerking
i n betaalbaar") Onder het kopje
kampeerauto" is de Heku Car
Camp te vinden, maar het is geen
caravan en ook geen camper Hij
wordt gevormd door een Opel Ka
dett GS l en een hieraan star beves
igde kampeerunit, waardoor een
/eswiehg, futuristisch ogend, voer
mg ontstaat Voor dejongeren werd
de felgekleurde tweepersoonstent
Raclet Aurore getest De trekauto
test betreft de Ford Escort l 6 CLX
r n de vouwwagen in de belangstel
img is de Bobcat
Kimpeer & Caravankampioen ƒ 7 50 telefo
iibch bestellen 070 3146349

Sportvoeding- Alweer een cultus die
traan moet geloven sportvoeding
Koopkracht (maart) onderzocht
l deze en kwam tot de conclusie dat
dergelijke preparaten duur en voor
een amateursporter vaak overbodig
?ijn Isotone dorstlessers worden
bijvoorbeeld niet sneller m het h
t haam opgenomen dan water En de
vooral bij krachtsporters ergpopu
laire - eiwitten zijn erg prijzig Ze
\ arieren van / 8, tot J 23, per 100
.ram Dezelfde hoeveelheid eiwit uit
melk kost ongeveer ƒ 3,60
Koopkracht /"4 75 overmaken op Post
banknr 363913 t n v Konsumenten Kon
ikt Den Haag
Mankementen Jaarlijks publiceert
de Consumentengids een overzicht
van mankementen die voorkomen
jij bijna 100 populaire autotypen
Dat gebeurt nu ook weer in het
maart nummer Daarbij is de schijn
werper dit keer speciaal gericht op
lutovijand nummer een roest
Praktisch is dat wordt aangegeven
vaar bij elke auto de roest het
nardst toeslaat Samen met het
overzicht van de andere mankemen
T
en een prima leidraad voor mensen
die een betrouwbare (tweedehands)
nito willen kopen Een klein tipje
an de sluier opgelicht de eerste 22
plaatsen van de autotypen met het
laagste gemiddelde aantal defecten
per jaar worden allemaal door Ja
'janse automerken ingenomen
Consumentengids
70 3847847

telefonisch

bestellen

Huik-ogen
door Evcrhard Ilcbly
In 1888 werd de eerste contactlens aangeme
ten m Duitsland Het was een uiterste redmid
del voor mensen die vrij wel blind waren en het
dragen ervan was niet altijd een pretje De lens
werd gemaakt door een glasblazer en kon
slechts heel kort gedragen worden Het zal
duidelijk zijn dat dit ook niet van risico s ont
bloot was, daar het echt glas betrof Ze waren
zo groot dat ze een groot deel van het oogwit
besloegen Pas na de Tweede Wereldoorlog
kwam hierin verandering met de komst van
perspex, dat tijdens de oorlogsjaren werd toe
gepast in de Amerikaanse vliegtuigindustrie
Perspex is sterker dan glas en versplintert
ook niet zo erg Het was dus een uitstekend
materiaal voor de voorruit Verschillende ge
vechtsvhegtuigen keerden terug van het front
ondanks dat de voorruit getroffen werd door
vijandelijk kogels Enkele piloten kregen hier
bij stukjes perspex m het oog dat wonderwel
nauwelijks bleek te reageren Dit bracht oog
specialisten op het idee perspex te gaan ge
bruiken voor contactlenzen
In 1948 werd de eerste perspex contactlens
geïntroduceerd Weliswaar nog altijd vrij
groot, maar in elk geval langer draagbaar dan
de glazen lens Sinds die tijd heeft de ontwik
kelmg van lenzen niet stil gestaan Een be
langrijke vooruitgang werd in 1968 in Tsjecho
Slowakije geboekt na een experiment met
zacht en flexibel materiaal, dat nog beter te
verdragen was Het grote voordeel was dat het
oog nauwelijks hoefde te wennen aan een
zachte lens Een nadeel was de beperktere
levensduur en het intensievere onderhoud In
de zeventiger jaren kwamen de zuurstofdoor
latende lenzen

Hierdoor is men tegenwoordig in staat de pas
vorm van de lens uiterst nauwkeurig vast te
stellen Als dit eenmaal is gebeurd kan men
met behulp van kleine computergestuurde
draaibanken vrijwel iedere lens maken die
gewenst wordt
Bij Procornea te Eerbeek worden jaarlijks
enkele tienduizenden contactlenzen vervaar
digd In alle soorten en maten De computers
zorgen voor ongekende mogelijkheden De
produktie afdeling heeft veel weg van een la
boratorium en is voorzien van klimaatrege
ling Dankzij de voortschrijdende techniek
krijgen therapeutische contactlenzen steeds
meer aandacht
De heer J Schilperoort, technisch specialist
bij Procornea „Deze lenzen hebben als doel
een helende of corrigerende werking Speciaal
Therapeutisch
voor ogen dus die met geen enkel ander mid
De belangrijkste winst werd in de tachtiger del kunnen zien In feite gaan we daarmee
jaren geboekt door nieuwe meetmethoden om terug naar 1888, alleen zijn ze nu veel beter
de geometrie van het oog te weten te komen afgestemd op het oog van de drager Er zijn nu

Lingerie is vandaag de
dag zo mooi, datje nau
wehjks meer van 'on
dergoed' kunt spreken
De zeer geraffineerde
bodysuits in modieuze
combinaties van glan
zend satijn, half door
schijnende ausbren
ner dessins en verlei
delijk kant mogen na
melyk best gezien wor
den
Een nieuwe variatie
op een klassiek thema
is een strak om het lichaam passende, hoog
aangesloten body, ver
vaardigd uit de onge
wone combinatie van
aubergine kleurige velours de panne en de
transparante zwarte
tule van decolleté
De besteller in de on
dermode van dit sei
zoen is de iets verleng
de beugel-beha (bus
tier) met een licht on
dersteund
baleintje
Populair daarbij zijn
de bustiers met een
bloemmotiefje gebor
duurd in tule, dat daardoor een beetje doet
denken aan Brussels
kant
Een topper wordt dit
seizoen de body stoc
king met een zoge
naamd
verleidelijke
blote rugpartij
TS

Doorloper

" «47847

werken
vrije tijd
door Everhard Hebly
Als sloten, grachten en plassen be
vroren zijn, is het doodstil op de
Jaap Edenbaan Zoals dit seizoen
het geval was Sportwmkels wisten
niet meer waar ze de schaatsen van
daan moesten slepen om nog aan de
enorme vraag te voldoen Natuurijs
maakt veel los Jos Pronk , Op zulke
dagen blijft het hier rustig Logisch,
want natuurijs is fantastisch Ik pas
mijn eigen rooster er ook voor aan
Bij vorst schaats je op natuurijs De
kunstijsbaan werd van oorsprong
vooral gebruikt door enthousiaste
lingen die moesten trainen Dankzij
de laatste vorstperiode heeft ieder
een weer schaatsen en die willen ze
straks te nutte maken Wij denken
dat we daarvan gaan profiteren dus
wat dat betreft, vind ik het helemaal
niet erg dat het flink gevroren heeft
Het gros van de mensen dat hier

Foto Warner
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Dubbel focus

De laatste tijd worden ajote vorderingen
geboekt op het gebied van de lens met dubbel
focus, iets wat haast het bevattingsvermogen
te boven gaat Schilperoort , Ten aanzien van
Beschilderd
materialen is het einde van de ontwikkeling
Absoluut nieuw voor deze markt is de nog niet m zicht wat alleen maar ten goede
handbeschilderde contactlens Dit is bijvoor komt van de drager Het dragen van contact
beeld bedoeld voor iemand met een zwaar lenzen wordt ook steeds goedkopei Dat moet
beschadigd oog We maken daarbij eerst een wel, want vooral zachte lenzen hebben maar
toto van het goede oog en laten vervolgens aan een beperkte levensduur van maximaal twee
de hand van die foto in Engeland een contact jaar Eigenlijk horen ze om het half jaar ver
lens beschilderen Dit gebeurt door een tech nieuwd te worden Opmerkelijk is dat men in
nicus die met behulp van fijne penseeltjes en België rustig adviseert dat ze drie of zelfs vier
ander instrumentarium een natuurgetrouwe jaar meegaan Maar dat is dus slecht voor je
weergave maakt Maar het blijft een vorm van ogen "

T-T ET SCHAATSSEIZOEN
is passé En al was het
dit jaar een paar dagen flink
koud en viel er meer sneeuw
dan m voorgaande jaren, een
Elfstedentocht zat er niet in
Maar Nederland schaatste ein
delijk weer eens op natuurijs
Zelfs de directeur van de Jaap
Edenbaan, Jos Pronk, vond
het fantastisch

Zomertopper:

ludio
De
Consumentengids
'maart) onderzocht twee Dat recor
ders, vijf enkele en elf dubbele cas
feettedecks Wat de laatste categorie
netreft komt men tot de conclusie
fiat de prijzen hiervan al net zover
uiteen lopen als de kwaliteit Slechts
rïne kregen het predikaat „goed"
toebedeeld Luister nam in het
kaartnummer vier willekeurige au
wo componenten onder de loep de
Denon PMA 860 (versterker), de On
l^yo DX 3800 (cd speler), de Dual CS
'05 4 (platenspeler) en de Harman
Indien u de puzzel goed hebt opgelost
Kardon TD 302 (cassettedeck)
f onsumentengids telefonisch bestellen vindt u in de hokjes met de volgende cijfers
"O 3847847
de naam van een vis Dit is de oplossing
10 22 9 16 6 11 l 14 23 12
* omputers- Wat hardware betreft m
HCC Nieuwsbrief aandacht voor de
heers AT („een kloon van stand") HORIZONTAAL l meter v h zoutgehalte 2
n de Professional 020 en 030 (accel broodwortel Bijb plaats pers vnw , 3 titel
Alfadur dik, 4 verfstof groente, 5 de
i itor kaarten voor de Armga) Spe
< ule aandacht voor het maken van onbekende premisse v e sluitrede werk
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met behulp van de contactlens veel betere
kansen voor slechtzienden en mensen met
oogziekten waarbij een bril geen uitkomst
meer biedt Er zijn mij gevallen bekend waar
bij het gezichtsvermogen toenam van twee tot
tachtig procent We zijn tegenwoordig dankzij
de contactlens tot heel veel in staat Dit is
direct toe te schrijven aan de verfijnde meet
technieken en de draaibanken '

Dankzij de contactlens is het nu al mogelijk
om je ogen van een andere klcui te voorzien
maar dit wordt nog niet era veel toegepast In
Amerika is de contactlens al zo ingeburgerd
gei aakt dat de meeste brildraacrs ook over (al
dan niet gekleurde) contactlenzen beschik
ken Afhankelijk van de gemoedstoestand of
sociale situatie wordt voor bril of contactlen
zen gekozen De grootste markt v oor de con
tactlenzenfabneken blijft natuurlijk de lens
als vervanger van de bril Maar ook daarbij
gaat de industrie steeds verder en worden nos,
regelmatig verrassende ontdekkingen aedaan
Enkele voorvallen Een man gooit tijdens een
feestje als grap zijn zachte contactlens m een
glas jenever Door de alcoholmoleculen barfat
de lens in duizenden stukjes Enkele mensen
besluiten hun lenzen schoon te maken met
babyshampoo dat prikt tenminste niet in
ogen, zo redeneren ze Het lijkt echter dat de
lenzen dan na verloop van tijd hemelsblauw
kleuren Het kostte enige tijd van nadenken
voor men er bij Procornea achterkwam dat de
shampoo de boosdoener was Tijdens een dis
co avondje krijgen enkele jongelui onder in
vloed van de lampen plotseling fluoriserende
Huik ogen De oorzaak bleek te liggen bij de
gebruikte vloeistoffen
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Nijlpaarden spel
Het spel Nijlpaard in de ach
baan is geënt op een nieuw
speelvorm Kenmerkend daa
aan is, dat de spelei s met winnc
door kennis inzicht of gelul
maar door creativiteit op zee
uiteenlopende gebieden De spt
Ier kitst een nijlpaard en mot
zo snel mo^cUjk het cucint i
de vorm van een achtbaan afd
len Maai ondei wcu komt hij d
verse hindernissen te^en in d
vorm \an actie velden en 01
drachtvelden Veel fantasie ei
improvisatietalent /ijn nodi
om verdei te mogen aaa.n Aai
het spel dat ongeveer ccn uu
duuit kunnen drie tot zes spe
Iers plezier beleven De mir
mum leeftijd hot on°ev oei o)
twaalt jaai en de prijs v in hè
Ravensbura;er spel bedraas»
f50,

Voorjaarscoupe
Sizzle Line is dt naam var
nieuwe vrouwelijke voorjaars
coupe De nekpartij van hè
haar wordt opgeknipt Het bo
venhaar blijft wat langei er
wordt aan de zijkanten op eer
lengte gehouden Het accen
van de coupe ligt op de voorkan
die tot over de wenkbrauwer
valt Een deelpei rnanent kar
desgewenst voor meer volume
zorgen Mooie kleuraccentei
kunnen een extra peisoonlijk er
vrouwelijk tintje geven

directeur Edenbaan
was blij met natuurijs
een kunst
werk dat ge
bruikt gaat
worden als
khmwand
De gemeente
en stadsdeel
raad dragen
bij m de kos
ten
ervan
Dat is dus ge
meenschaps
geld dat te
rugvloeit
naar de ge
meen
schap
,Het leuke
van deze job
is,dat ik hier
« J Pronk „B, «or,t .«aal, ,. op r,atuun|s>^ „„ „ „„„,
'swinteis schaatst, kiest zodra het oefening bezig kan zijn Ik merk wel
mogelijk is, voor natuurijs Anders vaak dat nog altijd veel mensen on
zou het hier wel drukker zijn ge bekend zijn met de Jaap Edenbaan
weest In een seizoen als dit, heb je Bijvoorbeeld ten aanzien van de
afvallers maar er komen ook weer schaatslessen die we geven Daar
nieuwe Alles bij elkaar hebben we naast hebben we verschillende pro
een buitengewoon goed seizoen jecten voor mensen met een mini
doorgemaakt'
mum inkomen Een kind kan hier al
Pronk is sinds juli 1988 directeur voor drie gulden vijftig een middag
van de oudste kunstijsbaan van Ne schaatsen In de stad geef je dat al
derland Vooi heen was hij als sport voor de patat uit Het is een baan
lei aar onder meer verbonden aan de voor alle Amsterdammers En ei is
VU en als zodanig was hij kind aan geen baan zo veilig als deze V\ at
huis op de Edenbaan Pronk ,Wat geen mens weet is dat de kwaliteit
is er nu leuker om dingen te regelen van de baan 24 uui per dag bewaakt
m een sport waarin je gepokt en ge wordt en dat ze per computer op
mazeld bent' Er zijn weieens mo afstand via de telefoonlijn gestuiu d
menten dat ik minder toe kom aan wordt
Er wordt het laatste jaar fors sein
sportstimulenng zoals vorig jaar tij
dens de icnovatie Maar je stapt m vesteerd om het niveau v an de baan
zo n baan en soms moeten bepaalde op te krikken Ovei kappen hoort be
zaken gewoon opgelost woiden Je slist niet m dat plaatje thuis Pronk
Het blijft een buitenspoit en o\ei
kunt in Amsterdam niet met een ijs
baan zitten die de tand des tyds met kappen kost handenvol geld Bo\en
kan doorstaan We groeien nu lang dien wat legent het hiei nu' Elk
zaam naai een multifunctionele vooi deel heeft ook nadelen We zul
spoitaccommodatie We hebben al len hier toch nooit een EK of NK
een indoorskibaan en straks staat er verrijden

ARDAPPELEN
KUN
NEN kwahteitsgebi eken
vertonen Meestal wor
den die veroorzaakt dooi een
verkeei de manier \ an bewaren
G>ouie plekken ontstaan wanneei
en behandelen
de aai dappelen aan te veel licht zijn

voeding
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Zoekmakende aai dappelen bij
vooi beeld zijn bij een te lase tcmpc
ratuur (tussen O en 4 C) bevvaaid
Hierdooi is de samenstelling van de
aardappelen veiandeid Zijn ze niet
te lang bij een te laae temperatuur
bewaaid dan lukt het nos; wel eens
ze te ontzoeten dooi ze alsnog bij
kamertemperatuui te bew aren
Deze aai dappelen kan men goed v er
werken m zoete gei echten zoals hut
spot of hele bliksem
Beiioiui aaidappelcn zijn alleen
nog eetbaar wanneei men ze be\ i o
i en kookt of dn eet na het ontdooren
Beneden O C bcv riezcn aai dappelen
Gekiemde of uitgelopen aaidappe
len ontstaan indien ze te wai m of te
lang worden bcwaien Omdat m de
spiuiten de ^iftisje stof solamne
woidt uevoimd moet men zebij het
schoonmaki n «oed wegsnijden Dit
geldt ook \ooi de ogen waarin de
uitlopeis '-taan
RimpLliai. aai dappelen hebben na
de oosjst te \ uel vocht verloren door
boschadi^msïcn (ontvellen) en dooi
een onjuiste mamei vanbewaien (te
dioog ot te waim)
Rotte plekken treden op ten gevol
ge van schilbeschadigingen of te
vochtig bewaren en moeten wolden
verwijdeid

blootgesteld Ze bevatten siftiae stot
solamne en moeten daaiom vv 01 den
weggesneden
Blauwe plekken zijn het aev olu v an
een te luwe behandelm» Je ziet zt?
pas bij het schillen Deze zijn niet
schadelijk vooi de gezondheid

Be-v\ aren

Waterverdunbare beits
Heimadix Coating B V uit
Aalsmeer heeft een nieuwe
vochtregulerende
houtbeits
ontwikkeld voor binnen en b ai
ten Hout Decor Een beits die
minder milieu belastend is om
dat gebruik wordt gemaakt van
watervei dunbare bindmidde
len De beits is toepasbaar op
nieuw hout, voor giond en eind
lagen, maar is ook geschikt voor
het overschilderen van oude ai
kydharsverflagen Het is in 10
actuele kleuren veikrijgbaar bij
tumcentra groene vakwinkels
en doe het zelf zaken Bussen
van 750 ml kosten / 14 voor
transparant en f 17,75 voor dek
kende kleuren

Nike Air sportschoen
Sportfabrikant Nike mtrodu
ceeit de nieuwe Air 180 sport
schoen De eerste loopschoen
met een revolutionaire 180 gia
den zichtbaie Au unit De 50"
gi otere 180 Air unit vervangt zo
wel de midden als buitenzool
en biedt ctaaidoor meei schok
demping dan alles wat Nike tot
nu toe ontw ikkelde Bovendien
is het ook nos? een lichte schoen
'\ anaf deze week is de nieuwe
loopschoen in de sportzaken
\eikiijsbaar

zijn tOL_t-\oi^d D i in m is
wassm ian U : id< n

Recept
Aaidappi u ui i \
(vooi tv t L pi i sont n i
HU) ., i u i l ippi li n l ui l t i e n
Knollook
bp i ms« pcpi i 2 cal
pels olli J u tlepels kei lic 2 >
iaspte kokos 2 dl uioLiitei
(t ibleti
Kook dt i u rt mpi k n l i mmuti i
m w e i P i _ \ i t c i I i it de i n d i p p i k i
ilkoilen en snijd /e in blokjes Sni
de1 ui klein '\ 11 \vi|dei h e t v hi sjc v u
de knoflook \\ is de Sp i inse pipei
bnijd hi m ov ei l int,s dooi \ 11 \\ ijck i
de pitjes en snijd hun klim \ ( i
\\aim m de Koe kip in me t i i n anti
i m b i k b o d i m de olu Fuut liieiu
de ui mi t de k i l i i e Pi is het t i e n t j e
knoflook b o v e n de p in int Voc^ di
a ud ijjpclblokjes ik bp i inse jicpu
de Kokos en ck bouillon toe i n stoi
dit 10 minuti n n u t hit deksel op ik
pan op een / l e h t v uui
Poi poitie
1400 kJ U W kc ü) t ) s , u v \ i t 1 4 a \ e t
48 a konlhvdi iten
menusua-estie
bielstuk t u taai
sav ooiekool
aaidappelciuiv
vamllevla met puiimen

Dooi de aaidappelhandol \\oidin
aardappelsooiten aK bint je u„en
heimei en Iiene een seizorn l uu
opgeslagen U kunt dat betn niet
/elf doen omdit hieivooi *-pedale
condities v ei eist zijn v\ u bet uit
temperatuui uxhtmluiri v t n t i l a t i e
enzov ooi t
Alle sooiten l a i d i p p i k n zijn een
a twee weken soms lin_n houd
baai als ze op n n donkiio koele
aoed aoventileouii pi 11 s wolden
bewaaid De idi ik bew a uUmpeia
tuin hst tussen di •> i n 10 C A ooiüe
schulpte o m i M p i k U \aidappelen
kan men lu t bt st tU daa v an aan
koop nuttmt n Is dit mot moaehjk
dan kan men e maximaal een daa m
de koolkist ondei \\atei bewaien
Vooiv u p iktt en vacutimverpakte
Noo< x r 11,111 o\( r \oulini, Uunl u »|> \\( i k
aai dappelen zijn m de koelkast vijf a il u>»
n \ in l i UI tot 17 III) uui lU \ (ii ilmijsli U
zes daaon houdbaai Om buunvei loon \ i u h i t \ ooi lulitin^slniu ui MIOI ili
Viuliiu,
i l ulpli i;» n (MiS2U2'2 / II III p i i
klevuma teaen te gaan kan sulfiet
minuut
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Subaru

Mazda
MAZDA 626 GLX 1.6, bj. '84,
nwe banden, koppeling, LPG,
zijschade. Vaste prijs ƒ3500.
Tel. 02908-3460, na 20 uur.

Auiorubnek SHOWROOM verschijnt elke week m alle
edities van Weekmedia, t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Bimcnveidertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purnier, De Zaanse Ge^insbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
UifHoornse Courant, De Ronde Venor, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts N.euwsblad.
Do advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
^rijdag ook geplaatst in Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag 'ussen 8.30 en
2000 uur. Tel. 020-6ó58ó8ó Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en ^end deze aan
SHOWROOM, Postbus, l 56. l 000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraar l 31 of Rokin
l l O, Amsterdam
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakanroren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraa 1 33; Zandvoort,
Gasthuisplein l 2.
Alle oudrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in olie Weekmediakranten.
Totale oplage 730.000 exemplaren.
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ 11,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

21-19 i

Mazda RX7, b.j. '79, zeer goed
en mooi, stereo, sportvlg,
versn., vr.pr. ƒ6250.
Tel. 06-52827115

Accessoires en
onderdelen

;rMOOY EN ZOON
-,v/h .Museum'autobedrijven

HEERE B.V.

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht. Ruilstarters en dynamo's. Erkend
inbouwbedrijf van TBBS/TNO
goedgekeurde
autobeveiligingssystemen.
Valkenburgerstr. 134. Tel. 020-240748.

Rijscholen
VOOR EEN PERFECTE RIJ-OPLEIDING:
5-STERREN AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL
* alle rijlessen ƒ31 per les

Reeds 14 jaar dé dealer
20 rijlessen + examenaanvraag ƒ 825
voor A'dam en omstr.
* gratis theoriecursus op video
Kom gezellig
* speciale spoedcursus praktijk en theorie
AUTO-WINKELEN
Mitsubishi Galant stationcar, Mitsubishi Galant 1.6, rood,
* 100% rijlesfinanciering
3GL
bj '83, APK gekeurd, i pr.st., 5 versn. LPG, eind '86, ƒ 8500,
* geslaagd?? 1 dag gratis huurauto voor nieuwe leerlingen
De goedkoopste in leasing Deze spec. uitvoering nu reeds
Tel. 075-287733.
ƒ3950. Tel. 02990-37825.
Ruys de Beerenbrouckstraat 157, Amsterdam
voor part. b.v.
Grote sortering ONDERDELEN
in onze showroom
Tel. 020-6138473
MINI JUMBO v.a. ƒ I45. p.mnd.
Mitsubishi Colt GLX 1.5 coupe,
van schade-auto's, alle
Nissan
m.'86, puntgaaf, /6950 Nw.
Autorijschool herry
merken, alle bouwjaren.
APK. Tel. 02990-37825.
Ruysdaelkade 75. Adam-O.Z.
1e 10 lessen a ƒ 27,50 per les.
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Injo 020-6623167-6732853
T.k. weg. omst. NISSAN SUNTel.: 020-6932074.
Lid Nevar.
zeer
veel
extra's
..SHOWROOM"
NY 1.5 GL, 5-drs, wit, bj. mrt
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
TOYOTA-DE GRAAF
Postbus 156,
'86, 56.600 km, i.pr.st. Vr.pr
o.a. radio/cass. op slede,
Gevr. auto's, evt. iets opknapDe enige off. SUBARU DEA1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Alle onderdelen voorradig.
1000 AD Amsterdam
ƒ 11.000. Tel. 020-6434604.
wieldoppen,
striping.
pen en taxatie aan huis.
LER + occ. voor Purmerend
Gratis halen en brengen.
Condensatorweg 44, A'dam
Tel.:06-52827115.
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
Tel. A'dam: 020-942145.
Sl.dijk. Info: 020-865511.
Peugeot
02999-278, Jisperweg 39-40.
DE HOOGSTE PRIJS
Autobedrijf Heere
Ook zaterdaa aeooend.
AUTORIJSCHOOL „DE FONS"
elk merk auto a contant met
Ceintuurbaan 225
NU OOK SUBARU DEALER!!
BOVAG-LID - DIEMEN
vrijw.bewijs. Tel. 020-105478.
Tel. 020-6622204.
Auto Service Wetter
Info: tel. 020 - 90.02.92.
Donderdagavond koopavond.
Zwanenburgerdijk 503
HOOGSTE PRIJS
VOORLICHTINGSLIJN
Bij
Zwanenburg, tel. 02907-6572.
voor elk merk auto, a contant,
AUTORIJLES
PEUGEOT
met vrijwaringsbewijs, geen
Telefoon: 020-161321
205 XE Accent, rood
.50.000
05-88
ƒ 14.500,
sloopauto's. Tel. 02990-37825.
Suzuki
205 XL Magnum, d. grijs met. . .25.000
02-89
ƒ 17.500,
1e 10 autorijlessen a ƒ25.
niet duur!!!
Koop- of VERKOOPPLAN205 XR 1.3, wit
.73.400
ƒ 12.500,
08-86
Michel geeft les in div. talen.
Studenten 10% korting,
NEN? Bel dan snel Nationale
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
205 XR 1 4, blauw
.18.800
09-88
ƒ17.700,
Ook motorrijlessen.
Occasionlijn. 023-365206
205 XRD, rood
.85.000
01-88
ƒ16.950, voor Amsterdam en omstreken, diverse occasions in voorraad, -auto-ambulance & oprijauto
020-6853683 / 6181775,
305 1.6 Selec., blauw met. . . . .68.000
01-87
ƒ 10.450, Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt). 020-6799100. -9-pers. bussen en pick-up's
075-174996 en 02990-34768. Te koop gevr. Peugeots 404,
309 GL Profil, rood
.51.000
01-87
ƒ 13.900, Showroom tevens werkpl.- magaz. Minervalaan 85. 020-6713581 Avond- en nachttar.:
504,505, J5,604 TD. Schade of
309 GR 1.4, rood
.18.000
10-88
ƒ 18.950,
bestelwagen afhalen na 17.30
sloop.
Autocommerce,
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
309 GR 1.6, rood met
.55.000
ƒ 13.950,
04-86
uur en de volgende morgen
023-338895.
309 XE Allura, rood
.23.000
voor A'dam Noord e.o.
02-88
ƒ 14.700,
om 8.00 uur retour
Adverteren in
BLOKSMA
RADIATEUREN309 XR Diesel, d grijs
.68.000
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
01-89
ƒ 22.500,
tegen 4 uur-tarief.
„SHOWROOM"
warmtewisselaars, Kapoeas405 GL 1.6, LPG, beige met . . .70.000
05-88
ƒ 18.800,
020-6794842, 020-6908683.
FAX: 020 - 665.63.21
weg 17, A'dam, 020-148385.
405 GR autom., LPG, beige met. .51.000
ƒ 26.000, Suzuki Alto 1988, 22.000 km. Suzuki Jeep, hardtop, 1985.
Boom, Aalsmeer, tel.
405 GR 1.6 . . . .d. grijs . . . .77.000
ƒ 19.950, Garage Boom, Aalsmeer, tel. Gar.
*AAA MATZER BV*
02977- 25667.
505 GR 2.2 inj., grijs met
.51.000
04-89
ƒ31.500, 02977-25667.
Div. personenwagens v.a. f 25,
505 GTI autom., grijs met. . . . .90.000
01-86
ƒ 17.500,
div. bestelwagens v.a 11-17 m3
Citroen BX TRD autom., wit . . 120.000
05-86
ƒ 14.000,
+ autoambulance 020-6630836
Opel Corsa 1.3 N, blauw met. . .45.000
06-87
ƒ11.450,
• „SHOWROOM",
5 Campus, grijs met
.26.000
01-88 ƒ 12.500, TOYOTA-BROUWER vele merken en prijzen
de autorubriek
Seat Marbella, zwart
.10.000
11-88 ƒ 9.900,
2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
voor Amsterdam
Amsterdam-Noord - Hamerstraat 3-15. Tel. 020-360401.
en omgeving.
Tel. 020-6658686.

Justy Spirit

Mitsubishi

v.a. ƒ16.000.

Auto's te koop
gevraagd

»-665 86 8ó
BMW

Austin

MG-METRO-TURBO '85, rood, BMW 316 (1.8), blauw met,
car. gar Zeer fraai + super- 92000 km., prijs ƒ6500, APK,
snel, 96 PK, alle opties, rad/sle- b.j. '82 Tel. 075-705795.
de 020-6594235, na 18.00 uur.
T.k. BMW 323I. Zwart verlaagd
Adverteren m
model, ƒ9200, b.j. 1982, APK
SHOWROOM"
nov. 91. Tel. 02995-2691.
Tel. 020 • 665.86.86

Citroen
Citroen CX 22 TRS, okt. '88,
ƒ22.500,-; BX TRD Turbo '89
ƒ 24.900,-; BX BRD Turbo '88
ƒ22.500,-; BX RD break '89
ƒ22.500,-; BX RD break '88,
stuurbekr. ƒ 19.500,-; BX RD
Break '87 ƒ 15.500,-; BX TRD
'88 ƒ16.900,-; BX D '88
ƒ 14.900,-; BX D '87 ƒ 12.500,-;
BX D'86 ƒ 9950,-; BX D Service
'89 ƒ 13.900,-; BX 19 TRS Break
'88 ƒ 19.500,-; BX 19 GTI '88
ƒ 19.500,- BX 16 TRI '88
ƒ16.500; BX 16 RE '89
/19.500,-; BX 16 RS Ipg '88
ƒ14.500,-, BX 19 TRS '87
f 13.500,-; BX 16 TRS '83 Ipg
M250,-;BX14RE'88/13.500,BX 14'88 LPG ƒ 10.900,--BX 14
RE '87 ƒ9950,-; BX 14 E '85
f6950,-; GS '80 ƒ 450,-; 2 CV 6
Club '86 ƒ 4250,-. Visa Garage,
Houtmankade 37 Amsterdam.
Fel.: 020-6278410.

Besteleend aug. 84 van part.
1e eign., 68.000 km, i.z.g.st.,
prijs ƒ2950. 020-6418495.
CX Break D Van '86 bl/gr. zondak, 4 winterbnd. Vr.pr.
ƒ 12.750,-, tel.: 02291-1574.
T.k. CITROEN VISA 11 RE, bj.
'87,37.000 km, APK. Vraagprijs
ƒ 7750. Tel. 02984-3092.

CITROEN AX 11-'87, grijs
metallic, 37.000 km.
AUTOBEDRIJF WALS
Dorpsstraat 32a, llpendam.
Tel. 02902-1697/1981.

V.a. ƒ 85 - 5 veerbollen op druk
brengen bij de Citroenspecialist van Zaanstad:
GARAGE RENÉ SPAAN
Vissers-pad 11, Krommenie
075-281193 of -353788

L ingdijk
autoverhuur
o.a. AX, BX
vanaf ƒ31,65 excl. BTW
Tel. 020-6932750
S. Stevinstraat 12a, A'dam

Ferrari
Zelf rijden in FERRARI 308
GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa
voor trouwen, tevens RollsRoyce en Amerikaanse Limo's.
Bel Meijers BV: 030-444411.

«De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).

Fiat
FIAT VERMEY B.V.
T.k. Fiat Panda 750L, 1987,
<euze uit ruim 35 occasions. kleur zwart, 29000 km. ƒ 7250.
*VPhilipsweg 13, Uithoorn.
Tel. 02908-3431.
Fel. 02975-62020.
T.k. weg. omst.heden FIAT
-\a{ Uno 55S, m.'85, puntgaaf, Panda Clie. Bj. 6-'89, duurste
iw. APK, rijdt perfekt, ƒ4950. uitvoering. Tel.: 020-6241814 na
fel. 02990-37825.
16.00 uur.
ïat Uno 45 S, bj.'89, kleur rood,
Jls nieuw, ƒ 9950. Inruil mogeijk. Tel. 02990-37825.

• De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 730.000 ex.

Ford
r k. Sierra 2.3, DCL, 3-drs.,
net. blauw, bj. 7-'87, APK, pr.
' 12000' 020-6149342.

Lada

Adverteren in
.SHOWROOM"
FAX: 020 - 665.63.21

Centerparts
vraagt sloop- en schadewagens. Origineel R.D.W.-vrijwaring. De hoogste prijs en geen
risico. Tel. 107942 of 107946.

Ouke Baas

Diversen
Wordt nu autorij-instrukteur en
bepaal je eigen inkomen.
Werkgarantie mogelijk. De
goedkoopste en de beste van
Ned., f 1650,-. MICHEL opl
020-6853057/02990-34768.

Toyota de Graaf biedt aan:

Tel. 020-6865511.

Volkswagen

Opel

Aanhangwagens/
(boot)trailers

Renault

Van Vloten
Amsterdam

Service en
reparatie
APK + grote beurt v.a. ƒ290
incl. DIESELSERVICE;
brandstofpompen; verstuivers;
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
Industrieweg 27, Duivendrecht,
tel. 020-6980639.
APK keuring geen afspraak,
klaar terwijl u wacht. Ook reparaties en onderhoud. Gar.
West-Center 020-122476.
A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 364702
Auto Centrum Duivendrecht.
Groot onderhoud incl. APK
en gratis leenauto, v.a. ƒ 299,Schade-herstel 020-995176.
GARAGE VITESSE, erkend
APK station voor onderhoud,
reparatie, keuringen, laswerk,
carrosserie, motorrevisie van
alle merken. Tevens uit voorraad ± 15 gekeurde occasions
v.a. ƒ1000. Bel voor afspraak
02507-19155, Voltastraat 5
Zandvoort.

Voor personeelswerving dicht bij huis werkt Weekmedia.
Onze kranten verschijnen editie-ge wij s, zodat u gericht
kunt adverteren in de directe omgeving van uw onderneming.
Elke week opnieuw geven de personeelspagina's van
Weekmedia een overzicht van vacatures in en rond Amsterdam. De lezers weten deze pagina's te vinden; zij
zoeken een baan dicht bij huis-.
De 18 kranten van Weekmedia verschijnen wekelijks in
een oplage van 650.000 exemplaren.
De kracht van Weekmedia is de unieke plaats die de
verschillende kranten in hun gebied innemen. Zij bieden
de lezer veel plaatselijk nieuws en leesplezier en ze worden daarom intensief gelezen.
Wilt u meer weten? Vraag de brochure over personeelswerving aan: 020-562 62 76.

Weekmedia werkt!

Een miljoen met
één tientje!

nog eens de SuperWinkeiPrijs: elke
week gratis voor ƒ 100,- winkelen
bij Super, uw hele leven lang!

Unieke kans

Voor slechts één tientje per maand
maakt u kansen op al die prijzen.
Maar vooral de unieke kans op de
één miljoen gulden.
Als u nos> neen deelnemer b e n t .
knip dan gauw de WIN-EEN-MILJOEN-BON hieronder uit en stuur
'm op. Dan weet u zeker dat u op
de eerste rij zit als Jos Brink en
Manuëla Kemp op 28 mei tijdens
de feestelijke zomeruitzendina van
'De 64.000 G u l d e n Vraag & De
Postcode Loterij' het w i n n e n d e
lotnummer bekendmaken.
B o v e n d i e n h e l p t u de Postcode
Loterij met het steunen van belangrijke projecten voor mens en
m i l i e u . Zo verenigt u het n u t t i g e
met het aangename. En waar kan
dat anders dan bij de gezelligste
loterij van N e d e r l a n d ? De loterij
met de kans op een miljoen! •

Stel u voor: met slechts één
tientje maakt u kans op
liefst één miljoen gulden.
In één klap miljonair!

Rover

Algemeen

Dat kan alleen bij Nederlands'
uniekste loterij: de Nationale Poslcode Loterij, waarin u meespeelt
met uw eigen postcode. En mocht u
het miljoen nét missen - er kan er
maar één winnen - dan maakt u nog
steeds kans op een van de duizenden andere prijzen in de gezelligste
loterij van Nederland. ledere maand
een ton, iedere maand een SuperPostcodePrijs van 3.000 gulden
voor iedere deelnemer in de straat
waar de meeste prijzen vallen, én

Saab

Ook Jos Brink en Mamiëla Kemp
hopen dal i'< de l miljoen wint!

JOHAN BOOM

Te koop aangeb.: zwarte Seat Zuiderakerweg 83 (oranje hek),
020-6105478
Ibiza 1.2, bj. 1986, getint glas, A'dam-Osdorp
open dak, 74.000 km., APK tot Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
Alle auto's APK, hoge inruil
juni, vraagprijs ƒ8.000,-.
Financiering binnen 24 uur,
Tel. 020-6909153.
v.a. ƒ5000. 1 jaar garantie
Adverteren in
op arbeid/onderdelen.
„SHOWROOM"
Opel Vectra 1.8i GT, okt.'89,
Tel. 020 - 665.86.86
i.nw.st, ƒ27.950. Mitsubishi
Colt 1.3 EL, m.'90, 25.000 km.
t, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de
ƒ14.950. Opel Corsa 1.3 LS,
8» onderstaande tekst zo spoedig mogelijk m de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
eind '88, 22.000 km. ƒ14.950.
Honda Accord nw. mod.'SS,
betaal-/eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.
.
ƒ13.950. Opel Ascona 1.8 S,
Prijs
Prijs
m.'88, LPG, ƒ11.950. Hyundai
ex. 6%
in. 6%
Pony 1.5 XP, aut., bj.'88,
Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
c
ƒ 10.950. Renault 5 Campus,
' ' BTW
BTW
tussenruimten tellen voor 1 letter. Minstens 3 regels beschrijven.
n.
eind '88, orig. 7000 km.
ƒ11.950. VW Golf 1.3, m.'86,
ƒ10.950. Opel Kadett 1.6 S,
bj.'86, LPG, ƒ10.950. Nissan
:
25,00
26,50
Cherry 1.3 trend, bj.'86, ƒ 8950.
t
Fiat Uno 45, bj.'89, ƒ9950.
|
36,00 _38JÉLBMW 316, nw.mod.'84, LPG,
l_
47,00 -^JM^.
ƒ8950. Fiat Regata 85, bj.'87,
1
1
~H_IlIl58£Cr1 61,48
LPG, ƒ8950. Fiat Uno 60 S,
i
m.'87, ƒ 7950. Fiat Uno 45 S,
69,00
73,14
1
m.'88, ƒ 8950. Fiat Panda 1000
84,80
ua j
50,00
cl, eind'86 (zwart), ƒ 6950.
1
96,46
__
En nog div. auto's v.a. ƒ800.
tot ƒ 15.000.
~^^W2WT 108,12
(

AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald. Autosloperij Jan.
Tel. 020-361178 / 02907-6248.

Personeelswerving
dichtbij huis?

Starlet 1.0 DX
sept. '85 ƒ 8.250
Starlet 1.0 Spec
dec. '86 ƒ 9.750
Starlet 1.0 DL
mei '87 ƒ 10.250
Starlet 1.3 DX
maart '85 ƒ 9.250
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen Starlet 1.3 DX
april '86 ƒ10.750
eigen risico e geen uitsluitingen » geen kilometerbeperking Corolla Sed. 1.8 DSL
feb. '86 ƒ 7.950
o geen beperkende maatregelen c omruilgarantie • aanvul- Carina Sed. 1.6 MM
jan. '89 ƒ21.750
lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk © ANWB gekeurd Carina Sed. 2.0 DSL
mei '88 ƒ21.750
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
"DEMO" Corolla HB 1.3 XLI
okt. '90 ƒ21.950
Lite-Ace comm. DSL
aug. '88 ƒ 16.000
Mitsubishi Colt 1.2 GL
apr. '84 ƒ 5.750
Ford Fiesta 1.1
mei '86 ƒ 7.250
KOUDIJS AUTOBEDRIJF B.V.
Condensatorweg 44, Amsterdam-Sloterdijk.
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
1183 JG Amstelveen
tel. 020-(6)455451
TOYOTA DE GRAAF
Halte Sneltram: „Zonnestein"
nieuw -t- gebruikt
ZUIDWIJK - Minervalaan 86,
Condensatorweg 44
bij het Olympisch stadion. VerA'dam-Sl.dijk, info-865511
Kever 75, zwart, in redelijke
koop nw. en gebr. Peugeots.
Ook zaterdags
staat, APK 11/91.
Vr.pr.
Opel
Kadett
1.2LS
10/86,
Ipg,
3
Ook inkoop. Tel. 020-6629517.
ƒ 1750.Tel.: 02940-17220.
drs hb, APK 7/91, i.z.g.st. T.k. v. 1e eig. Toyota-Carina-..,
Peugeot 305 GT, bj.'84, APK- ƒ10.950,-. Tel.:020-6913745.
6-'87, 75.000 km., 4 drs., d.grijsgekeurd, i.pr.st., rijdt prima,
met. Perf. onderh., schadevrij,
ASCONA
'81,
aut.,
schuifdak,
ƒ3950. Tel. 02990-37825.
radio, APK nov.'91, prima auto, APK, radio, sneeuwb. ƒ 16.500.
Tel. 072-332339.
ƒ2100, 020-6450174.
COBUSSEN AMSTERDAM
Toyota CELICA, b.j. '83, nwe T.k. aanhangwagen tandemasOpel KADETT CARAVAN aut.
Sinds 1930
APK, LPG, 5 versn., wit vr pr ser, laadvermogen 1000 kg.
1.3s, bj. nov. 82, APK nov. 91.
nfo: fruitstal hoek Alb. Kuyp/v.
Leeuwekeur gebruikte auto's
ƒ4250. Tel.: 06-52827115.
Vr.pr. ƒ3950. Tel. 02995-2299.
A/oustr. A'dam, of 075-314467.
PEUGEOT 205
OPEL REKORD stationwagen
XE 1.1 Accent, bj. 20-5-'86
Volvo
Te koop gevraagd
l.rood, 3 mnd. gar. . .ƒ 9.925 combi 2.0 S 1984, trekh. APK
CARAVANS EN'BOTEN,
AUTOBEDRIJF
J.
WALS
Volvo 360 GLS, m.'85, LPG,
a contant. Tel. 02990-37825.
XE 1.1 Accent, bj. 01-6-'88, wit,
Dorpsstraat 32a, llpendam
puntgaaf,
ƒ4950, APK-ge3 mnd. gar
ƒ14.300
Tel.
02902-1697/1981.
keurd. Tel. 02990-37825.
XE 1.1 Accent, 18-3-'88, blauw,
3 mnd. gar
ƒ14.425 Kadett 1.61, LPG, zwart, 10-'88. VOLVO-DEALER BIEDT AAN:
XL 1.1 bj. 03-4-'89, donkerrood, Kadett 1.3 LS, LPG, wit, 6-'85. 740 GL, LPG
'88
3 mnd. gar
ƒ 16.250 Kadett 1.3 LS, 3-drs. station,
740 GL aut, wit
'88
blauw, LPG, 1-'88. Kadett 1.3 740 GL aut
Fiat Uno 45 S, 5-'87, wit,
'87
3 mnd. gar
ƒ 7.800. LS, 5-drs. station, wit, LPG
740 GL diesel, grijs met. ..'87
Visa 11 RE, 09-'87, licht rood, onderb. 6-'88. Autobedrijf
740 GL Turbo, wit
'86
Amsteldijk
25,
3 mnd. gar
ƒ 8.500. BEREBEIT,
740 GL aut., LPG
'87
A'dam,
tel.
020-6627777.
Renault 5 SL, bj. 14-10-'87,grijs244 GL
'87
met., 3 mnd. gar. .. ƒ 10.750.
240 GL
'84
Zeilemaker-Opel
Inruil en financiering mogelijk
440 GL kl. rood
'89
INRUILWAGENS
PEUGEOT-DEALER
360 Sedan, groen met. .. '86
Constant
keuze
uit
100
auto's
Adres: Baarsjesweg 249-253,
340 GL 1.7 grijs met. . .12-'87
Burg. D. Kooimanweg 7,
A'dam, tel. 020-6121824
340 DL 5-d„ 1.7
'87
Purmerend 02990-22551.
340 1.7 LPG wit
'89
340 aut. wit
'88
340 aut. wit
'87
340 DL aut. rood
'85
Renault 5 L, bj.'85, puntgaaf,
RENAULT AMSTERDAM
APK-gekeurd, prima
auto,
Top occasions met 1 jaar
ƒ4950. Tel. 02990-37825.
garantie
RENAULT 9 GTX, blauw, LPG,
Wibautstraat 224
5 versn., okt. '87, ƒ9500.
020 - 561 96 11.
UW VOLVO-DEALER
Tel. 075-287733.
Meeuwenlaan 128
Tel. 020-6369222
Ook voor leasing
DE NIEUWE ROVER Saab 99, 1984, LPG, mooi.
Garage Boom, Aalsmeer tel
200 3-EN 5-DRS
02977-25667.
en
+ 50 auto's, APK gek. Den
Rover dealer voor Aalsmeer,
Brielstr. 18, A'dam, zijstr.
400 4-DRS
Amstelveen, Hoofddorp en
Haarlemmerw.
bij
molen.
NU IN ONZE SHOWROOM
w.o. Gar. Boom, Aalsmeer. Tel
020-6844079. Tevens INKOOP.
02977-25667.
Minor Motorcars BV
T.k.a. Inruil auto's, APK gek.:
Roverdealer
Fiat Uno 55 S, 3-'85, ƒ4950.
Sloterkade 43-44, A'dam
BMW 315,3-'83, ƒ 6250. Citroen
tel. 020-6177975
BX 1.4, LPG, (m. lichte besch.)
Off. ROVER DEALER:
9-'87, ƒ8950. Opel Kadett 1.3
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg SAAB SERVICE MOLENAAR LS, LPG, (rechter-voorsch.)
rep., onderh., APK, LPG,
40-42-A'dam-Sl.dijk-131375
2-'88, ƒ 9500. Zastava GTL 55,
alarm etc. BOVAG LID
11-'84, ƒ 1250. Opel Kadett 1.2
Rover 2300 S, mooi. 1981. Gar.
HOOFDDORP, 02503-14097
LS, VAN, 10-'86, ƒ6950.
Boom, Aalsmeer, tel. 02977Autobedrijf BEREBEIT,
25667.
Amsteldijk 25, Amsterdam
»,, SHOWROOM ", de autorubriek voor Amsterdam
Tel. 020-6627777.
en omgeving. Oplage 730.000 ex. Tel. 020-6658686.
LET OP !!
Autobedrijf

Seat

HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-198691

Het HOOGSTE BOD?? Bel
/oor vrijblijvende prijsopgaaf,
.oop, sloop en schadeauto's
net vrijwaring. Tel. 020-754193.

Bedrijfsautos

LADA-BONTEKOE
AUTO SERVICE WETTER
in onze showroom de nieuwe
-ada2105 1.3, Ipg'89 ƒ 9.995
SAMARA 1.5 Demo 5-drs
-ada 2105 1.3, lpg'86 ƒ 4.995
Occasions APK gekeurd
-ada 2105 GL, lpg'84 ƒ 3.250
2104 Combi . . . .'88 ƒ 7.750
-ada2107 1.5. Ipg'85 ƒ 3.750
2107 1 5
'86 ƒ 4.500
.ada Samara 1.3 .'86 ƒ 7.500
Citroen BX 14 . . .'90 ƒ 19995 Lada Samara LPG'89 ƒ 11.000
Citroen BX
'85 ƒ 8.000 Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
TEL 020-6992865.
'ERWACHT- Ford Onon 1.8
«„SHOWROOM" verschijnt
licsel . . . 89 met vee! ace.
huis aan huis m geheel
Zwanenb.jrgerdijk 503
Een PERFECTE Seat occasion
Amsterdam en omgeving.
Iwanenburg. Tel. 02907-6572.
koopt u vertrouwd bij:
SEAT AUTO CENTRUM APC
2e Schinkelstr. 18-28. 020Lancia
6763333 6763334/6763335.
^uto Bianci Lancia A12 Elite,
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
3i,>na '85, APK gekeurd, i pr.st
v.d. Madeweg 23,
''3950 Tei. 02990-37825.
A'dam - 020-6686146.

(s)loopauto's

Autoverhuur

Meer Waar Voor Uw Geld!

Leeuwkeur Gebruikte Auto's
zeker en beter

Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico: orig.
PTT-vrijwaring RDW

Srote sortering ONDERDELEN
\/an alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.

Toyota

Voor meer informatie of advies, bel

Autosloperijen

I

B

Handtekening: __
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156. 1000 AD Amsterdam of
l
A
afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110, Amsterdam.
*
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan van
de Helende Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp,
Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.
^B-

Te koop Rat Ducato, 1987,
95000 km. Fiat Ducato, 1988,
88000 km. Merc. 508 met spiegelbak en laadklep, 1979,
mooie auto's. Autobedr De
Witte Edam. Tel. 02993-72951.
Adverteren in „Showroom"
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
dè vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand
het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
Q1 lot (ƒ 10,-) per maand Q

loten (a ƒ 10,-) per maand

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

Naam:_

Q dhr. Q mevr.

Adres:
Postcode:

Plaats:
150.91.03

Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

NATIONALE
LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 13052, 2501 VC Den Haag

onze
Waarom ik geabonneerd ben op het ZandvoortsNieuwsblad?
Wat een vraag... Omdat ik hier woon natuurlijk en ik graag
wil weten wat er in onze gemeente aan de hand is. Dat
zal je in een dagblad niet zo gauw lezen. Tenzij er
iets heel belangrijks gebeurt. Maar dan lees ik
in het Zandvoorts Nieuwsblad er later
toch weer het fijne van.
Ik vind het een heerlijke krant en ik
neem er altijd de tijd voor.
Gemeentepolitiek, sport, interviews met
mensen die hier wonen, achtergrondverhalen en andere zaken die hier spelen,
krijgen in het Zandvoorts Nieuwsblad
alle aandacht, 't Is een échte krant,, geen
onbenullig blaadje.
Ik zit op een sportvereniging en dan is het heel leuk om
zo nu en dan over je eigen club te lezen en een foto te
zien van mensen die je kent. Laatst stond ik zelf in de krant en dat heb ik nog weken moeten horen. Kun je nagaan hoe goed het Zandvoorts Nieuwsblad wordt gelezen.
Ik spel ook de advertenties, want dat zijn de aanbiedingen
van winkels uit de buurt en ik ben nu eenmaal gek op
voordeeltjes. Wie niet? Ik noem het altijd mijn krant waar
ik elke week met belangstelling naar uitkijk. Maar m'n
vriend ook hoor, die leest 'm net zo hard als ik.
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u
een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant
die schrijft over de plaats waar u woont.

bon
die krant moet ik hebben. Omdat ik graag wil weten
' wat zich in mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking
ontvang ik Het Zandvoorts Nieuwsblad 13 weken voor maar ƒ 11,-.
L

Zandvoorts
Nieuwsblad
Naam: (m/v).
Adres:
Postcode/Plaats: Telefoon:
Giro/Banknr.:

_(i.v.m. controle bexorgin») WK
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Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand f 4,75*
Q kwartaal f 15,Q halfjaar f 27,Q jaar f 49,* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven: 020-66S.13.00
Stuur dexe bon in een open envelop naar Weckmedia. Antwoordnummer
10051. 1000 PA Amsterdam. U hoeft geen postxegel te plakken.

Wie 'n abonnement heeft
weet meer!
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Vrijdag en Zaterdag a.s.
houden wij ons traditionele

12

toprendement tussen 9% en 11%
Het voorjaar in het
verschiet vergeet dan
een bloemetje van
„ERICA " niet.

BELASTINGVRIJ SPAREN

Loop gezellig
even binnen en
kom genieten

Nu beslissen geeft U tenminste
12 jaar belastingvoordeel

van de
nieuwste
voorjaarskleuren.
Tijdens deze
dagen is het bij
ons extra
gezellig.

Het ABC Spaarplan: een combinatie van sparen - met hoog rendement en verzekeren. U spaart dus via het betalen van een verzekeringspremie.
Dat levert aantrekkelijke resultaten op.

grote krocht 24
zandvoort, 02507-12301

Het ABC Spaarplan is onder andere geschikt voor:
K Studiefinanciering B Aanvullend pensioen • Sparen en schenkingen
Onderstaand voorbeeld maakt duidelijk hoe het ABC Spaarplan in uw
voordeel werkt:
Als u 15 jaar lang ƒ100,- per maand spaart, brengt u dat in totaal
/18.000,- op. Met een rendement tussen 9% en 11% bedraagt de einduitkering ongeveer / 32.000,- belastingvrij!

Er is koffie, 'n
hapje en een
drankje.

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR .

Vraag vrijblijvende informatie bij ons kantoor

LSophiaweg 9

Grote Krocht 38, Zandvoort

U kunt,
vrijblijvend
kijkend, keuren
en passen.

EITUT1

huur ƒ 353,85 per maand (excl. stookkosten)
2-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens.

Als extra service zijn wij zaterdag 16 maart a.s.
van 10.00 tot 15.00 uur geopend.

2. Keesomstraat 327

Belt u voor een afspraak

huur ƒ 636,52 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met c.v. en lift
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten minste bestaande uit 2 personen.

Tel. 17230

Onze
vakkundige,
vriendelijke
verkoopsters
zijn u, indien
gewenst, graag
van dienst.

De Verenigde Spaarbank
doet meer voor de particulier

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van naam, adres en geboortedatum. .
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur in
het gevelkastje ten kantore van EMM.

verenigde
spaarbank

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

;>-*

Voor iedere klant een leuke attentie.

wiet 'H
GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

De 205 Plus. Met ondermeer van binnenuit verstelbare
buitcnspicgcls, specifieke nielplaten, midjcncomole,
bredere radiaalbandcn, 'm wee delen neerklapbare achterbank.
Vanaf 21.99S,-. Uw voordeel 1.300.-.

Een beter mlllm iieginf Ml
/ / / / __„ / / / / /

Uit een onderzoek van de Consumentenbond van l-!-'9l bleek dat de
205 een van de meest economische auto's in z'n klasse is.
De Consumentengids ligt bij uw Peugeot-dealer.

Dc 205 Accent. Biedt héél véél voor héél weinig.
Dit wil zeggen: hoofdsteunen, dakspoïler.Jull-covcr wielplatcn,
zwarte dakantcnne, speciale Acccntbcklcdïng, brede stootstrips
opzij en een doorlopende rode bics. En dat vanaf '19.99'5,-.

De 309 Magnum. Met voordeel waar
u lang plezier van hebt. U krijgt de antracict metallic lak en het
fabrieksschuifdak gratis. Uw voordeel 7.995,-.
En dat voor een auto die al niet veel kost. Vanaf'24.995,-.

De 205 Diesel Turbo. Wij noemen m Turbeau. U mag 'm de GTI onder
de diesels noemen. Bovendien ziet hij er van binnen en buiten knap sportief uit.
Stap gerust eens in voor een enewcrcndc proefrit.

Een veilig gevoel. Dat zit bij de 205 wel goed.
Want uit een Zweeds onderzoek uit 1990 b)eck dat
de 205 de veiligste auto in zijn klasse is.
Met recht dus 'n sterk nummer.

Lees even terug bij handen 4 en 5. Zouden dat de redenen zijn dat de
205 de best verkochte auto in z'n klasse is en de best verkochte Franse auto
ïit Nederland? Of komt het door z'n uiterlijk? ö mag het zeggen.

IQ //GLASSERVICE
'SCHILDERWERKEN/
f fl//SCHIL

PARADIJSWEG 2 L/L/ TEL: 025Q7 -' 15602
•'' / / / ZANDVOORT' / / / / / /

Liefhebberij of loopbaan?

Ook de 309 kwam heel best uit de test. Lees het nutar na in de
Consumentengids, /l/s het gaat om iijschrijvim], onderhoud en hrandstojverbmik is hij één van de meest economische auto's in z'n klasse.

Een deeltijdstudie bij de Hogeschool
Holland is de beste training.
\Vilt u uw kennis verumren' OmJar een K-p. u IJ ntuk-rwerp u interesseert' O-t oinJ.n u het noJii: heelt in
uw loopbaan' Bi] Je Hogeschool l folkmJ hi;i uu
traininüs>Lhetn,i kia;ir.
Pe Hniieschool hlnllatu! i1- een instituut voor l v. >uer
heroepsonJenvijs mer veel \erschillenJe o|->ïeiJiiü:en.
SruJt'tvn hij Je HouochiH.] HolIanJ ku-kem
peiMHtnlijke he^eieiJiiiL: m een ^ l u n i l met veli;
f a c i l i t e i t e n . In Piemen hehhen \\v alle- nnJer tvn Jak,
ook alk- opleulin^en. Hn Jat on een kwartier v.in het
Am>terJamse Wateriooplein.
Met een opleiding op hei niveau MBO, HAVO ,,1
V\VO ;il> hasis kunt u verjer komen niet een JeelruJiipleidmt.', Jie hl) u past. Heett u niet Je jinsre \i>un'pIcidinu ma.ir hen t u '1 + , J;in k u n t u U'eLt(itiL;>e.\amen
Joen. \Vilt u uw kenni> op et-n ho^er ni\-ean hrent;eii.'
O;i ilün in tramini: h i j Je hlui-e-chool Holl.inJ!
Via Je K ui, een U'letoontie "t Jncr een hL-:o(;k aan Je
voorlicht inyshijt'i.'iikniiist op JonJeala^ 14 maart NU l
van 1^.30 tot 21.k 1 uur kunt u meer informatie knieën.

Bijna vier miljoen 205's zijn er inmiddels in Europa
•erkocht. En eigenlijk is dat het beste bc\\ijs dat de 205 een
geweldige auto is. Voor iedereen.

Voor wat, hoort wat. Anders gezegd: als u nu een nieuwe Peugeot 205 of 309
aanschaft, dan kunt u rekenen op een extra hoge inruilprijs. Wat de overstap naar
uiv nieuwe Peugeot nog aantrekkelijker maakt.

T OP UW VINGERS
TULEN EMTU NU NAAR
PEUGEOT MOET GAAN.
Wie op het punt staat een nieuwe auto aan te schaffen,
kan het best op het punt staan naar Peugeot te gaan. Want maart
is geld waard. Wat vooral te merken is aan de 205 Plus en Accent
en de 309 Magnum. Maar er zijn meer redenen. Met 'n Peugeot
rijdt u in een uiterst economische auto. Bovendien bent u zeker
van een hoge restwaarde. En dat is ook heel wat waard. Heel wat
geld waard, zelfs. Alles bij elkaar doet u er dus goed aan snel bij
ons langs te komen voor een proefrit.

Ik 'Ail ur.uu meer inlormatie van Je
l Hullarnl over:

BIJ P E U G E O T IS DE M A A N D M A A R T GELD WAARD

in: n ii

hogeschool holla1
li?;»**' wil r ***-''f31

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V, PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

l N INCl ».'! AV. l \C'I A l - I l V l H I N C S K O S l liN. WlJ/UïISC.tN VOOUIUIIIOUI'I "*

NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER
EN VAN WATERLAND TOT IN DE
HAARLEMMERMEER
Donderdag 21 maart 1991
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Agenten
bedreigd
met pistool

Zandvoorter verdacht
van
ZANDVOORT - Een regionaal rechercheteam heeft in Sliedrecht een 25-jarige Zandvoorter opgepakt, in verband met een
bankoverval in Haarlemmerliede. De overval vond plaats halverwege de maand januari.

ZANDVOORT - Twee agenten zijn donderdag op de Louis
Davidsstraat door een 42-jarige
Zandvoorter met een vuurwapen bedreigd. Hij zou ook via
de telefoon tegen, een kennis
van zijn ex-vrouw dreigementen hebben geuit. De man kon
later op de dag worden aangehouden.

Vanwege een telefonische melding
waren de agenten naar het woonadres van de Zandvoorter getogen.
Toen de deur na lang aandringen
openging, kregen zij tot hun schrik
direct een pistool op zich gericht.
Door op de man in te praten konden
zij voorkomen dat hij van het vuurwapen gebruik maakte.
Nadat de man, die duidelijk een
overspannen indruk maakte zich in
zijn woning had terug getrokken, besloten de agenten extra assistentie
aan te vragen. Kort daarop kwam hij
echter uit eigen beweging en in gezelschap van zijn hond weer naar
buiten. Daarna werd de man, die allerlei bedreigingen uitte, alsnog aangehouden en overgebracht naar het
politiebureau aan de Hogeweg.
Daar is hij onderzocht door een
Zandvoortse arts, die hem vervolgens een kalmeringsmiddel heeft
toegediend. Afgelopen maandag is
de verdachte op last van justitie
overgebracht naar Haarlem, waar
hij intussen nog steeds vastzit.

Besmeurd
ZANDVOORT - Om nog onduidelijke redenen werd in de nacht van 13
op 14 maart de auto van een bewoner
aan de Dr. J.G. Mezgerstraat met witte verf besmeurd. Door deze kladpartij liep de auto flinke schade op.

De Zandvoorter is niet de enige
verdachte. Samen met hem werden
nog twee Duitsers aangehouden.
Alle drie zitten nog vast en hebben
een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. De Zandvoorter en één van beide anderen, een 38-jarige man uit
Keulen, zouden de derde verdachte
geholpen hebben bij de overval in
Haarlemmerliede. Daarbij werd
achttienduizend
gulden buitgemaakt, van dit bedrag is waarschijnlijk niets meer over.
De hoofdverdachte, een 44-jarige
man uit Hamburg, is vermoedelijk
ook betrokken geweest bij een overval op een Rabobank in Vogelenzang. Bij deze bankoverval, die
plaatsvond op maandagochtend 18
februari, werd twaalfduizend gulden
buitgemaakt. Diezelfde dag waren
agenten in kogelvrije vesten in de
buurt van het Zandvoortse Stationsplein op zoek naar de voortvluchtige

Genieters
De nieuwe predikant van de
Geretormeerde Kerk komt
hier om te 'genieten'.

O
O

«3
O

Voorbij
Sinds vrijdag is het bekeravontuur van Chess Society
Zandvoort voorbij.
• In de smalle Kosterstraat (foto boven) doemt een indrukwekkende gevel op. Binnen lijkt het een soort lunapark.
'Je beleeft hier enorm veel kijkplezier', aldus directeur Leo Heino (foto rechts).
's: Wilfried Overwater

ZANDVOORT - Leo Heino Zandvoorts spraakmakende
heeft zijn 'ansichtkaart'. Zijn gebouwen van de laatste deCircus Zandvoort, één van cennia, wordt geopend.

Tips

De combinatie van amusementshal, lunapark en bioscoop is ondergebracht in een opmerkelijke bouwwerk, met een dak als van een circustent en felgekleurde vlaggen van
glasmozaïek. Het pand, gelegen tussen de Kosterstraat en het Gasthuisplein, riep al toen het nog maar net
van de ontwerptafel kwam, de nodige weerstand op bij een aantal
dorpsgenoten. Daardoor hebben gokautomatenexploitant Play In en directeur Heino er vijf jaar over gedaan om de plannen te realiseren.
Leo Heino is erg blij met het eindresultaat, dat voldoet aan zijn wens
van een nieuwe 'ansichtkaart' van
Zandvoort, ook al hangt daar een
prijskaartje aan van zo'n 14 miljoen
gulden. "Alleen al hier binnen rondlopen geeft enorm veel kijkplezier",
aldus Heino.
„.
.
.
Zie ook pagina "

anine van Ooijen, die erop wijst dat
brandweer, politie en andere dienstverlenende instanties met brede wagens zichzelf wel toegang kunnen
verschaffen.
Zij stelt dat aan het invoeren van
de paaltjes overleg met de strandpachters is voorafgegaan. Paap bestrijdt dat: "We mochten even op het
Raadhuis komen, waar we te horen
kregen wat er zou gaan gebeuren.
Alles was al rond". Later heeft hij
zelf nog contact opgenomen met een
ambtenaar. "Die zou mijn voorstel
om de straatweg (de strook klinkers
op de boulevard - red.) door te trekken, aan het college voorleggen.
Maar daarover heb ik niets meer
vernomen". De kwestie is deze
"Om dergelijke problemen verder maand al aan de orde geweest in de
De maatregel is funest voor de paviljoens ^ tot en met 11, aldus Paap. te voorkomen, moeten we de boule- commissie ruimtelijke ordening.
"Ze draaien echt de tijd weer terug", vard voor vrachtauto's en dergelijke Deze sprak haar voorkeur ervoor uit
zegt hij, herinnerend aan de jaren afsluiten. Dat is het uitgangspunt ge- om de boulevard te houden zoals
dat de strandpaviljoens via het weest", zegt gemeentevoorlichter Je- deze nu is.
strand bevoorraad werden. "Het
geeft grote problemen als de leveranciers hun spullen niet meer bij
ons op het paviljoen kunnen afleveren. Op een drukke dag kun je als
strandpachter niet weg om van alles
op te gaan halen. Bovendien zouden
ZANDVOORT - De Zandwe daarmee grote problemen krij- voortse jeugd heeft afgelopen
gen in verband met de Warenwet. week flink verrijkt met bomen
Bijvoorbeeld met ijs. Voorheen zette en struiken. De handeling
de leverancier dat spul zo uit zijn
wagen op de toonbank en konden we werd beloond met een lineaal
het meteen in de vrieskist stoppen. en een glaasje fris.
Als ik dat nu zelf moet gaan vervoeren, al is het maar een klein stukje,
Afgelopen zaterdag werden op het
krijg ik problemen met de Waren- terrein van de scoutinggroepen Stelwet. En datzelfde geldt voor de pa- la Mans en St. Willibrordus de eertat, de snacks en nog meer van die ste tientallen bomen geplaatst. Een
dingen".
feestelijke gelegenheid waarvoor
wethouder Jan Termes was uitgenodigd, om onder grote belangstelling
Losplaatsen
de eerste boom te planten. De twee
Ook voor de leveranciers geeft de scoutinggroepen zijn nu drie jaar
nieuwe maatregel problemen, zegt aan de Heimansstraat - achter maJaap Paap. Zij moeten proberen in nege Rückert - gevestigd, hoog tijd
de omgeving van de boulevard hun dus om het terrein wat op te fleuren.
wagen te stallen, voor zover daar al
Eén van de leiders, W. van der
losplaatsen aanwezig zijn. Die zijn
volgens hem vergeten. "We hebben Meij, had een aantal sponsors gevonnu al reacties gekregen van leveran- den waardoor al snel ƒ2000,- bijeen
ciers, dat ze ermee stoppen als die werd gebracht. Elke boom kreeg de
Paaltjes er komen", zegt Paap. "Be- naam van het jeugdlid dat deze had
drijven die je dertig jaar bevoorraad geplant. Daardoor rekent de leiding
hebben. Zij hebben geen tijd om hun erop dat de jeugd de nodige aanwagen te stallen en lopend de pavil- dacht zal besteden aan de verzorjoens af te gaan. Bovendien zijn zij ging van het groen. "Ik zorg er wel
bang
dat ze daarmee hun personeel voor dat ie genoeg water krijgt", was
v
erliezen, chauffeurs doen tegen_ het commentaar van één vari de jonge planters.
Gisterochtend, Nationale Boomplantdag, werd om 10.00 uur op een
braakliggend stuk grond in noord
een begin gemaakt met het planten
Datum
HW LW HW LW van zo'n 1000 stuks groen. De grond
21 mrt
06.26 01.55 18.51 14.09 ligt ten zuiden van de Linnaeus22mrt
07.09 02.35 19.46 14.55 straat, tussen de Heimansstraat en
23 mrt
08.05 03.31 21.00 15.44 de Kamerlingh Onnesstraat. Onge24 mrt
03.25 04.25 22.26 17.04 veer 75 leerlingen van de Van Heu25 mrt
10.59 05.40 23.49 19.14 ven Goedhartschool, de Beatrix26 mrt
07.14 12.25 20.44 school, de Nicolaasschool en de
27 mrt
01.05 08.45 13.24 21.50 Plesmanschool
gaven hiermee
28 mrt
De bomen bij Stella Maris en St. Willibrordus werden voorzien van de
01.55 09.40 14.16 23.45 Nieuw-Noord een groener entree,
29 mrt
02.36
Foio: Berioit
14.55 10.25 met 'natuurlijk groen': bosplan- naam van de jonge scouts.
theesters, groepen dennen, wilde
Ook hier gaf wethouder Termes frisdrank en een lineaal als aanden^aanstanden:
bloemen en planten. Door het hele
^aterdag 23 mrt. EK 07.03 uur
gebiedje is ook een houtsnipperpad het startsein. Na afloop werden de ken, terwijl hun scholen met een
kinderen onthaald op een glaasje speciaal vaantje geëerd werden.
°°odtij 23 mrt. 23.25 u. NAP-t-47 cm
gepland.

Vernielingen
ZANDVOORT - In de nacht van
zondag op maandag werden zeven
auto's die aan de van Speijckstraat
stonden geparkeerd door een onbekende groep jongeren vernield. Een
buurtonderzoek, dat door de politie
werd gehouden, leverde niets op.

Autodief sneller
dan politiewagens
ZANDVOORT - Maar liefst
zeven politievoertuigen moesten er zondag aan te pas komen, alvorens een 26-jarige
Haarlemse autodief kon worden ingerekend. De Zandvoortse politiewagens waren niet
snel genoeg.

Uw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166

Een lineaal en 'n glaasje voor een boom

jO

Deze week weer diverse tips
"»
voor enkele leuke, gezellige,
/
boeiende en/of spannende uurtjes
buiten de deur.

Leo Heino heeft z'n 'Ansicht'

ZANDVOORT - Elf strand- woordig zoiets niet meer. En wij
pachters voelen zich ernstig hebben ons helemaal aangepast aan
gedupeerd door de gemeente het huidige systeeem".
omdat hun leveranciers binnenkort niet meer over de bou- Tegeltjes
levard mogen rijden. Het ge- De maatregel wordt getroffen omdeelte tussen de Seinpostweg dat vorig jaar honderden tegeltjes
en Palace Hotel wordt met van de nieuw aangelegde boulevard
paaltjes zodanig afgesloten dat kapot werden gereden. Volgens de
er alleen nog maar personen- Strandpachters lag dat echter aan
wagens en kleine bestelbusjes het materieel van de aannemer. Een
oorzaak bleek te liggen
door kunnen. "Ze verwachten belangrijke
in een te slappe ondergrond, terwijl
zeker van ons dat we met een waarschijnlijk
ook de kwaliteit van
steekwagentje bij de straat de tegels zelf een
rol heeft gespeeld.
onze spullen gaan ophalen", Afgelopen half jaar
heeft de aannezegt Jaap Paap, voorzitter van mer de boulevard op tal van plekken
de strandpachtersvereniging. gerepareerd.

•

Terra sj©
Alleen 's avonds op een ter- Q
rasje is Zandvoort gezellig,
O
zegt een jonge buitenlandse die in
deze gemeente werkt.

De brandweer vindt het jammer dat zich geen enkele
vrouw heeft aangemeld.

Strandpachters verwachten
problemen met bevoorrading

«••^•••^•«••MM.MMI^MMBi^BMBMB^^H.

DEZËMÊÊM

Jammer

Deel boulevard afgesloten voor leveranciers

Waterstanden

inwoner van deze gemeente.
In verband met de overvallen zijn
ook vijf Amsterdammers aangehouden, die verdacht worden van heling.
Zij zijn ondertussen al op vrije voeten aesteld.

Discussie rond nieuwe
flat Van Fenemaplein
nog evenuitgesteld

ZANDVOOET - De woningbouwplannen op de plek van
het voormalige dolfinarium
zijn voor voorlopig opgeschort. Projectontwikkelaar
Van Erkel Vastgoed BV heeft
van de gemeente te horen gekregen, dat de structuurschets
voor de kuststrook rond moet
zijn, alvorens er beslist kan
worden over nieuwbouwplannen.
Nu er een structuurschets wordt
opgesteld, als leidraad voor het
ruimtelijke ordeningbeleid in de komende jaren, betracht de gemeente
de nodige voorzichtigheid, waar het
gaat om grootschalige nieuwbouwprojecten. Dat geldt ook voor het
plan van Van Erkel uit Nieuwegein.
De projectontwikkelaar heeft een
plan klaarliggen voor een flatgebouw van twaalf verdiepingen, een
rij splitlevelwoningen van drie verdiepingen, plus enkele bedrijven in
de horecasfeer.
Naar verwachting zullen de plannen op veel bezwaren van omwonenden stuiten. Bij tal van flats aan het
plein zal het uitzicht op zee ontnomen worden door de nieuwbouw,
terwijl men aanspraak maakt op 'levehslang vrij uitzicht'.
Van Erkel heeft het pand begin

Hond overreden
ZANDVOORT - Het hondje van
een 16-jarige Zandvoorter moest vorige week een onvoorzichtige oversteek op de Boulevard Barnaart met
de dood bekopen. Het diertje kwam
onder een auto en overleed ter plaat se. De Zandvoorter had het dier dat
hij uitliet niet aan de lijn. Toen het
hondje plotseling de rijbaan overstak, werd het overreden door een
auto, bestuurd door een 20-jarige
man uit Nederhorst den Berg. Tengevolge van deze aanrijding gaf het
beest enige tijd later de geest.

vorig jaar overgenomen van garagehouder Versteege.
Ook hij had plannen voor woningbouw, ter hoogte van zes verdiepingen. Deze plannen zijn door de gemeente afgewezen omdat zij stedebouwkundig niet aanvaardbaar zouden zijn.

De Zandvoortse politie werd rond
6 uur 's ochtends geattendeerd op
het rijgedrag van de automobilist,
die slingerend over de rijbaan reed.
De man negeerde het stopteken van
de agenten en ging er vervolgens als
een haas vandoor. Door de hoge
snelheid die hij met het voertuigwist te bereiken, hadden de Zandvoortse agenten al vlug het nakijken.
De omliggende gemeenten werden
gewaarschuwd, waarna deze samen
zeven voertuigen op de weg brachten om de man klem te rijden. De
man haalde tijdens de wilde achtervolging levensgevaarlijke capriolen
uit, om aan zijn belagers te ontkomen. Uiteindelijk wist de politie de
verdachte met een omsingeling met
surveillance-wagens in Haarlem tot
stoppen te dwingen, waarna hij naar
het plaatselijke politiebureau kon
worden overgebracht. Uit een onderzoek kwam vast te staan, dat de auto
in Velzen was gestolen. De man had
ingebroken in een transportbedrijf
en was met het vervoermiddel dwars
door een roldeur gereden.

Natuurlijk,

die klimt moet ik hehheii.
Omdat ik graag wil weten wat zich in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het X.andvooits Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 11,00

H Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres: l L.

Postcode/Plaats: l l
Telefoon: l l i L
(üro/Banknr.: l i i. _i

_J_LJ

i

L.

i

i

i

i

i

Daarna word ik abonnee en betaal per D maand ƒ 4,75* D kwartaal f 15,00
D halfjaar ƒ 27,00 D jaar ƒ 49.00
* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling. Voor postabonnees gelden
andere tarieven.
l' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-Mi8.tf.OO.
Stuur de/e bon in een open envelop naar
\\eekmedia. Antwoordnummer 10051. 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
g "7 1 037 1 "01 70 03
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FAMILIEBERICHTEN

Daniélle
en
Dennis
gefeliciteerd met de geboorte van jullie

dochter

Basketbalvereniging
THE LIONS
25 jaar
De viering van ons 25-jarig bestaan was
een grandioos succes.
Wij danken de volgende personen en
bedrijven die aan het succes van dit
evenement hebben bijgedragen.

namens iedereen
van de Chin Chin.

Jaap Bloem Sport
Boomgaard Fotografie
Bruna Shop - Fam. Visser
Café Neuf
Van Dam Magasin
Dierplezier
De Gaper Drugstore
Jim de Groot
Kcnta Shop
Patricia Meester
Nico Paap
Het Rode Kruis. afd. Zandvoort
Kees Schuiten
Radio Stiphout
Strandpav. Ski-Line
Toerkoop Reisburo Zonvaart
Slagerij Vreeburg
De juryleden en teamleiders
en nog vele anderen.

29-3-1991

29-3-1951
Onze ouders

Jan Dalman
en
Alida Dalman-Geusebroek
zijn 29 maart 40 jaar getrouwd.
Dat gaan wij vieren op woensdag 27 maart in
strandpaviljoen „De Wurf", no. 12.
Bij deze nodigen wij alle vrienden en bekenden
van harte uit om een glas te heffen op het bruidspaar.
De receptie is van 16.30 tot 18.30 uur.
Hun dankbare kinderen en kleinkinderen:
Johan en Carrie Dalman-Doran
John - Carolijn - Marianne - Annelies
Jan en Aleida Bijl-Dalman
Patricia - Johan
Jan en Barbara Dalman-Terol
Maart 1991,
Brederodestraat 20,
2042 BE Zandvoort.
1931 - 1991
26 maart a.s. zijn onze ouders-grootouders en ove
grootouders

Teun Keur
Hennie Keur-v. Beijnum
60 jaar getrouwd.
Wij stellen u in de gelegenheid het bruidspaar te felici
teren op 26 maart a.s. van 16.00 u-18.00 u in de A. J. v
Moolenstraat 55A ZW te Zandvoort.
Uit aller naam:
Evert Keur
Zandvoort, 12 maart 1991

Allen hartelijk bedankt!

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

CHRIS HARDENDOOD
was-,

MARGO BLUYS
gaat dinsdag autorijden.
Buurt committee

Dit weekend:

MARSEPEINSCHNITT
PAASPROEFSLOF

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28. Tel. 12989

telefoon 023-385478
Orogisterij - Parfumerie

„BOUWMAN"

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

B. Hamminga
Oranjestraat 7,
tel. 1 23 27
2042 GR ZANDVOORT

heeft iedere zaterdag van 21.00
tot 03.00 uur in de nacht,
dansen, sfeer en gezelligheid,
voor ongebonden mensen v.a. 25 jaar.
Corr. kleding A.U.B.
Entree 10,Info 16023

Paasservetten, tafelkleden
eieren, haas klein en groot

Barend (Boy) Kanger
echtgenoot van Jacoba de Haas
op de leeftijd van 71 jaar.
Zijn liefde, zorgzaamheid en humor zullen wij altijd bij ons blijven dragen.
J. Kanger-de Haas
Kinderen
Kleinkinderen
en overige familie
Correspondentieadres:
P. Kanger, Lorentzstraat 164, 2041 SH Zandvoort.
De crematie heeft inmiddels in familiekring
plaatsgevonden.

hoog kunt u gebruiken om een aankondiging te doen

van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of andere familieberichten.
U bereikt met deze advertentie 11.200 mensen in Zandvoort, Bentveld en Aerdenhout en betaalt daarvoor
slechts ƒ30,-(excl. 6% BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn,
tel. 02975-40041.

Nieuw van Marbert!

Supercreme PROFUTURA

vragen

t ttut tn de krtnl
tedere week weer

V Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
e inschrijvingen
,• Uitvaartverzekering
% NIVO-POLIS
» e,en Natura•
üitvaartovereenkomst
:

<

'\ '

'

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

'

feï>;C

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij u thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

DINY VERSPOOR
ROSE EBBINGE
Voor inschrijvingen staan open:
dag-, avond- en spoedcursussen die voor de
navolgende Stivas diploma's opleiden:
- schoonheidsverzorging
- manicure
\ //\
De lessen beginnen in september a.s. V / \
Linschotenstraat 21 - Haarlem O 023-311932 b.g g. 023-283068 of 377186

Bel voor een afspraak 02507-13030 en
vraag naar dhr. J. Koning.

Steengrill Restaurant

Tel. 02507-13278

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

uitvaartverzorging
ke n nemer land bv

Erkend door de minister van onderwijs en wetenschappen op grond
van de Wet op de erkende onderwijsinstellingen alsmede door de
Stichting Inspektie opleidingsinstituten schoonheidsverzorging.
Lid vereniging vakopleiding schoonheidsverzorging (VAKOS)

voor de ochtenduren.

DAG en NACHT bereikbaar

Begrafenissen
en crematies!

B. Hammmga/G. Hammmga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

SCHOONMAAKHULPEN (m/V)

ADVERTENTIES

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Drogisterij „BOUWMAN19

OPLEIDINGSSCHOOL voor
SCHOONHEIDSSPECIALISTE te HAARLEM

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
CASINO ROYAAL EN PLAY-IN
TE ZANDVOORT

tractor-verkoopwagen-vergunning
FLOOR MOLENAAR
Tel. 02507-15201

Aanbieding
lipstick - nagellak (oude verpakking)
van ƒ22,50 voor ƒ9,95

LET OP
a.s. zaterdagavond afhalen gratis
kleurenfoto's Caribbean night.

Zandvoort te koop

VISVERKOOP OP
HET STRAND

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm

Na een kortstondige ziekte en voor ons beslist te
vroeg, is op donderdag 14 maart overleden mijn
lieve man, onze fijne vader en opa

8,75
3,50

reparatiedienst
droog-, koelapparaten e.d.

Sociëteit
„DE MANEGE"

Bewoners Celsiusstraat
blijf binnen

BALK
BAKT
BETER
BROOD

Fa. Gansner & Co.

„De Vuurboet"
STEENGRILLEN

29,50

VLEES-

FONDUE

34,50 -

JAPANS FONDUE
(vlees)
32,50 ,

U KOMT PROEFRIJOEN BV
EEN PEUGEOT 4O5.

JAPANS FONDUE
(vis)
37,50
Incl. uitgebreid
garnituur
ALLES ONBEPERKT

Zeestraat 36
Tel. 12092

+ * *

Maandag en dinsdag gesloten

\ " ' . '

fvARTVERZORGER
•'

Secretaris Bosmanstraat 40

l. 02507^17244

V.V.E., de Ruyterstraat 36-116
roept gegadigden op voor de functie
van

ADMINISTRATEUR (m/v)
voor de vereniging van eigenaren.
Dient bereid te zijn tot samenwerking
en overleg - geen alleenheerser.
Contact: de Ruyterstraat 110, Zandvoort, tel.:
15595 Mevr de Vries-de Wit.

Zandvoorts Nieuwsblad
—LUoobi V tzrt
Bakkerij Paap
Fa. P. Kleijn

Communiceren
zonder
misverstanden

De Spar
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO

ons faxnummer is

020-5626283

Sig.mag. De Krocht

Zandvoortselaan 355, Bentveld
Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gastliuispiein 12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 1 1 , Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

U RIJDT WEG JVÜET
1.5OO,- GRATIS ACCESSOIRES,
U treft het wanneer u nu een Peugeot 405
aanschaft. Want als u tussen 14-2 en 31-3-'91
zo'n nieuwe 405 personenauto koopt en registrecrt, krijgt u heel wat op de koop toe.
U kunt voor maar liefst 1.500 gulden
(inclusief montage en BTW) aan accessoires
uitzoeken. Kiest u maar rustig uit. Een complete
radiocasscttc installatie, een zonncdak, spoilcrs,
lichtmetalen velgen, sportstuur, een trekhaak of

een combinatie van deze of andere accessoires.
Maar om te beginnen kiest u natuurlijk
voor een auto die in 1988 Auto van het Jaar werd
en bewezen heeft die titel meer dan waard te
zijn. Want hij is betrouwbaar, pittig, comfortabel,
representatief en gunstig geprijsd, v.a. 31.170,-.
Tot slot moet u nog weten dat dit unieke
aanbod alleen voor particulieren geldt en zoals
reeds gezegd tot 31 maart 1991.

Dub kom bijtijds bij ons langs voor een
proefrit en een kijkje bij de accessoires. Dan
rijdt u straks weg met 1.500 gulden-aan extra's. En
natuurlijk met een auto die u zeker zal bevallen.

Ongekend talent.
PRIJZEN INCLUSIEF UTW, EXCLUSIEF AFLEVEKINGSKOSTEN.
WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
l ITUGl OT. DYNAMISCI l OI'WI C.
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Buitenlandse medewerkers casino verdeeld over badplaats
ZANDVOORT - „Ik vind Zandvoort 'n verschrikkelijke
plaats " Dat zegt een Engelse medewerkster van het Holland
Casino Zandvoort Zij is niet de enige buitenlandse die er werkzaam is Toen deze vestiging m 1976 geopend werd, werkten er
mensen uit maar liefst dertien verschillende landen Anno 1991
zijn de verschillende nationaliteiten m het Zandvoortse casino
nog steeds goed vertegenwoordigd Over de badplaats lopen de
meningen sterk uiteen, dat blijkt wel uit een gesprek met vier
van deze buitenlandse medewerkers

De vier medewerkers in het casino tie waarin gevraagd werd naar crou
hebben allemaal verschillende ach piers „Ik solliciteerde eigenlijk voor
tergronden Zo is directeur Bernard de grap Ik had nog nooit een casino
Storace vanuit Londen uiteindelijk van binnen gezien, maar ik werd wel
m1 Zandvoort terechtgekomen, na aangenomen " Na een vooropleiding
c at hij gesolliciteerd had naar een van vijf maanden m het casino in
functie bij een casino in Valkenburg Amsterdam, werd hij m Zandvoort
Storace, die de Maltezer nationah gestationeerd Inmiddels werkt hij
teit heeft, is directeur van het casi al anderhalf jaar als croupier 'Ame
no De Oostenrijkse Michaela van rican Roulette/Black Jack'
der Maesen Mayerhofer en de En
<_,else Joanna Drew zijn bij toeval in
Nederland terecht gekomen Mi Terrasje
De vier medewerkers hebben niet
chaela leerde m Zwitserland haar
man kennen, die bij Fokker werkt speciaal voor Zandvoort als werk
Ze kwam hem achterna toen hij te plek gekozen De meesten voelen
mgging naar Nederland Na moei zich ook met echt verbonden met de
lijkheden bij het vinden van een badplaats Michaela, die m Heem
baan en het verkrijgen van een werk stede woont „Ik kende Zandvoort
vergunning, werd zij aangenomen alleen van het circuit, dat ik af en toe
ils barmedewerkstei in het casino op de televisie zag als er een race
Eerst was zij in tijdelijke dienst, la was Verder wist ik niks van Zand
ter werd zij voor vast aangenomen, voort Ik had geen keuze In mijn
waardoor de problemen met het ver situatie moet je flexibel genoeg zijn
knjgen van een werkvergunning tot dus dan maakt het niet uit waar je
werkt" Over Zandvoort zegt zij
het verleden behoorden
„Als er familie uit Oostenrijk komt,
ga ik altijd even naar Zandvoort In
Verkering
de zomer kom ik nooit op het
Joanna had verkering met een En strand, dat is veel te druk Alleen 's
,else croupier, die in een casino in avonds op een terrasje, dat is wel
Ii an werkte Toen hij in Nederland gezellig Winkelen in Zandvoort
ten baan kreeg, volgde zij hem Toen vind ik met aantrekkelijk, veel te
hun wegen zich scheidden, bleef zij duur "
Directeur Storace geeft toe, dat hij
in Nederland Zij was al te zeer geset
teld om naar Engeland terug te ke- met meer van Nederland wist, dan
len Joanna solliciteerde als kassier dat er in de advertenties van het
bii het casino en werd tot haar eigen land te lezen is „Ik wist wat ieder
vüi bazing aangenomen Zij wisselt een weet Ik had gehoord van de
<,eld in voor fiches en omgekeerd en tulpen, de molens, het verhaal van
daarmee was zij de eerste vrouwelij het kind dat zijn vinger in het gat
ke kassier
van de dijk houdt en de kaas Ik
werkte al een paar jaar in Londen en
De geschiedenis van Tuncay Akm ik zag Holland als een uitdaging, als
is weer heel anders Negentien jaar iets nieuws Verder had ik wel het
geleden kwam hij met zijn ouders een en ander gehoord van collega's
uit Turkije naar Nederland De farm die ook naar Holland waren gegaan
Ue vestigde zich in Haarlem Tuncay Ik ben ze als het ware gevolgd " Sto
volgde een verpleegkundige oplei race woont in Zandvoort en neemt
ding en was een tijdje werkzaam m er ook deel aan het sociale leven
die sector Hij wilde hogerop, maar
„Ik heb veel contact met Zand
toen hij merkte dat dat met lukte,
keek hij uit naar iets anders In de voorters Toen ik hier kwam, ruim
Veronica gids zag hij een adverten veertien jaar geleden, was het heel

Weekenddiensten

II

14561,
Vermissmgsdienst
\Vcekend- 23/24 mrt. 1991
l'OLITIE Alarmnummer 06 11 In 023 383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507 13888, Asiel Haarlem
i andere gevallen tel 13043
l BRANDWEER
Alarmnummer 023 244443
106 11 Indien geen spoed 023 159500 Centrum Voor Vrijwillige Hulpver'of voor info overdag (02507)61584 lening Voor informatie, advies en
•l \MBULANCE Alarmnummer 06 11 hulp tel 17373, op alle werkdagen
Schriftelijk
Anders tel 023 319191 (ongevall van 10 30 12 30 uur
Jen), Centrale Post Ambulancever Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoer (CPA) Kennemerland
DIERENAMBULANCE (Dierenbe voort (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel (02507) 19393
bchermmg) 023 246899
HUISARTSEN: De volgende huisart Spreekuur op dinsdag en donderdag
sen hebben een gezamenlijke waar van 13 30 tot 15 00 uur, ander tijdstip
nemingsregeling J Anderson, B mogelijk na telefonische afspraak
van Bergen, C Jagtenberg, G Mol, P Belbus Om van de belbus (voor be
Paardekooper, H Scipio Bruine, F woners van 55 jaar en ouder) ge
Weemnk Informatie daarover tij bruik te kunnen maken, dient men
dens weekend, avond/nacht vanaf zich 24 uur van te voren op te geven
16 30 uur, en tijdens feestdagen via bij Huis m de Duinen, tel 13141, tus
telefoonnummer 30500 De spreeku sen 11 00 en 17 00 uur De kosten per
ren van de dienstdoende arts zijn persoon bedragen ƒ l,- voor een en
zowel op zaterdag als zondag van kele rit, ƒ1,50 retour
11 30 tot 12 00 uur en van 17 00 tot Alg. Maatschappelijk Werk Zand17 30 uur Een afspraak is niet no voort- Noorderstraat l, tel 13459 bgg
dig Inlichtingen omtrent de dien 023 320899 of 320464 Spreekuur op
sten van dokter Fliermga worden werkdagen van 9 00 10 00 uur, maan
dagavond van 19 00 20 00 uur Ver
verstrekt via nummer 12181
Tandarts Hiervoor de eigen tand der volgens afspraak Deze hulpver
lening, beschikbaar voor iedere in
arts bellen
Apotheek- Zandvoortse Apotheek, woner van Zandvoort, is gratis
H B A Mulder, tel 13185 Opemngs Telef. Meldpunt Sexueel Geweld tel
tijden (alleen voor recepten) zater 023 329393 op werkdagen 12 00 14 00
dag 10 00 13 00 en 17 00 18 00 uur, uur en ma avond 19 00 21 00 uur
zondag 11 30 12 30 en 17 00-18 00 uur Wetswmkel Gemeenschapshuis L
Buiten de openingstijden alleen m Davidsstraat Eerste woensdag van
dringende gevallen en na telefom de maand van 17 30 tot 18 30 uur
Zandvoortse Vereniging van Huurche afspraak
\\ijkverpleging Voor spoedgevallen ders Gratis advies voor leden
is het Kruiswerk Zuid Kennemer Spreekuur eerste en derde dinsdag
land 's avonds, 's nachts en in het v d maand, 20 00 21 00 uur, of vier
w eekend te bereiken via de dokter de dinsdag v d maand 13 30 14 30
uur 't Stekkie, Flemmgstraat 9
^informatiedienst tel 023313233
\erloskundige' Mevrouw Elizabeth (Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
EMM
de Boer Burgh, Kochstraat 6A, Woningbouwvereniging
Klachtentelefoonnummer techni
Zandvoort, tel 02507 14437
Dierenarts' Mevrouw Dekker, Thor sche dienst 17577 Bestuurlijk
bockestraat 17 te Zandvoort, tel spreekuur iedere eerste dinsdag
van de maand van 19 30 tot 20 00 uur
13847
ttieien: (Overige diensten) Verem Storingsdienst Gasbedrijf tel 61500
mg v h welzijn der dieren (02507) Taxr tel 12600
B

Kerkdiensten

H i'ckend
.M/>4 maart 1991

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op don
cterdag Uitgave Weekmedia BV Hoofd com
" ercie J F Sas Hoofdredacteur J M Pekel
haring
Kantoor Gasthuisplem 12 Zandvoort tel
02507 17166 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort
Kantoor geopend maandag 13 16 u dins
dag 10 13 14 16 u woensdag 9 11 u don
derdag 10 12 en 13 17 u vrijdag 9 12 u
Advertentieverkoop Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn Tel 02975 40041 Posta
dres Postbus 223 1420 AE Uithoorn
Faxnummer adv verkoop 02975 61095
Verkoopmanager B Lodewegen
Micro advertenties tel 020 562 6271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie Gasthuisplein 12 Zandvoort tel
02507 12066 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort BIJ geen gehoor 020451515
"Jdens kantooruren
u ck Piet (red chef) Mananne Timmer (ad)
i*ef) Joan Kurpershoek Willemien Kriebel
"sr Dobber
••«nummer redactie 020 452508
Abonnementsprijzen ƒ 1 5 per kwartaal ƒ
27 per half jaar ƒ49 per jaar Voorposta
"onnees gelden andere tarieven Losse num
mers ƒ 1 50
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc
™a t/m vr 08 30-17 uur tel (020) 6 68 13 00
°ezorgklachten vrijdag 9 12 u tel 02507
Zandvoorts
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Nieuwsblad is

opgericht in

zijn Turkt>e nationaliteit Neutiali
satie heeft geen vooi delen /o /es>t
hij Michaela twijfelt nos, ovei het
aannemen van de Nedeilandbe na
tionahteit De deur staat nos, op een
kiei Ik hoei met teiu^ naai Oosten
rijk Als je lan» in Nedci land bent en
je s^aat wcei tetu^ naai Oostennjk
dan kiijg je dezelfde moüilijkhcden
als toen je hiei kwam Dan ben je
daar weet een buitenlanclci

Grote ramen

• Onder de buitenlandse werknemers van het casino lopen de meningen over Zandvoort sterk uiteen, dat blijkt wel
uit een gesprek met vier van hen. V.l.n r.: Bernard Storace, Joanna Drew, Tuncay Akm en Michaela van der
Tolo Berloll
Maesen-Mayerhofer.

gezellig Daarna gmg het achteruit
Nu wordt weer geprobeerd wat van
Zandvoort te maken "

Buitenlanders zijn voor Zandvoort geen onbekend fenomeen.
Het is echter wat anders als de buitenlanders geen toeristen zijn
maar mensen, die in Zandvoort wonen of werken. De komende
weken publiceert het 'Zandvoorts Nieuwsblad' een serie artikeVerschrikkelijk
Tuncay kwam in Zandvoort te len waarin buitenlandse Zandvoorters aan het woord komen. In
werken, omdat hij in Haarlem de vierde aflevering staan buitenlandse medewerkers van het
woont Hij zou echter met buiten casino in Zandvoort centraal.
Haarlem willen wonen Hij ging
vroeger wel eens uit in Zandvoort,
maar nu niet meer „Als ik naar het
strand wil, ga ik naar Bloemendaal",
Tijdens het interview wordt duide
lijk dat het de vier medewerkers
aldus de croupier
Joanna heeft een uitgesproken goed bevalt in Nederland Ze hoeven
mening over de badplaats „Ik vind met echt terug naar het land waar ze
Zandvoort een verschrikkelijke vandaan komen Toch kiezen ze met
plaats 's Zomers is het te druk en 's voor het Nederlanderschap Joanna
winters waait het altijd Als ik niet verwoordt dat „Het Engelse volk is
hoef te werken, kom ik niet in Zand trots, ik heb die trots ook Dat zit m
voort Het is een kwestie van gevoel, je hart Ik weet wel dat ik nooit meer
van sfeer "
terug ga naar Engeland Ik heb er,

ZANDVOOBT - De Zandvoortse Vereniging van Huurders zit duidelijk 'in de lift'
Vooral door het aanbieden van
een intensieve begeleiding aan
bewoners van complexen die
opgeknapt gaan worden, is het
ledental het afgelopen jaar 'explosief' gestegen In totaal telt
de vereniging nu zo'n 600 leden Daarmee neemt ook de
behoefte toe aan wat hulp van
vrijwilligers
Het ledenaantal zal binnenkort
mogelijk nog verder toenemen, als
er m de Keesomstraat een leden
werfactie van start gaat Het doel
daarvan is een bewonerscommissie
voor de vier flatblokken "En hoe
meer leden, hoe meer invloed we
hebben bij de woonbond", zegt
ZVH voorzitter Rie Ewoldt Volgens
haar is het van het grootste belang
dat er ook in Zandvoort een sterke
huurdersorganisatie is, die ook voor
met leden van EMM toegankelijk is
Daarbij wijst zij op de hogere
huurverhoging die er dit jaar aan zit
te komen, mogelijke aftoppingen bij

PERSONALIA
Het echtpaar Keur Van Beijnum
viert dinsdag 26 maart zijn 60 jarig
huwelijk Familie, vrienden en ande
re belangstellenden die Teun Keur
en Hennie Keur van Beijnum willen
komen feliciteren zijn dinsdagmid
dag van harte welkom, tussen 16 00
en 18 00 uur, op het adres A J v d
Moolenstraat 55 A zw
Bij de gemeente wordt donderdag
middag 28 maart tijdens een bijeen
komst op het Raadhuis afscheid ge
nomen van ing P Honderdos, hoofd
van de afdeling Reiniging en Alge
mene Dienst, behorend tot de sector
Eigendommenbeheer
Honderdos
heeft de wens te kennen gegeven,
met ingang van l april 1991 zijn amb
telijke loopbaan te beëindigen

Explosieve belangstelling
voor huurdersvereniging
de individuele huursubsidie en het
terugdraaien van subsidies op groot
onderhoud "Wat heeft dat m de toe
komst voor consequenties' Gaan we
naar slecht onderhouden huizen
voor hoge huren'", is een van de vele
vragen die een en ander bij haar op
roept "Ik heb het idee dat er ons
heel wat nangheden staan te wach
ten Individueel kun je daar mets
tegen doen, maar door lid te worden
van een huurdersvereniging veel'
Leden van ZVH worden automa
tisch lid van de Nederlandse Woon
bond "Een sterke woonbond kan
misschien een vuist maken tegen al
deze wantoestanden"

Hulp
Het toenemende ledental van de
Zandvoorts Vereniging van Huur
ders brengt echter ook steeds meer
werk met zich mee "We zouden heel
graag wat hulp krijgen van mensen

die iets voor ons willen doen" zegt
bestuurslid Carla Kramer ' Er valt
zoveel te doen van het ophalen van
de post uit de postbus tot typewerk
of bijvoorbeeld het vouwen en me
ten van het verenigingsblad Je zou
verwachten dat ei toch *vel wat Vut
ters' of AOW ers zijn die iets voor
ons kunnen doen (Secretariaat
ZVH, Postbus 287, 2040 AG Zand
voort)
Belangstellenden kunnen eventu
eel als zij dat willen ook in aanmer
kmg komen voor een bestuursfunc
tie Met vier mensen is het bestuur
op dit ogenblik nog danig onderbe
zet "Voor een sportvereniging zijn
ze makkelijker te krijgen', consta
teert Carla Kramer die zelf jaren
lang bij Zandvoortmeeuwen m de
kantine heeft gestaan Zij vermoedt
dat het te maken heeft met de 'mate
rie', lang met iedereen weet iets af
van kwesties zoals die door een

Tuncay heeft eehter ook andere
ervaringen Ik heb ervaren dat je
als buitenlander niet meteen wordt
opgenomen in de samenleving
Voordat je dooi de Hollandse ge
meenschap wordt geaccepteerd
moet je eerst bewijzen wat je waard
bent Met solliciteren heb ik ge
merkt dat het wel moeilijker vooi
een buitenlander is om aan het werk
te komen Ik heb gemei kt dat Neder
landers met dezelfde papieren als ik
heb eerder aangenomen werden
Maar de Nederlanders stellen zich
de laatste jaren wel meer open, om
dat ze bijvoorbeeld naar Turkije op
vakantie gaan
IVAR DOBBER

Van Alphenstraat
krijgt tijdelijk
eenrichtingverkeer
ZANDVOÜRT
De Bui «e
meestei van Alphensti aat
wordt °eabfalteerd en kiij«t
snelheidsiemmende veikeeis
geleideis De werkzaamheden
beginnen na komend weekend
en o aan enkele weken dm en
Afgezien van een koite, mei
dentele stremming bli]tt de
stiaat in een richting vooi het
veikeer geopend
Vei schillende
vv LI k/aamhcdcn
vvoidcn ei veincht op de Biu_,e
mei,stei v a n Alphcnstiaat op het »e
dceltc vanai de Van Lcnncpvvci, tot
aan de mt,anu van het cnctut Het
btuk tot vooibij do aansluiting n u t
de Tiompbt aat vvoidt sjeisl U t i u d
en vooi/ien van veikeeis^eleicl is
De/e /i|n bedoeld om het veikeei te
je^uleren maai hebben daainiast
ook een snelheidsicniiru nd illict
Op het vv c^dek tot aan de in_,an<, van
het ciicint vvoiden tevens üetbbtio
ken aanye_,even Veidei vvoiden op
het Siehcle stuk de tiottoiis dooi
middel van op en afritten betei be
yaantaaa' yemaakt vooi iolstoclc,e
bruikeis
De werkzaamheden cluien tot in
de loop van de maand mei In die tijd
blijft de t>tiaat open v ooi s;emotoii
seeid verkoel m een nchtint, vanai
de Van Lennepvves; iiehtin" Boule
vard Bai naai t De omleidmasi outes
worden op verschillende plaatsen
met borden aanne<?even
Tijdens de Paasdagen en op Ko
mnginnedag zal de straat wel m twee
richtingen te berijden /ijn Het cu
cuit en andere bedrijven aan de Bui
gemeestei v an Alphensti aat blijven
steeds beieiktaaar tijdens de recon
structiewerkzaamheden zo belooit
het gemeentebestuui
Meer mloimatie ovei de werk
zaamheden is verkrij°baai bij de
sectoi Eigendommenbeheei afde
ling Civieltechniek en Bouwkunde
Raadhmsplein 4 Deze aldclms> is °e
opend van maandag t/m vrijdag van
09 00 tot 12 30 uui

Brandweer beetje
teleurgesteld

ZANDVOORT
De Zand
voortse brandweer is een beet
je teleurgesteld, zo laat com
mandant Rob Schroder weten
Trainingen
Bestuursleden kunnen echter di En wel over het resultaat tot
verse trainingen verwachten waar nu toe van de wervingsactie,
mee deze kennis wel opgedaan die op dinsdagavond 26 maart
wordt Vooral aan een penningmees wordt afgesloten Met name de
ter is behoefte, al zit het meeste dames hebben het laten afwe
'werk al in de computer
ten
huurdersvereniging behandeld wor
den

Ondertussen gaan de activiteiten
gewoon door, zoals de ledenwerfac
tie in de Keesomstraat In verband
daarmee worden 's maandags brie
ven verstuurd, tezamen met een
aanmeldingsformulier en een en
queteformuher die enkele dagen la
ter weer worden opgehaald Met het
enquêteformulier worden wensen
en klachten gein*. entans>eerd Het
zelfde als wat in de Lorentzstraat is
gebeurd , verklaart ZVH voorzitter
Rie Ewoldt ' Het resultaat daarvan
kun je nu terugvinden m hetgeen
waar Eendracht Maakt Macht m die
straat nu mee bezig is Ook aan de
actie in de Keesomstraat zijn reeds
besprekingen met EMM vooraf e,e
gaan In april moet de inventarisatie
in deze straat rond zijn
JK

De reeds vier weken durende actie
heeft wel degelijk resultaat gehad
vijf aanmelamgen van mannelijke
kandidaten Daar is de tai andweer
zeker blij mee aldus Sehrodei
Maai v\ at de vrouwen beti eit Geen
enkele vrouwelijke kandidaat1 Het
korps heeft al jaren enkele vrouw e
lijke brandwachten en ziet dit aantal
graag uitgebieid Maar geen enkele
viouw heeft zich afgelopen weken
aangemeld
Zowel vrouwelijke als mannelijke
geintei esseerden kunnen zich als
nog aanmelden telefonisch (61587)
of schriftelijk of op de oefenavond
aanstaande dinsdag in de kazerne
Duinstraat 5

Predikant Cees van de Vate doet intrede in Gereformeerde Kerk

'Ik kom hier om van de kerk te genieten'
ZANDVOORT - Bioloog Cees
van de Vate was 37 toen hij
gehoor gaf aan een hele oude
wens hij begon met een studie
theologie Dat betekende onder andere dat hij de klassieke
talen Grieks en Latijn hélemaal vanaf het prille begin
moest leren, later nog eens gevolgd door het Hebreeuws Ne
gen jaar duurde de studie, die
hij m zijn vrije tijd deed, in
1986 begon hij m Nijmegen als
predikant Nu, vijf jaar later,
wordt hij op 52-jarige leeftijd
predikant van de Gereformeerde Kerk te Zandvoort, waar hij
zondag om 11 uur zijn intrede
doet

ZANDVOORT De auto van een
24 jarige Zandvoortse vloog zondag
in de Oosterparkstraat spontaan in
brand nadat deze was gestart Het
brandje moest door de brandweer
worden geblust 'Waarschijnlijk is
'Ik wil gewoon predikant zijn, ik
een naverbranding van een benzine
luchtmengsel m de carburateur de kom hier om van de kerk te genie
oorzaak van deze brand", zo conclu ten', zegt Cees van de Vate, kort na
zijn verhuizing naar de predikanten
deerde de brandweer na afloop
woning aan de Juhanaweg 'Dat had
ik ook wei m Nijmegen, maar daar
kwam ik aan het normale wei k nau
B Burgerlijke stand
wehjks toe Er ging enorm veel tijd
zitten m allerlei praktische zaken
Onder andere doordat de verschil
Periode
lende instanties die je nodig hebt,
12 - 18 maart 1991
erg vei spreid liggen over de stad In
een gemeente als Zandvoort is dat
Ondertrouwd
Henkes Fi ank en Allebes, Jeanette anders, verwacht ik"
'Werken met mensen', dat blijkt
voor Van de Vate de grootste aan
Gehuwd:
Windig, Albert en Jiwalal, Tjander trekkingsklacht van het predikant
zijn 'Ik ben 25 jaai als bioloog ver
watie
bonden geweest aan de universiteit
te Utrecht Maar in de wetenschap
Kerk \ d
Nazarener, Zijlweg Geboren:
Sven, zoon van Van de Koekelt, Cor vond ik toch niet de bevrediging, als
218,Haarlem.
het gaat om de problemen met de
Zondag 10 30 uur Morgendienst, ds nehs en De Wit, Linda Marietta
wereld Je kunt je afvragen of de
A Snijders
wereld op dit ogenblik het meest ge
Zondag 19 00 uur Avonddienst, Os O\erlrden:
diend is met nog meer wetenschap
Drommel, Leendert oud 80 jaai
cai Louis
Donderdag 28/3 19 00 uur Korte lij Luhde geb Wulf, Anna Dorothea Ik denk dat het motiveren van men
sen harder nodig is, het geloof heb
Irene, oud 88 jaar
densmeditatie ds A Snijders
Vrijdag 29/3 19 00 uur Goede Vrij Dekker geb Broll, Wilhelmme Do ben we nodig om de toekomst in te
gaan Laboi atoriumwerk is vreselijk
rothea, oud 98 jaar
dagviering H A , ds A Snijders
Kol, Adrianus Hendricus Antho steriel, met de deuren dicht, theolo
Jehoia's Getuigen.
gie is volu't werken met mensen' ü
Gem Elswoud, Smedestraat 37 te mus, oud 63 jaar
Van de Vate wordt hier voor 50 n
Haarlem Zat 1700 19 00 uur en Lemmens Antomus Johannes, oud
predikant Verder doet hij vrijwilli
maandag 19 00 21 00 uur Inl R 79 jaar
van Rongen, L Meeszstraat 14, De Block geb Robert, Petronella gerswerk voor ouderen en patien
tenverenigmgen Zo is hij vei bonden
Paulma, oud 80 jaar
Haarlem, tel 023 244553
Kerk, Kerkplein
Zondag 10 00 uur Palmzondag, ds
J A van Leeuwen, m m v Jongeren
koor
Kerk:
Zondag 11 00 uur Verbintenis en in
trede dr C \an de Vate
Geloofsgemeenschap NPB
Zondag 10 30 uur mevr ds L C
Blomjous Mailettre de Buy Wenm
ger
Dinsdag 26 mrt 20 00 uur Jonge Ge
spreksgroep
Woensdag 27 mrt 14 00 uur Vrou
wengroep
RK Kerk:
Zaterdag 19 00 uur H J Kaandorp
Zondag 10 30 uur (Palmzondag)
H J Kaandorp
Witte Donderdag 19 30 uur H J
Kaandorp
Goede Vrijdag 15 00 uur dames B
Bleijs en M Wassenaar

behalve familie, niets meer te zoe
ken " Storace , Ik ben blij dat ik in
Nederland ben, maar ik heb mij
nooit gedwongen gevoeld om van na
tionahteit te veranderen Dan moet
er wel een hele goede reden zijn Ik
heb ook geen behoefte om terug te
gaan naar Malta, maar ik zeg nooit
nooit"
Tuncay wil ook vasthouden aan

Dat Nedeiland -M zijn e^maai
digheden heeft blijkt uit de buiten
landse meningen ovei het land Mi
chaela Wat mij het eerst opviel
toen ik hiei m Nedei land kwam vva
i en de sjiote i amen in de huizen De
meeste lamen hebben s^een «oidij
nen zodat je naar binnen kunt kij
ken Bovendien ben je hiei anoniem
waai door je veel viijheid hebt Je
wordt hiei ook als mens s>eaecep
teei cl Wat ik w el vi eemd vind is dat
je niet altijd bij iemand kunt binnen
lopen Je moet altijd eerst even bel
len om een alspiaak te maken In
Oostem ijk is dat andei s Mensen die
op bezoek komen kunnen altijd
meeeten \ls een maaltijd voldoende
is voor twee peisonen dan is hij dat
ook voor drie personen
Bernard
Storaec deelt de mening van de Oos
temijkbe Er is hier veel openheid
Je woidt snel geaccepteerd door de
gemeensehap door de buren Je
voelt je dn eet thuis Ik vind het wel
vi eemd dat restaurants zo snel sim
ten Alsje wat later komt dan kijken
ze constant op hun horloge waai
dooi je je niet zo welkom voelt

Zandvoorts
Nieuwsblad

• "Ik wil m Zandvoort gewoon predikant zijn", zegt Cees van de Vate

enoi m Dat is nog een v au de meest 5000 velschillende ei lelijke /lekten
1
natuurlijke terreinen m Nedeiland Als je doen inslijpen een men - bctci
tot zijn recht kunt laten komen Je
die je bedenken kunt
moet de leahteit ondei oai n zien
Gehandic ipt zijn bijvooibeeld i^
Erfelijkheidsleer
neen pietje ook met als het t „cvola
Toch heeft hij zich tijdens zijn is van een ei lelijke ziekte Mail je
loopbaan als bioloog moei bezmge moet bij alles wel uitaaan van eu
houden met het hele kleine nu bied \ooi het leven de vv laichaheid
cio organismen als v missen schim van de mens staat v ooi op
Van de Vate heelt zich iet,elmüiï>
mels, bacteriën en blauwwieien
Deze weiden bijvooi beeld ondel veibaasd ovei de scheppnm Hoe
worpen aan genetisch ondei zork in meet je bij je ondei zoek ontdekt
Hij blijft ook een exactelmg, wat vei band met de moleculan e ei lelijk hoe meel je je v ei vv ondei t Een blik
te merken is m zijn hobby Ik ben heidsleer Of eventueel maiijpen in m een biologische eel is al vcibijste
een echte veldbioloog , aldus Van de de erfelijkheidsfactoien te lijmen i end En dat bi enat je diehtei bij het
Vate die bijvooi beeld betiokken valt met het geloot' Van de Vate geheim \ an de scheppnn, bij het be
was bij de Natuur en Vogelvvacht m sluit het met uit Daai moet ovei sef dat alles m lelatie met God
Culemboig Daaiomtiekt hetdum nagedacht worden Ei kan kwaad staat
JOAN KURPERSHOEK
gebied rond Zandvoort mij ook steken m je eifehjkheid ei 7ijn wel
aan de VSOP, de Vei eniging Samen
werkende Oudeien en Patiënten
veiemgingen waarbij veel belang
stelling uitgaat naai mensen met
een lichamelijke of veistandehjke
handicap Daai naast heeft hij een
open instelling naai andei e geloofs
gemeenschappen in Zandvooit Ik
kijk uit naar de oecumene m Zand
voort, ik heb altijd al t verbindende
gezocht Je kunt ook met anderen
naai de toekomst kijken
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Knip uit Menu nummer 8!

Wij zoeken een

VERHUIZEN?

enthousiaste
flexibele medewerker m/v

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

Het is natuurlijk altijd smullen bij McDonald's, maar als u nu
deze advertentie uitknipt en bij McDonald's Zandvoort inlevert,:
betaalt u slechts

voor 20 a 23 uur per week inkl. de zaterdag.

fl. 7,50 voor een FishTilet Menu!

Tevens zoeken wij een

medewerker m/v

Broodje Fish'filet, Franse frietjes, Frisdrank (0,25 D, 'Sundae' Ijs.
Ons enthousiaste team heet u welkom op Raadhuisplein 3
in Zandvoort. Wij zijn elke dag vanaf 11.00 uur geopend.

voor de zondagmiddag van l tot 5 uur.

DE WIT VERHUIZINGEN
een zaak voor mannen
KERKSTRAAT 20

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

a -t_r~ n na «4 »*•» -mmvtaa

\/ERHUlZERS

Geldig tot 4 april 1991.
Eén advertentie per persoon.
Niet geldig in kombinatie
met andere aanbiedingen.

ZANDVOORT

E mm

Bij McDonald's Zandvoort
is 't altijd leuk.... en lekker!

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VEILINGGEBOUW „DE WITTE ZWAAN"

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Van Lennepweg 59-2, huur ƒ480,13 per maand
3-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan alleenstaanden en
2-persoonshuishoudens.

PAASVEILING
op woensdag 27 maart 's morgens 9.30 uur in
veilinggebouw „De Witte Zwaan", Gasthuisplein.
Er wordt geveild: knappe meubelen uit div. inboedels,
veel kleingoed, enige persjes en vloerkleden,
tuingoederen enz. enz.
Kijkdagen: zondag 24 - maandag 25 maart van
10.00-17.00 uur.
Deurwaarder: H. Terhoeven te Haarlem
Veilingdir.: Fa. Waterdrinker

Kwekerij

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijziging, de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur
in het gevelkastje ten kantore van EMM.

P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1. Tel.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

17093

Wij hebben alles voor de

HET BESTUUR VAN DE VERENIGING DEELT MEDE DAT HET
KANTOOR VAN DE VERENIGING OP VRIJDAG 29 MAART 1991
DE GEHELE DAG GESLOTEN IS. VOOR ZEER URGENTE
TECHNISCHE KLACHTEN KUNT U BELLEN: 02507-17577.

PASEN
o.a.

Tel. 12164
paastakken
| U kunt dagelijks goederen inzenden voor de MEI-veiling.

versieringen

B\R - RESTAURANT - TERRAS
..SCHRANSEN AAN ZEE"

10 jaar

10 jaar

Autorijschool PHIL WAANING
Rijles pakket:*
25 lessen incl. examengeld - 2 theorieboeken theorie examen.

is weer open!
- Nieuwe menukaart
- Nu ook dagschotels v.a. l~v
lioul. Barnaart 'l'l
Zandvoort tol. 15 115

NU 10% korting 1340.-.
Wij verzorgen ook
• Spoedcursus
• Beetje onzeker in het verkeer? neem een opfris cursus

02507-12071

BROOD EN BANKETBAKKERIJ
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865.
Zandvoortselaan 355,
Bentveld, tel. 023-241967
Dinsdagmiddag na 13.00

INGWERSEN &
HELMIG
ADVOCATEN EN PROCUREURS
SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX: 023-274785

* les 60 min. geldig van 7/3 t/m 31/3 betalen
in max. 4 termijnen.
Tel.

TE KOOP
visstandplaats
boulevard Zandvoort
verkoopwagen + vergunning
Floor Molenaar
Tel. 02507-15201

uur gesloten.

HEERLIJK FRIS LENTETAARTJE
LI l l Wl_

gevuld met: gele room
slagroom
kersenvulling

paasmandjes

bloeiende primula's
bloeiende violen

P. E. M. Stokman
Prinsenhofstraat 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
OPEN VRIJDAGS EN
ZATERDAGS
VAN
9.00 TOT 17.00 UUR
Overige dagen
Tel. 02507-14786

beplanting, bomen
struiken, rozen enz.

enz.

Nationale Postcode Loterij helpt de Vereniging Das & Boom

Normale prijs 1498.50

Kostverlorenstraat 70.

NAAIMACHINEREPARATIE

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

5

6?

Nu nog volop keus uit diverse soorten
paaseieren .en bonboneieren

Dassentunnels om te
overleven
Van de tienduizenden dassen - het grootste
roofdier in ons land - zijn er minder dan
duizend over. Daar moét iets aan gebeuren.
Er gebeurt ook iets. De
Vereniging Das & Boom zet
zich in om de das te redden.
Dat betekent: ook het milieuprobleem aanpakken. De das
is beschermd, maar dat kunnen we niet van ons milieu
zeggen. Daarom werkt de
Vereniging aan het verbeteren
van het totale milieu.
Een voorbeeld: de Vereniging
bouwt de natuurlijke leefomgeving van de das weer op.
Ze plant nieuwe heggen,
houtwallen en boomgaarden.
Ze zorgt dat er dassentunnels
onder drukke - en moordende
verkeerswegen worden aan-

gelegd, zodat dassenfamilies
veilig naar de overkant kunnen komen.
De Vereniging doet nog veel
meer, zoals het geven van
voorlichting. De leden beheren ook het opvangcentrum
voor verweesde en gewonde
dassen. De Postcode Loterij
steunt het werk van de Vereniging daarom graag met een
bijdrage. Dat wordt mogelijk
gemaakt door de inleg van de
deelnemers. Het tientje dat u
een kans op één miljoen
biedt, geeft ook de dassen in
ons land weer een kans. En
dat is net zo belangrijk. •

WIN-EEN-MILJOEIM-BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
de vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand
het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
Q 1 lot (ƒ 10,-) per maand Q
loten (a ƒ 10,-) per maand
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Zondag 24 maart
in bar THE

MIX

Q dhr.

Naam:_

Q mevr.

Adres:

ü£

live
HENNY LORENZ
aanvang 20.00 uur

Postcode: i

l J _. l

l -1

l

l

Plaats:
150.91.03

Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

• NATIONALE •

toegang gratis
•II L O T E R I J III!
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 13052, 2501 VC Den Haag
Stationsstraat 17, Zandvoort,
tel.: 02507-19539.
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25-jarig jubileum The Lions
ZANDVOORT - Afgelopen
zondag vierde de basketbalvereniging The Lions het 25-jarig
jubileum. Dat werd gevierd in
de Pellikaansporthal met een
bijzonder geslaagde sportdag
voor de leden van deze vereniging.
Zo werd begonnen met een zeer
geslaagde voetrally waarna de lunch
werd gebruikt in het sporthal restaurant. In de middag stond een
tienkamp op het programma en ook
dat onderdeel werd door de ruim
honderd aanwezigen als bijzonder
geslaagd ervaren. De Lions besloot
de feestviering met een uitstekend
koud buffet.
'The Lions ontstond 25 jaar geledén uit de schoot van Sporting Club
Zahdvoort. Al snel nam de basketbalsport een grote vlucht in Zand-

voort en onder leiding van toenmalig voorzitter Ron Schouten werd
Lions een topbasketbal vereniging
in Nederland. Hoogtepunt was promotie naar de eredivisie en het spelen van de bekerfinale tegen Flamingo's. Ook het spelen in de strijd om
de Europacup III was een hoogtepunt voor de Zandvoortse vereniging. Door wat sponsor problemen
zakte Lions weg maar de vereniging
bleef aan de weg timmeren in Zandvoort met onder andere het organiseren van het schoolbasketbaltoernooi.
Dat de vereniging niet meer aan de
top medraait vindt de man die alle
25 jaar van The Lions heeft meegemaakt geen enkel probleem. Piet
Koper de man van het eerste uur en
nu nog actief als ledenadministrateur vindt dat de ruim honderd leden tellende vereniging het best
goed doet. „Na de eredivisie zijn we

wel teruggevallen, maar ik zie dat
niet als dieptepunt. Er is gezelhgheid in de vereniging en het leeft,
wat mij een groot genoegen doet. Ik
ben een verenigingsman en ik vind
dat als de leden het gezellig hebben
en plezier in het spel hebben, dat
meer waard is dan de grootte van
een club". De leeuw van de kwarteeuw (lid van verdienste) van The
Lions speelt zelf geen basketbal
meer maar blijft door het voeren van
de ledenadministratie nauw taetrokken bij zijn club. „Ik heb altijd met
veel plezier gebald, maar vond het
op een gegeven moment wel genoeg.
Ik blijf het echter leuk vinden om op
de achtergrond bij de club betrokken te blijven, daar voel ik mij het
lekkerst bij", aldus Piet Koper.
Gezien de spontaniteit tijdens de
feestdag in de sporthal zit het voor
de volgende 25 jaar wel goed met de
basketbalvereniging The Lions.
De feestvierders verzamelden zich even buiten de sporthal voor de clubfoto

Zandvoortse Schaakclub blijft
in derde klasse door remise
ZANDVOORT - Door een gelijkspel af te dwingen (4-4) tegenhet vierde team van Bloemendaal blijft het eerste team
van de Zandvoortse Schaakclub volgend seizoen spelen in
de derde klasse van de Noordhollandse Schaak Bond. Behalve in de competitie worden
en werden er nog vele activiteiten op schaakgebied door de
schaakclub ondernomen.
In een zeer spannende strijd, die
tot na 12.00 uur duurde, wisten de
schakers onder leiding van teamleider Edward Geerts, het zo noodzakelijke punt binnen te slepen. Het

Zandvoortse team had die avond
versterking gekregen van de 15-jarige Erik Jorning, die op het achtste
bord tot een fraaie remise kwam.
Ook Lindeman, Geerts en Van der
Meijden deelden de punten. Winstpartijen waren er voor Van Eijk en
Ayress terwijl Terrnes en Molenaar
hun meerdere moesten erkennen in
hun tegenstander. In de poule waarin Zandvoort uitkomt, wordt nu een
gedeelde zesde plaats ingenomen
met Bloemendaal.
Bij de Zandvoortse Schaakjeugd
werden vorige week donderdagavond in het Gemeenschapshuis negen partijen gespeeld. De ranglijst
na deze 16e ronde ziet er als volgt
uit: 1. Dave Frederking, 2. Ilje Mollerus, 3. Florian van der Moolen, 4.

Beker avontuur voor
Chess Society voorbij
ZANDVOORT - De Chess
Society Zandvoort is er niet in
geslaagd de eerste ronde van
de Noordhollandse schaakbeker te overleven. Het viertal,
dat vorig jaar in vrijwel dezelfde samenstelling, onder de
vlag van de Zandvoortse
Schaakclub, tot de kwartfinale
reikte, verloor afgelopen vrijdag de thuiswedstrijd tegen
Santpoort.

De Chess Society startte het duel
tegen de vier sterkste schakers uit
Santpoort voortvarend. Kopman
Cliteur zette op het eerste bord zijn
geroutineerde tegenstander Piet
Kramer stevig onder druk. Op de
borden twee en drie, waar voor
Chess Society ton van Kempen en
Hans van Brakel aantraden, was
reeds na enkele zetten duidelijk dat
het er stvig aan toe zou gaan. Kees
Koper bleef o> het vierde bord in
wat rustiger vaarwater. Na een misrekening moest Hans van Brakel
reeds vroeg in de avond kapituleren,
hetgeen Chess Society een moeilijke
0-1 achterstand bezorgde.
Toen ook de stelling van Ton van
Kempen steeds minder florissant
werd, pakte donkere wolken zich samen boven de Zandvoorters. Ook
Kees Koper moest inzien dat zijn
partij niet te winnen viel en kwam
remise overeen en met een 0.5 tegen
2,5 achterstand was de uitschakeling een feit. Olaf Cliteur probeerde
ondanks de uitschakeling de eindstand een enigszins beter aanzien te
gaven waarin hij gedeeltelijk slaagde;- De sterke Santpoortse speler
wi^t de furieuze aanval van Cliteur
te ^weerstaan waarna beide spelers
remise overeenkwamen en de eindstand op 1-3 in het voordeel van de
sportieve Santpoorters kwam, die
daarmee hadden laten zien vorig
jaar niet voor niets tot de halve finale doorgedrongen te zijn. De Chess
Society kon dan ook met opgeheven
hoofd de arena verlaten. „De uitschakeling is natuurlijk een kleine
teleurstelling, maar tegen een twee
klassen hoger uitkomend team geen
onoverkomelijkheid", aldus teamcaptain Cliteur.
Morgenavond en zaterdag staan er
weer volop schaakwedstrijden voor
het door Auto Strijder gesponsorde
team op het programma. Vrijdag

moet het Chess Society achttal naar
Haarlem-Noord voor de lastige uitwedstrijd tegen het tweede team van
Het Oosten, dat momenteel op de
vierde plaats staat. Het Oosten is de
laatste serieuze kandidaat, die het
aan kop gaande Chess team van een
kampioenschap kan afhouden. Bij
winst van de Zandvoorts kan het
kampioenschap op 25 april een feit
worden als hekkesluiter De Uil op
bezoek komt.
Zaterdag aanstaande zal de top
vier van de vereniging om 10.00 uur
al aantreden in Koedijk. Olaf Cliteur, Ton van Kempen, Kees Koper
en voorzitter Hans van Brakel zullen in dit onder de rook van Alkmaar
liggende dorp een aanval doen op de
titel Rapid-kampioen van Koedijk.
Dit toernooi geldt momenteel als
een van de belangrijkste viertallen
toernooien in Noord-Holland.
Door de uitwedstrijd tegen Het
Oosten komt de verenigingsavond
op 22 maart te vervallen. Vrijdag 29
maart zijn nieuwe leden, van alle
niveaus weer van harte welkom.
Voor inlichtingen kan men zich
wenden tot Hans Drost, telefoon
18430 of Hans van Brakel, telefoon
14884.

ZANDVOORT - Afgelopen
zaterdag zwommen de kunstzwemsters van de Zandvoortse
Zwem & Poloclub de Zeeschuimers met veel succes in de 2e
techniekwedstrijd van de verenigingscompetitie. Negentien
Zandvoortse kunstzwemsters
bonden in Purmerend de strijd
aan met kunstzwemsters van
acht andere Noord-Hollandse
verenigingen en kwamen met
vele prijzen naar huis. Als
ploeg scoorden de Zeeschuimers het hoogst met 432 punten, gevolgd door Alliance
Zaandam 421 en D.W.T. Haarlem met 354 pnt.

In de kunstzwemcompetitie kunnen punten gescoord worden in
maar liefst zes categorieën, ingedeeld naar leeftijd en diploma. De
twee besten per categorie per vereniging scoren punten voor deze competitie, waarbij het al een hele
„kunst" is voor de trainsters elke
categorie met tenminste 2 kunst-

Bas Geurts, 5. Henk Willemse, 6. Rebecca Willemse, 7. Michel van Ossenbrugen, 8. Mare Kok, 9. Robert
Prins, 10. Bas van der Meij, 11. Rutger Visser, 12. Thomas Hesse.
Vanavond zal er een vervolg worden gemaakt met het gevan van
schaaklessen. Voor meer informatie
over de schaaklessen kan men bellen naar 13224 of 14120.

Evenals vorig jaar kwamen zo'n
380 deelnemers op de Zandvoortse
Strandloop af, een aantal dat iets beneden de verwachting bleef,f maar
gezien de entourage bij star . en finish was dat nauwelijks een opvallend feit. Het goede weer en het harde strand maakten het voor de atletcn piettig om de afstanden te volbrengen. Ook dit jaar waren er zeer
jonge atleten in de dop aanwezig,
maar ook de senioren van zo rond de
tachtig hadden een goede dag.
Bij de finish, die becommentar
ieerd werd door Klaas Koper, werden vele deelnemers verrast met een
herinnering, maar ook met cadeaus
v
an sponsors. Van CD tot frisdrank

werd er uitgedeeld, een geste die bij
de deelnemers in de smaak viel.
Voor de vier kilometer hadden
zich zo'n 170 deelnemers gemeld en
na het startschot werd direct een
hoog tempo aangehouden. Het werd
uiteindelijk op deze afstand een
Zandvoortse aangelegenheid. Mare
van der Wal won in 18 minuten en 14
seconden met op de tweede plaats E.
Molenaar. Mare Molanus finishte
als goede derde in 19.16. De acht
kilometer trok 165 atleten. Zowel bij
de dames en de heren bleek de eerst
aankomende veruit de snelste. Anja
Vlasblom uit Schoonhoven liep de
afstand in 40.07 en was ruim drie
minuten sneller als Tine Nikus uit
Amsterdam. Op een fraaie derde
plaats legde plaatsgenote Olga poots
beslag in 45.53.
Bij de mannen was Richard Halderman uit Haarlem veruit de sterkste in 29.39. In 31.59 werd Sjaak Leeser uit Purmerend tweede gevolgd
op vijf seconden door Koert Velders
uit Gouda. De 21 kilometer-loop,
waarvoor zich 45 deelnemers hadden gemeld, gaf meer spanning te
zien. Bij de dames sprintte Marjolein Breeman uit Amsterdam naar

ZANDVOORT - In het kader van een sportuitwisseling hadden vier
Zandvoortmeeuwen C-jumoren een uitnodiging van profclub Telstar
uit IJmuiden ontvangen om deel te nemen aan de penalty-bokaal. En
de Zandvoorters deden het buitengewoon goed. Van de tien te nemen
strafschoppen werden er zeven ingeschoten waardoor voorlopig de
eerste plaats wordt ingenomen, gedeeld met Stormvogels. Voor ruim
zeshonderd betalende bezoekers vuurden Jordy Heidebrink, Jerry Vastenhouw, Raymond Holzken en Marcel Paap hun schoten af op de
reserve-doelman van Telstar. Éénmaal redde deze doelman, tweemaal
werd de paal geraakt, maar de rest ging er feilloos in. Op de foto het
succesvolle viertal met begeleider. Van links naar rechts Teun Vastenhouw, Marcel Paap, Raymond Holzken, Jerry Vastenhouw en Jordy
Heidebnnk.

Volgende week donderdagavond
zal er voor de leden van de Zandvoortse Schaakclub een speciaal
Paastoernooi georganiseerd worden. Dit toernooi zal gaan over zeven
ronden Zwitsers met een bedenktijd
van 2 x 20 minuten.
Op donderdag 9 mei 1991 (Hemelvaartsdag) zal voor de elfde keer het
bekende Louis Blok Rapid toernooi
worden gehouden. In het Gemeenschapshuis zullen dan ongeveer 100
schakers uit heel Nederland aanwezig zijn om totaal vijf partijen te spelen in een speeltempo van 2 x 25
minuten. In alle speelsterkten kan
men hier aan meedoen. Ook de huisschakers en uiteraard de jeugd kan
mee doen, omdat er ingedeeld wordt
in groepen van zes op speelsterkte.
De nummers l, 2 en 3 komen in
aanmerking voor een beker. Nadere
informatie over hoe men zich kan
aanmelden volgt nog.

Interne competitie
Vorige week werd de 24e ronde
gespeeld in de interne competitie.
Elf partijen werden op het scherpst
van de snede uitgevochten met de
volgende resultaten. Kok-Schiltmeijer 1-0, Gude-Klijn 1,0, Wiggemansen-Paap 0-1, De Oude-Van Elk
remise, Handgraaf-de Bruin 1-0,
Twmt-Van der Meijden remise, Molenaar-Ayress 0-1, Termes-Gorter 10, Lindeman-Marquenie 1-0, Van
Eijk-Jorning 1-0, Van KempenGeerts 1-0.
Vermeldenswaard is nog dat Erik
Jorning, na twaalf wedstrijden ongeslagen te zijn, zijn eerste nederlaag
moest incasseren. Op de ranglijst,
bij de eerste tien, zijn geen noemenswaardige veranderingen opgetreden. Na vanavond zijn er nog zeven
speeldagen om uit te maken wie zich
clubkampioen mag noemen bij de
Zandvoortse Schaakclub.

zwemsters te „bevrouwen". Behalve
hoge punten scoren kunnen er ook
nog kunstzwemdiploma's behaald
worden. En dat deden Sandra Beugel en Arlet Sandbergen die resp. een
C en een B-diploma behaalden.
In categorie l (44 deelneemsters)
worden de kunstzwemsters ingezet
met het eerste kunstzwemdiploma
(F). Maar liefst acht nieuwe kunstzwemsters van de Zeeschuimers
kwamen voor het eerst op een echte
kunstzwemwedstrijd uit. Natascha
Bakker was onbetwist de allerbeste
en scoorde een Ie plaats met 22.10
pnt. Maar ook de andere Zandvoortse kunstzwemsters lieten zich niet
onbetuigd. Wendy van den Broek
werd 2e met 19.95, Minke Kortekaas
3e met 17.70, Simone Brands 4e met
17.63, Monique van de Werff 6e met
16.93, Rachel Kuyl 7e met 16.48 en
Carly Meijer lle met 15.06 pnt. Eerduidelijke overwinning voor kunstzwemsters die nauwelijks een jaar

Folo Bram Stijnen

Standen Voetbal
Vierde klasse KNVH zaterdag
17-14
17-30 RCH
OSDO
Zandvoort 17-27 SMS
17-13
17-11
Aalsmeer 17-25 SCW
17-11
Swift
17-25 NFC
17-11
Beursb.
17-20 SIZO
Hoofddorp 17-15 Bloemend. 17- 2
Eerste klasse HVB zaterdag
DSC '74
16-26 Energie
18-18
Zandv mw. 17-25 J. Herc.
18-17
Velsen
17-15
17-25 Stormv.
Halfweg
18-14
18-19 Renova
Overbos
17-18 Geel Wit
18- 9
HBC
18-18 DCO
18- 6
Eerste klasse HVB zondag
Velsenoord 19-34 DIOS
19-17
Halfweg
19-29 Terrasv. 19-17
Concordia 19-28 Zandv.mw. 19-16
Spaarnest. 19-18 Heemstede 19-12
EHS
19-20 VVH
19- 6
Hillegom 19-17 DSC '74
19- 4
Tweede klasse HVB zondag
Vogelenz. 17-30 NIJVV
16-11
DSK
17-26 THB
17-10
17-25 Spaarne.wsl8-10
Alhc.
Schalkwijk 17-25 TZB
17- 5
17- 4
SVIJ
18-23 Overbos
BSM
17-17

Vissen

ZVM-Zaterdag
Leken de vooruitzichten op een
periode-titel bijzonder groot voor
het zaterdag elftal van Zandvoortmeeuwen, het heeft niet zo mogen
zijn. Afgelopen zaterdag werd met 31 verloren van DSC'74. De Zandvoorters lieten een uitstekende kans liggen aangezien over het geheel genomen de beste kansen werden gecreéerd. In de eerste helft was het
beste spel van de Haarlemmers die
in die fase een 1-0 voorsprong namen. In de tweede helft een goed
voetballend Zandvoortmeeuwen en
DSC'74 werd met de rug tegen de
muur gezet. Al na vijf minuten kreeg
Zandvoortmeeuwen een uitgelezen
kans om gelijk te maken. De toegekende strafschop werd door Martin
Visser tegen de doelman geknald en
uit de rebound had Visser zeker
kunnen scoren maar hij zocht het

doel veel te hoog. In de tiende minuut was het wel gelijk toen Wim
Buchel vanaf elf meter wel raak kogelde.
•Zandvoortmeeuwen leek DSC'74
te gaan verslaan. Kreeg een paar
goede kansen, maar de trefzekere
Van Rhee werd node gemist. In de
laatste minuten sloeg DSC'74 onverwacht maar keihard toa Door twee
doelpunten zegevierden de Haarlemmers met 3-1.

TZB
Na een paar weken niet gevoetbald
te hebben moest TZB aantreden tegen het sterke Alliance en leed een 02 nederlaag.
TZB kan ondanks de nederlaag terugzien op een
van de beste wedstrijden van dit seizoen, en op deze wijze spelend moet
m de laatste drie wedstrijden nog
wat punten gepakt kunnen worden.

aan de kunstzwemsport doen en
overstapten van de afdeling Recreatief bij de Zeeschuimers naar het
kunstzwemmen. Natuurlijk gingen
de drie besten met prachtige medailles naar huis.
Annemiek Sindorf had het als enige deelneemster voor de Zeeschuimers in categorie 2 moeilijk. Toch
scoorde zij een rspectabel puntenaantal van 15.00 en hielp daarmee de
Zeeschuimers als ploeg aan de totaal-overwinning. Kunstzwemvereniging Oude Veer uit Breezand werd
hier de echte winnares. Leuk is wel,
dat kunstzwemtramster Annet ter
Heijden van Oude Veer een exkunstzwemster van de Zeeschuimers is.
In categorie 3: (35 deelneemsters)
was er succes voor Sandra Beugel,
die behalve haar C-diploma behaalde, ook nog de eerste plaats opeiste
met 28.017 pnt. En omdat zij nu goed
scoorde gaat zij bij de volgende

De Zandvoortse Zeevisverenigmg
hield vorige week een viswedstriid
vanaf het Noorderstrand.
Na drie uur vissen stevende Cas Al
recht op de overwinning af, ware het
niet dat Johan van Gasteren m de
laatste minuten nog een flinke bot
ving, waarmee hij Cas Al net voorbij
streefde. Voor de derde plaats moest
worden geloot tussen Joop Koster
en Willem Minkman. Koster werd
derde en Minkman moest genoegen
nemen met de vierde plaats.

ZAND VOORT - Ruime overwinningen vielen er te noteren
in de zaalvoetbalcompetities.
Zo won Trefpunt met 7-1 van
Berbee en heeft nog één punt
nodig voor een kampioenschap. Voor een kampioenschap is ook Nihot/Jaap
Bloem Sport in beeld, mede
door de fraaie 7-2 overwinning
op Weldam Boys.
In de eerste helit had Trefpunt
nog de grootste moeite met het stut;
ge Berbee Na een kwartier spelen
zorgde Rob Gansner met een gewei
dige knal voor 1-0 en even later was
het Harry Baars die voor 2-0 zorgde
Vlak na de doelwisselmg zette
Berbee een snelle aanval op en dat
betekende 2-1. De spanning was te
rug maar Trefpunt was duidelijk de
betere en voerde in een kwartier tijd
de eindstand op naar 7-1 Na een
vrije trap van Rob Gansner scoorde
Thomas Schulte het derde doelpunt
en deze speler maakte ook de vierde
na een fraaie solo. Harry Baars wilde met onderdoen en soleerde naar
de vijfde treffer en uit een straf
schop mocht doelman Ferry Nanai
6-1 scoren Berbee werd geheel wéggespeeld en in de slotminuut bepaalde Jos Baars de eindstand op 7-1
In het begin was het aftasten tussen Nihot/Jaap Bloem Sport en Wel
dam Boys. Allengs kwam er meer
leven m de strijd en moest doelman
Jaap Bloem handelend optreden
Voor Dennis Keumng was een belangrijk rol in deze wedstrijd weggelegd. Zo opende hij de score (0-1),
maar na een fout van deze speler
was het weer gelijk. Keumng herstelde zich knap en zorgde in de 20e
minuut weer voor een Zandvoortse
voorsprong, 1-2.
In de tweede helft was het na vier
minuten al raak door Wim de Jong
De Weldam Boys coach haalde daar
na de doelman uit het veld om met
een veldspeler meer aanvallend te
kunnen gaan spelen. Nihot/Jaap
Bloem Sport profiteerde knap van
deze situatie en liep uit naar een
fraaie 7-2 overwinning. Dennis Keuning knalde nummer vier in de touwen en Edwin Anesen zette de volgende treffer op zijn naam. Met twee
doelpunten in de slotfase van Edwin
Anesen behaalde Nihot/Jaap Bloem
Sport een gave zege.

Zandvoort'75 haalt in
tweede bedrijf fel uit
ZANDVOORT
Zandvoort'75 blijft de achtervolging
op koploper OSDO goed volhouden. Door een fraaie 5-0
zege op SCW heeft Zandvoort'75 nog altijd een achterstand van drie punten, maar
met nog vijf wedstrijden te
gaan is er nog van alles moge-

daarom werd zij voor deze wedstrijd
ingezet. En dat zij het kunstzwemmen nog niet verleerd is, blijkt uit
het resultaat. In categorie 5 behaal(techniek) wedstrijd automatisch de zij een eerste plaats met 52.00 pnt.
naar een hogere (de 4e) categorie. en een nieuw B-diploma. Opvallend
Jeannette Karsdorp was nieuwko- was zeker de 3e plaats van Tamara
mer in deze categorie maar liet zich van Rhee, voor het eerst in deze cateniet zomaar opzij zetten. Zij noteer- gorie, die maar liefst 42.20 pnt.
de een prachtige 7e plaats met 22.783 scoorde.
pnt.
Een eerste plaats voor de keurig
Zwemmend m categorie G (15 deelwerkende kunstzwemster Silvia van neemsters) moetje over het hoogste
der Donk met 46.916 pnt en een goe- kunstzwemdiploma (A) beschikken.
de 5e plaats voor Sharon Bouman Drie N.K.-gangsters Saskia Wester,
(45.517), die voor het eerst in catego- Ingrid Duivenvoorden en Ditte Valk
rie 4 meedeed, waren prima resulta- (morgenavond starten zij op de N.K.
ten voor de Zeeschuimers. Vooral de in Den Haag) lieten duidelijk merinzet van beide jongedames was op- ken, dat zij ook de sterksten van de
kring Noord Holland zijn. Zeer gevallend.
Arlet Sandbergen (gestopt sinds motiveerd en geconcentreerd scoor1988 met de actieve wedstrijdsport de Saskia Wester als Ie maar liefst
wegens studie en werk) kwam vorig 71.033 pnt., Ingnd Duivenvoorden
jaar weer terug bij de Zeeschuimers werd 2e met 66 734 en Ditte Valk
als kunstzwemtramster en is inmid- kwam als derde op het ereschavot
dels ook na diverse examens KNZB- met 65.101 pnt.
official
(kunstzwembeoordelaarIngrid Kraaijenoord en Vivian
ster) geworden. Kuntzwemmen Croes werden 5e en 7e met 62.517
vindt ze eigenlijk nog het leukst en res>p. 55.717 pnt.

Hoofdprijs voor kunstzwemsters

25e Strandloop succesvol
ZANDVOORT - De vijfentwintigste
Zandvoortse
Strandloop is ook dit keer een
groots evenement geworden.
De organiserende vereniging
Olympia onder leiding van
Dick Castien had voor de zoveelste keer voor een perfekte
ambiance gezorgd, waardoor
het een groot hardloopfeest
werd.

Penalty bokaal ZVM-jeugd

Zaalvoetbalteams
hoog geklasseerd

lijk. In de eerste helft had
Zandvoort'75 het erg moeilijk
tegen het stugge SCW.

De gasten waren kennelijk naar
Zandvoort gekomen om een puntje
te pakken en beperkten zich voornamehjk tot verdedigen met man en
macht. Zandvoort'75 zette met talnjke aanvallen de tegenpartij onder
druk en ondanks de drukte voor het
SCW doel kwamen er kleine kansjes. Robm Castien had bijna succes
toen hij uit een hoekschop de bal
ineens m het zijnet knalde. Via uit
vallen probeerde SCW toe te slaan
maar de Zandvoortse doelman Pierre Visser redde fraai. Meestal was de
bal te vinden in het zestien metergebied van SCW en daaruit zag Robm
Castien de bal, na een scrimmage,
net over gaan. SCW ontsnapte even
later opnieuw aan een doelpunt toen
Dennis Keumng na een solo de bal
voor de voeten bracht van Paul Lon
gayroux maar de SCW doelman
keerde zijn schot met de voet.
De SCW aanval kwam in de eerste
helft nog eenmaal bij het doel van
Pierre Visser maar opnieuw zorgde
de Zandvoortse doelman voor een
goede redding Vlak voor de rust
leek Mario van Meelen Zandvoort'75
op voorsprong te gaan zetten Het
keiharde schot leek goed voor een
doelpunt, doch rakelings verdween
de bal voorlangs.
Ook m de tweede helft een fel aan
vallend Zandvoort'75. In de vierde
minuut kwam eindelijk de bevin
dende eerste treffer tot stand Den
nib Keumng werd net buiten het
stralschopgebied gevloerd en uit Oe
toegekende vrije trap schoot Rob
Koning de bal in de uiterste hoek, l
0. Enig.e minuten later was het we
deroni raak toen Paul Longavioux
de vrijstaande Rob Koning bereikte,
en laatstgenoemde faalde met, 2 O
De gasten probeerden na deze snelle
achterstand de strijd te verplaatsen,
maar de aanval werd geen kans ge
gund door de hechte Zandvoort'75
defensie.

de overwinning in l uur 59 minuten
en 40 seconden. Op twee seconden
volgde de Amstelveense Eefke Vermeulen en Patricia Beijl uit Haarlem werd derde. Ook de strijd bij de
mannen was spannend. Lang bleven
Duinmeijer en Westerholt in eikaars
nabijheid, maar in de slotkilometers
liep John Duinmeijer uit Beverwijk
Het meeste gevaar kwam van
weg naar de overwinning in 1.20.02.
Zandvoort'75 dat m de laatste tien
Ruim een halve minuut later ging
minuten definitief zou afrekenen
Wim Westerholt uit Haarlem over
met SCW. Door doelpunten van
de streep. Het was overigens een mPaul Longayroux, Reinier Kreuger
ternationale loop, aangezien de Belg
en Mario van Meelen wei d de eind
Dirk van Boischoer als derde finishstand bepaald op een riante 5-0 ovn te in 1.23.30.
winning.
„Het was toch weer een grootse
happening", vond Dick Castien. ,,We
hebben er alles aan gedaan om meer
mensen te trekken. We hebben er
net zoveel gehaald als vorig jaar dus
Aanstaande vrijdagavond organi
zijn we niet echt ontevreden. Het
seert Zandvoortmeeuwen de koppel
geheel zag er goed uit, wat mede
klaverjas wedstrijd om het kampt
door de sponsors mogelijk was. Ik
oenschap van Zandvoort. Het in
mag zeker wel Leo Heino en Aart
schrijfgeld bedraagt /' 7,- per koppel
Veer noemen, die mee geholpen heben ook deze keer zijn er fraaie pil]
ben aan het slagen van deze strandzen te verdienen. De opbrengst van
loop. Ook de overige middenstand
dit klaverjasgebeuren komt ten goe
mag ik niet vergeten en bovendien
de aan de jeugd van Zandvoortmeeu
had ik een schitterende ploeg menwen. Aanstaande vrijdag dus om
sen om me heen. Het was een bijzon- De eersten van de ruim 380 deelnemers van de Zandvoortse Strandloop proberen met een sprintje de kop te 20.00 uur in het clubhuis van Zand
Foto Bram Stijnen
der fijne dag", besluit Dick Castien. pakken.
voortmeeuwen aan de Vondellaan

Klaverjas

Oproepen
Mededelingen
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Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie'
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0.40 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of afgeven/zenden aan
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12.
2042 JM Zandvoort.
• Weekmedia Uithoorn. Stationsstraat 70.
1421 AA Uithoorn
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad. Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad. Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode en De Nieuwe
Weesper ƒ 6,38 per millimeter
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra m rekening
gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm kosten
• BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-5626271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
m dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Schoonmaakpersoneel gevraagd

Asito
SCHOONMAAK EN ONDERHOUD
zoekt een spontane

medewerker/ster

*•*'*

medewerker m/v
Telefoon na 20 00 uur 14764

(Para)medisch personeel gevraagd
In een sociaal team werken is fijn Waar'

Apotheek Gezondheidscentrum Gein

GREMLINS:

Ook wij vragen een

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

* Gratis schaaklessen bij de
Zandvoortse Schaakclub ie- Gevraagd HUISH. HULP, 1x
dere donderdagavond m het per 14 dagen, i.d Bodaan.
Gemeenschapshuis
Voor Tel 023-240529.
info tel 13224 - 14120
HUISH HULP gevraagd voor
* Schaken m Zandvoort 1 a 2 ochtenden p w Tel. tusdoet men bij de Zandvoortse sen 17 en 19 uur 13590
Schaakclub op donderdagavond in het Gemeenschaps- Flinke WERKSTER gevraagd,
boven 30 jaar, van 9 30-12.00
huis
uur, 1x p w., ƒ35. Tel 13977.
* Abraham, het was een fantastisch weekend AatenElly Gevr ervaren HUISH HULP
voor 3 uur p w., ƒ 40. Brede* OomGernt van harte gefe- rodestraat Tel. 02507-18292
liciteerd met u2 65ste verPension Sandbergen vraagt
jaard Yvo Helen, Jeff-Karm
HUISHOUDELIJKE HULP
1
* AOW Gerrit, van harte Aat
voor seizoen Tel. 12699.
en Elly
Dr. Joh. Mezgerstraat 24
* K V J de Postiljon feliciteert Gerrit Vrees met zijn
Personeel
65ste verjaardag
aangeboden
* Sonja en Rob Vos, het
bruidspaar van het jaar Ze
doen geheimzinnig
koel, Erv typiste wil graag thuis
maar we krijgen toch een voor bedrijf m Zandvoort
type-werkzaamheden verfeestlijk gevoel
richten tot max 15 uur p.w.
* Lida en Mieke knap ge- Br o. nr. 717-77316 v.d blad.
daan1 Geen pondje eraf,
maar een kilo eraan'
Oppas gevraagd/
* Opgelet' Opgelet' Hebben
aangeboden
jullie het allemaal al gehoord,
Fred heeft afgelopen vrijdagavond het beste gescoord Gevr OPPAS voor ± 30 uur
De Bowlers
p w voor 2 kinderen Werktij* Emdoli|k na tijden probe- den m overleg. Tel. 12312.
ren heeft Robbertjan Suwermk verkering met Janien de
Woningruil
Ridder (veel geluk gewenst,
Ralph Booker).

Broodjes bestellen?
18789

GEVRAAGD m Zandvoort
grote 2-kamerflat, huur tot
ƒ500 AANGEBODEN m Amsterdam 2-kamerflat, grote
woonkeuken, badkamer +
ligbad, 2 balkons van 6 mtr,
vrij uitzicht, 2e etage Geuzenkade Tel 020-6120126
Aangeb mooie eengezmswon m Hoorn met v.- en
a tuin Gevr. flat of huis m
Z'voort. Tel. 02290-38017.

BROODJE BURGER BELLEN
ƒ2,50 bezorgkosten
boven ƒ 25 gratis bezorgd
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket' Geen
adres' Dat hebben wij voor u'
Inl tel. 02907-5235

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

voor een object m Zandvoort.
De werktijden zijn tussen 1200-1300 uur
Heeft u belangstelling' Bel dan 023-244277
Gevraagd voor 3 ochtenden per week (2 uur p o.) +
3x 2 uur in de namiddag

IPRETTY
WOMAN
f* * *
THE HUNT
FOR RED
OCTOBER

HOTEL ASTORIA
vraagt kamermeisje, liefst
met ervaring Tel. 14550
Horecabedrijf zoekt full/parttime (mm. 8 u/wk) kamermeisjes, telefonistes, ladybartenders en schoonmaaksters
Lft/erv.
onbelang.
Werkt, (dag, avond, weekend) m overleg Verdienste
± ƒ 800/wk. Inf. ma. t/m vrij.
v. 10-21 uur. 020-6634656.

De apotheek is uitstekend bereikbaar met de metro
Reacties (telefonisch of schriftelijk) binnen 2 weken
richten aan Henk de Jong, Apotheek Gein,
Wisseloordplem 52, 1106MH Amsterdam
Tel ml 020 - 697 3020, vragen naar Toos of Gerdien

DOMBO

5 REGELS

/eekvoordeel
J|ï5 films ' '•
frÖor/25,eri hele week

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

CEll/E makelaars o.g.

L|J
NVM

Tel. 02507-12614

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

DOMBO
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zijn:
•
•
•
•
•
•
•

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

Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.

regels
regels
regels
regels
regels

Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. m rubriek:

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

3,82
3,82
3,82
5,09
6,36

ƒ 7,63
ƒ 8,90
ƒ 10,18
ƒ11,45
ƒ 12,72

Alle prijzen ind. 6% BTW

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis adverteren.
Naam:

.,

340.310.10

Gaat dit
te ver?

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 02507-14643
Hypotheken

Tel. 13529

computervergelijking
Bel nu 02507 - 14643

T.k. gevr LEDER CHESTERFIELD BANKSTEL of LOSSE
BANK. Tel. 075-704775

Teuben Assurantiën

Radio/tv/video

Vakantie
Nederland

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

ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529

340.350.15

06/50 cpm. Red Ear Prod.

Banaler
is 'r niet!

Simone is gek op VREEMDGAAN, bel haar lekker thuis"
Tel. 06-320*328*33 (50 cpm)
Wil jij direct APART met
'n strenge meester of met
een onderdanige slaaf"
Bel Gay S.M. voor Twee:
06-320 329.99 (50 cpm).
De F-L-I R-T-B-O-X voor leuke
meiden en gezellige jongens.
Bel. 06-320.33001 (50 cpm).
HOMO Zoek je een lekkere
jongen' Gay Date Contact.
Zoek je een lekkere Boy9
De HOMO/BI-sex-Computer. Bel 06-320*330* 18 (50 cpm)
Bel. 06-320.33095 (50 cpm). Meer dan 100 hete Meisjes
zoeken SEXCONTACT»
Nieuw. BI-SEX AFSPREEK06-320*330*21 (50 cpm).
LIJN Bel 06-320*330*07 (50
Versier ook 'n afspraakje"
cpm). Inspr.- 01720-45111.
Bel de Afspreekbox
Wie wil het met twee MEIDEN
06-320.330.77 (50 cpm).
doen? Sex met Eva en Mandy
Bel. 06-32032092 (50 cpm) LUISTER naar hete meisjes
Bi-Sex voor TWEE, direct die sexcontact zoeken!' Bel
apart met een heet meisje of nu. 06-320323.44 (50 cpm).
Wil jij een lekkere meid'
een lekker jongen, ook trio.
Bel de Hete Vrouwenlijn
06-320.330 82 (50 cpm).
06-320*320*36 (50 cpm)
** HOMO DIRECT APART **
Bel nu snel voor het maken Annet gaat op SEXBEZOEK
van een geslaagde afspraak, bij John en Petra. Tno-avonof bel voor 'n lekker gesprek tuur. 06-320.320.95 (50 cpm).
Niemand kan meeluisteren'! Stiekem MEEGENIETEN met
Druk op de nul als je iemand Kim en haar hete sexvnendmanders wilt spreken
nerr 06-320*322*04 (50 cpm).
Bel 06-320.322 67 (50 cpm).
* De S M. AFSPREEKLIJN *
* * * * HARDSEX * * * *
Voor strenge sexafspraken.
Keihard de lekkerste (50 c/m) Bel. 06-320*322*20 (50 cpm)
'i' 06-320*325*35 '!'
Bel voor sexafspraakjes
* * * * * JANNEKE * * * * *
Jonge MEISJES-CONTACT.
Jong en onschuldig ..?
06-320.330.16 (50 cpm)
06 - 320*324*24 (50 c/m)
Na de wedstrijd geen Petra
** RIJPE VROUWEN **
en Kim samen onder de douVeertig jaar en hitsig (50 c/m) che' 06-320*330*32 (50 cpm)
06-320*325*45
SUZANNE gaat onder de
* * * ' VLUGGERTJE * * * *
hete douche en Jos maar gluBel me snel schatje (50 c/m) ren. 06-320.329.01 (50 cpm).
06 - 320*325*27
5 meisjes/dames ontv. tijdeDiversen
lijk/part-time m rom. pnvésfeer v a. ƒ 100. 020-6252497.
HOMO-jongeren CONTACT- * T k a. pilaaraquanum ƒ 25'
LIJN' 06-320.332.88 (50 cpm). Marantz versterker ƒ 125.
Gevr. ronde uitschuifb. tafel
Gratis mspr.' 01828-30800.
op 1 poot. Tel. 02507-18402.
SM-CONTACTLIJN homo-hetero. 06-320 330.39 (50 cpm). X.YZ. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll verz.
Gratis mspr.' 01828-30599.
Dag/n.service. 020-642.48.00.
HETERO-jongeren-contactLIJN 06-320.331.61 (50 cpm). • Zie de colofon voor opga
ve van uw rubieksadvertentie
Gratis mspr.' 01828-11141

Dikke Rijpe vrouwen doen
Griekse/Nursingsex en de
bizarre Pijn/Grensmethode1
Hou je van véél lak, leer en
rubber/hulpstukken bel dan:

GELDERLAND
Te huur aangeboden
4-pers. stacaravan m Loenen
(Veluwe) voor de maanden 06/50 cpm. Red Ear Prod
mei, juni, half juli Prijs n.o.t.k Bent u op zoek naar 'n vrouw.
Tel. 075-215164, na 16 uur.
06-320*328*03 (50 cpm)
Dames mspr.: 01720-33202.

340.320.80

Tenten en
kampeerbenodigdheden

Zoek je een hete meid'?
Bel de Tippelbox:
06-320*322*11 (50 cpm).
Direct Snel Sexcontactü
Live Afspreeklijn.
* T.k. 4-pers. bungalowtent Bel 06-320*322*88 (50 cpm)
mcl. luifel, merk Walker, 2
slaapcabines, ƒ 250. Tel. HETERO JONGEREN Daling
Zoek je een sexrelatie'?
02507-17973.
Bel: 06-320.325.04 (50 cpm).

Vakantie
buitenland
Stacaravans t.h. in de Belgische Ardennen v.a ƒ 190 p.w.
all-in. Inl. tel 04459-1598.

Boeken
Tijdschriften
Wij kopen damespockets zoals Bouquet, Intiem, Baccara.
Bel Nick: 020-6200818.
* Te koop. „Doe-het-zelf" en
,,Na vijven", per jaargang ƒ 5;
boeken en legpuzzels v a. ƒ 1
per stuk, Bobo-tijdschiiften, 5
a ƒ1. Tel 02507-19968.

Dieren en
dierenbenodigdheden
MALTEZER leeuwtjes en
MINI-Yorkshire terriërs, mg en
ontw. 08385-51003, na 14 uur.

Lessen en clubs
AEROBICS
o.l.v. Anja v.d Voort.
Bel v info- 19701 of 12215.

De Krocht

6
7
8
9
10

SU 02507^12070

Bel ons
Thuis!

VERENIGINGSGEBOUW

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

pgersstraat ;2b

Harde
Liveporno!

340.340.95

Zalenverhuur

Zandvoorts Nieuwsblad

3.00-21.00 UUR
• '

In blijde verwachting! Kom naar Babycity!

f" H-E-T-E-R-0-Contact * * '
ƒ De heetste Sexafspraken1!
Bel- 06-320.329 88 (50 cpm).
SUZANNE is 'n jong blond
meisje, en vol van boven!!
Bel. 06-320.330.96 (50 cpm).
BIANCA is zo'n lekkere griet
die alles doet wat jij wilt.
06-320 330 97 (50 cpm)
Ondeugende Pascale doet 't
in de keuken (KEUKENSEX)
Bel 06 320*330*98 (50 cpm)

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes
Te koopTOERCARAVAN
SPRITE-ALPINE L
sept. '88, rondzit.
Geheel compleet.
kachel, koelkast, luifel
Nieuwprijs nu ƒ 16.500,
voor: ƒ11.850.
Tel na 18 uur: 02907-4785.

H-0-M-O-JONGEREN Daling
Afspraakjes met jongens!!
Bel: 06-320.326 11 (50 cpm)
HOMO. Het is wel even
slikken voor die Jongens.
06-320.327 01 (50 cpm).

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
Hogewèg 56 a7 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944* / Fax 02507 -17596

Zeestraat 65:

Blonde Natasja doet het
met 2 hete Buurjongens.
Bel: 06-320*327*77 (50 cpm)
Buurvrouw Chantal en haai
hete buurjongens, live-sex.
Bel. 06-320*328*01 (50 cprn)
Onvoorstelbaar, tnosex samen m. Loesje en stoute Amta. 06-320*328*04 (50 cpm).
LESBI-CONTACTLIJN
06-320.328.08
Gratis inspr.7 01828-15477.
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Uitstekend onderh. halfvr. won. met besloten achtertuin, ind. woonk. met open haard,
keuken, badk. met toilet en douche, souterrain: grote kamer, keuken, douche en toilet,
c.v.
Vr.pr. ƒ 325.000,--k.k.
OPEN HUIS
Haarlemmerstraat 19: Zat. 23 maart van
14.00-16.00 uur. Halfvrijst. won. met twee
zomerwon., zeer geschikt voor verhuur.
Woonkam. (55 m2), 6 slaapk., zomerwon.
met verhuurmog. voor ca. 10 personen.
Vr.pr. ƒ 340.000,-- k.

NIET GRATIS

r

c GEOPEND

Diverse clubs

De keuze is groot, o.a.: commodes, ledikantjes, wiegen,
combi-kinderwagens, buggy's, boxen, kinderstoelen, wipstoeltjes, Maxicosi's, campingbedjes, badjes en vele andere
dingen. Te veel om op te noemen. Elke week een zeer
voordelige aanbieding1 Nieuwsgierig? Kom kijken' Ons adres Maak nu 100% Live kennis
is Watergang, Industrieterrein Het Schouw, te Dollard 5, bij met bizarre huisvrouwtjes en
Kanaaldijk langs de weg Purmerend naar Amsterdam
banele Moeders en Dochters
Maak nu kennis met de meest
T k. erg mooi WANDMEUBEL
harde Live/Porno die er is1
Te koop
in 4 delen geschakeld, 4 grote
laden, bar, servieskast, begevraagd
steklade, plank voor t.v. en
diversen
06/50 cpm. Red Ear Prod.
video, kl bruin. Prijs ƒ500
Tel. na 19 uur- 020-6417580.
* Te koop etagebeo:, kleur * Te koop gevraagd opstapzwart, z.ga.n Vr.pr. ƒ250 je met bordesje voor stacaravan. Tel. 020-6450837.
Tel. 02507-16809.
* T.k.. eiken kinderledikant * Wie heeft voor mi] 7 een Wij zijn (ex)gedetineerde en
+ matras ƒ 175. T.k. gevr.: tie- oude, doch gave wc-bnl Tel. uitgerangeerde prostituees!
nerkamer, bedmaat 90x200. 02507-17994.
Wij doen door de telefoon
Tel. na 18 uur. 02507-14110. * Te koop gevraagd houten absoluut Live alles wat in
* Te koop nieuwe Velo 1- hobbelpaard met stoeltje. je eigen bed nooit gebeurd!
persoons kleine wasmachine Tel. 02507-20003.
ƒ200. Tel. 02507-12141.
Financien en
06/50 cpm. Red Ear Prod.
* Te koop vouwbed, m goehandelszaken
de staat, zonder matras, op
wieltjes, kleur zwart, ƒ 20; stalen bed, 160x190, ƒ45. Tel
Autoverzekering
02507-12313
V.A. ƒ75 - DORSMAN
T.k. 4 Bonanza STOELEN,
blijft toch goedkoper!
Gaat Marleen (30) te ver met
vraagpr. ƒ 100 per stuk +
Bel nu 02507-14534.
haar Sex/Technieken? Als je
4-pits GASPLAAT. Tel. 19285.
boven de 18 jr. bent en tegen
Autoverzekering
Lijsten op maat
een slootje kunt, dan moet je
nu nog goedkoper bij
het zelf maar is beoordelen'
bij
TEUBEN ASSURANTIËN

Huren met recht van koop
KEYBOARD va ƒ25 p m.
DIJKMAN B V
Rozengracht 115, Amsterdam Tel. 020-62656.11.

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

SAGELIJKS VAN

Woninginrichting

Muziekinstrumenten

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

T k. SNORFIETS, Vespa-SI,
z g a n . , b| '90, ƒ1100.
Tel 18156
* Te koop aangeb. voor de
ZATERDAG 23 MAART van 10 tot 16 uur MODELSPOOR- knutselaar oude Puch en
RUILBEURS, Kerkstraat 104, Wormerveer Inl. 075-285065 Sparta brommer, ƒ 100. Tel
02507-16174.

MAKELAAR

^V GRATIS

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Hobby's en verzamelingen

Foto Boomgaard

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

ijyideotheek

HEDEN INBRENG van goederen v.d. veiling van 8 en 9 april
VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN, Frans Halslaan 33, A'veen
Tel 020-473004 ('s Maandags gesloten.)

Onderhoud,

MICRO
•

Kunst en antiek

Engelsman,
werkend
op
reparatie,
Schiphol, zoekt een app. of
doe-het-zelf
gedeelte van huis. Max. ƒ 800
p mnd. Tel 19980.
Te huur gevr voor 2 weken T.k.: div. maten KOZIJNEN,
FLAT aan zee. Vanaf 22 mei. DEUREN, hardhout Alles 2x
Tel. 17385
geschilderd. Tel. 16405.
2 werkende studenten zkn
woonr, mm. 2 sip.kam., tot
Foto - Film
ƒ900. Tel. na 12 uur: 12261.

Woninggids van Zandvoort

Reageer nu en niet volgend jaar lente1

r Videotheek

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

GRATIS

voor 3 a 5 dagen per week.

Ik* * *

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Divers personeel
gevraagd

apothekersassistent (m/v)

pl. 2
">•%''

|pZandvooif

•6
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Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705-18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

JE KIEST 'M OM Z'N STIJL.
JE KOOPT 'M OM Z'N PERFECTIE.
DE RENAULT 19 BIJ
RINKO.
Robuust en toch elegant, ruim en comfortabel,
krachtig en dynamisch. En boordevol rijplezicr
vanwege cle geavanceerde techniek waarmee hij
is uitgerust. De Renault 19 is een stijlvolle en
veelgeziene verschijning geworden op de Nedcrlandse wegen.
Voeg daarbij z'n perlectc constructie, z'n 6 jaar
plaatwerkgarantie en z'n fabrieksgarantie van
l jaar tegen mechanische gebreken, en u hebt het
beste van twee werelden. Op stijl gekozen, op
perfectie gekocht. Een proefrit laat
voelen wat wc bedoelen.

Huwelijk en
kennismaking
ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
Parasol Reis- en Contactenclub 023-356840 (infoband).

Te koop
aangeboden
diversen
Te koop: COMBI-KINDERWAGEN, Koelstra (wit met
speltjes), z g.a n., ƒ 350. Tel
02507-16809
Te koop. 125 cc TM 1989,
spec getuned, vr pr ƒ2800.
Tevens 1 open aanhangwagen voor 4 karts, met gastank en bandenrek Tel.nr.
03494-53601, Jerry v d. Pol.
* Aangeb een nieuwe hogebloeddrukmeter ƒ 50. Tel
02507-17994

DE RENAULT 19.

KRACHT MET KARAKTER.

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)

WEEKMEDIA22

Wim Hildering
De plaatselijke toneelvereniging
'Wim Hildering' sluit dit weekend
liet winterseizoen af met de klucht
'Eens in de duizend jaar...', in gebouw 'De Krocht'. Een komedie van
John Dole. Voor de voorstelling op
vrijdagavond 22 maart zijn nog enkele kaarten a ƒ7,50 te verkrijgen bij
de 'Gaper' in de Kerkstraat en bij
'Foto Boomgaard' op de Grote
krocht. Aanvang 20.15 uur.

Grafici in bibliotheek
ZANDVOORT - De beeldend kunstenaars Bram Vergouw en Karin
Verseput exposeren nog een week in
de Zandvoortse Openbare Bibliotheek. Het is een aparte expositie,
omdat de werken van de grafici weinig met elkaar gemeen hebben.
Beide kunstenaars studeerden
korte tijd aan de Rietveld Academie
en ze lieten zich inspireren door zovel de rust en de schoonheid van de
natuur als door de chaos en de donkere zijden van het menselijk bëstaan. De verwerking van deze inspiratie is voor Vergouw en Verseput
verschillend. Vergouw schildert
vooral figuratief beeldend, terwijl
Verseput vaak abstract werkt en de
nadruk legt op de innerlijke beleving van de realiteit. De expositie
aan de Prinsesseweg is te bezichtigen tijdens de openingsuren.
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kust O
keur OC
tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Nieuwe expositie Ali Ghadaff
De 42-jarige Koeweitse kunstenaar Ali Ghadaff, die na de Iraakse inval in
zijn thuisland een gastvrij onthaal in Zandvoort heeft gevonden, opent
donderdag 28 maart opnieuw een eigen expositie. Deze keer onder de titel
'Golf Art', in de Amsterdamse Galerie Printerette van de Zandvoorter
Willem Jubels: ABN-Galerij, Vijzelstraat 76.
Ghadaff, die onlangs door burgemeester op taart werd onthaald in verband met de bevrijding van zijn land, verbleef tijdens de inval in Nederland.
In Koeweit-City is zijn kostbare collectie vernietigd, evenals zijn atelier en
galerie. In zijn flat aan de Zandvoortse Keesomstraat produceerde Ghadaff
in ballingschap een nieuwe collectie waarvan een gedeelte in Galerie Printerette is te zien. De officiële opening wordt verricht door burgemeester Van
der Heijden.

Patronaat
Op het podium van het Patronaat,
Zijlsingel 2 te Haarlem, verschijnen
dit weekend enkele 'zwaargewichten'. Vrijdag 22 maart Poison Idea
uit Portland (USA). Dit wordt één
van de beste hard-core punk-rockbands genoemd. Zaterdag staat electro pop gepland op het podium, te
vertolken door A Split Second waarvan in januari het derde album verscheen, en door The Serious Five,
dat zich ontwikkeld heeft tot een
modieuse elektropopband met 'house-saus'.
Aanvang beide concerten 21.30
uur, zaal open 21.00 uur. Entree
./10,-//7,50 met CJP of P-pas. Voorverkoop VVV-kantoor Haarlem of
Toneelschuur, Smedestraat l te
Haarlem, tel. 023-312439.

Korte tips

SPORTAGENDA

• Cultureel Centrum Zandvoort
(Gasthuisplein 9b): expositie van
VOETBAL
tientallen oude Zandvoortse schoolZaterdag:
Zandvoort'75-SIZO
foto's. De expositie duurt tot en met 15.00 uur terrein binnencircuit.
zondag 31 maart en is van woensdag
Zandvoortmeeuwen-DCO 14.30
t/m zondag geopend van half twee uur terrein Vondellaan.
tot vier uur.
Zondag; Zandvoortmeeuwen-Concordia 14.30 uur terrein Vondellaan.
• Het Historisch Informatie CenOverbos-TZB 14.30 uur te Hoofdtrum Zuid-Kennemerland (HIC) dorp.
heeft van l maart tot 3 juli een tenZAALHANDBAL
toonstelling over Haarlem ten tijde
Zondag: 12.45 uur Casino-ZVM davan de eeuwwisseling. De expositie mes-Concordia in de Pellikaanhal.
bestaat uit foto [s, kleding, meubilair
14.40 uur Casino-ZVM heren-Conen vele gebruiksvoorwerpen. Het cordia 2, in de Pellikaanhal.
centrum is gevestigd tegenover het
BASKETBAL
Frans Halsmuseum, Groot HeiligZaterdag: 19.15 uur Lions damesland 47 in Haarlem. Openingstijden: Tetteroo, Pellikaanhal.
dinsdag tot en met zaterdag van
20.30 uur Lions heren-HOC, Pellitwaalf tot vijf uur en zondag van één kaanhal.
tot vijf uur.
ZAALVOETBAL
De toegang is gratis.
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur Zandvoortmeeuwen-Onze
• Expositie kunstschilder Jan van Gezellen D-jun., 18.30 uur Zandder Veen tot en met 21 april in ate- voort'75-Onze Gezellen C-jun., 19.00
lier Paulus Loot. De tentoonstelling uur Nihot/JBS-De Meer dames,
in het Zandvoortse atelier laat een 19.45 uur Zandvoort'75-Vid.Kmer
overzicht zien van de werken van de dames, 20.30 uur Nihot/Jaap Bloem
in 1912 in Bloemendaal geboren Sport-Home Center, 21.25 uur Zandkunstenaar, vanaf zijn academietijd. voort Noord-Onze Gezellen dames,
22.10 uur Zandvoortmeeuwen-Bad
• Vrijdag 22 maart optreden blok- Zuid/ZVN.
fluitkwartet Muziekcentrum ZuidMaandagavond in de Pellikaan-Kennemerland in het Oude Slot, ir. hal: 20.45 uur TZB dames-HBC,
Lelylaan 6 te Heemstede. Aanvang 21.30 uur TZB 2-Schoten 2 dames,
20.15 uur, entree /3,-//2,-. Tevens 22.15 uur Zandvoortmeeuwen 2-Car.
treedt een accordeonensemble op en Boys 2.
een 'Arabisch luitgroepje', ontstaan
uit een MZK-project.

Geen voorrang

Ali Ghadaff onthaald door Willem Jubels.

• Koffieconcert zondag 24 maart in
het Soli-muziekcentrum nabij station Driehuis, aanvang 12.00 uur.
Optreden van: De Jonge Stem,
ZANDVOORT - Bij een aanrijding
Hoogovens Harmonie-Dansorkest afgelopen donderdag op de Dr. C.A.
en het Harmonie-orkest van Soli. Gerkestraat raakte een 47-jarige
Toegang gratis.
Zandvoortse fietster zo ernstig gewond, dat zij zich onder doktersbe• Zondagmiddag 15.00 uur Coby handeling moest stellen. De vrouw,
Schrijer in de Haarlemse Jazzclub, die op een voorrangsweg reed, naGroot Heiligland 37, tel. 023-325082, derde één van de zijstraten toen een
met medewerking van Jules de Kor- 24-jarige autobestuurder haar de pas
te en Cracker Hasj.
afsneed.
deze confrontatie kwam
Vrijdagavond blues door Delta Aces- de vrouwBij
val en liep verwondin/Terry Mann, zaterdagavond uur- gen op aantenhaar
scheenbeen en enconcert met 'Horn of Plenty' (funk- kel. Zij kon ter plaatse
aan haar ver/jazz) met aansluitend jamsoos. wondingen worden geholpen.
Aanvang 22 uur.

Duizelingwekkende ervaring in Circus Zandvoart

'En deze doorloop noemen we Penny Lane

ZANDVOORT - "Je moet het
Circus zien als een onderdeel
van een dagje Zandvoort", zegt
directeur Leo Heino. "Zandvoort moet meer zijn dan een
badplaats en zo ontwikkelt het
zich ook. Een bezoeker kan
hier op een dag dat het wat
minder mooi weer is, recreatief winkelen, ' 'Gran Doradoën', een bistro of een café
bezoeken, plus langs gaan in
het Circus Zandvoort. Zo krijg
je een compleet pakket, waardoor Zandvoort ook in de winter aantrekkelijker wordt".

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

strandtenten overeind en pronken
de bloembakken weer in al hun
Na de succesvolle voorstellin- glorie in ons dorpscentrum. Vanis officieel de lente begongen van Folklorevereniging 'De daag
Wurf', afgelopen weekenden, is nen. Over krap anderhalve week is
het nu de tijd voor onze plaatselij- het alweer pasen. Waar blijft de
ke toneelvereniging 'Wim Hilde- tijd.
ring' om het winterseizoen met
een serie laatste voorstellingen af Tevree
te sluiten. Zoals inmiddels beVandaag is 'Circus Zandvoort'
kend, wordt dit weekend de
klucht 'Eens in de duizend jaar...' officieel geopend. Het voormalige
in gebouw 'De Krocht' opgevoerd. Restaurant 'Zomerlust' heeft
De kaarten voor de zaterdagavond plaats moeten maken voor een eigentijds vermaakcentrum. Veel
zijn al uitverkocht.
denken nog met
Voor de Zandvoortse politie be- dorpsgenoten
terug aan de tijd dat de
tekent dit weer extra werk. Enkele weemoed
Waterdrinker er do polledagen geleden kreeg ik het be- familie
zwaaide. Ikzelf herinner mij
richt, dat er op het Raadhuisplein pel
spreuk boven de haard in het
twee mannen werden aangehou- de
nog goed. "In Sandeden die bezig waren klandestien cai'é-gedeelte
aan de zee, ligt Zomerlust
enkele toegangskaarten voor een voerde
Komt heft uw glas en
veel te hoge prijs te verkopen. herboren.
tevree en wilt het kwaad
Deze zwarthandelaren vroegen drink
horen", zo stond er destijds
maar liefst vijfentwintig gulden niet
met gouden letters geschreven.
voor een plaatsbewijs voor de za- Zomerlust
zelf is niet meer en ook
terdagavond, zo werd mij verteld. de spreuk lijkt
van de aardbodem
Hiermee blijkt maar weer eens te verdwenen. Voor
het nageslacht
meer, dat er nog altijd veel belang- zou het - denk ik - leuk
als dit
stelling bestaat voor dit soort uit- bord voor de toekomstzijn
bewaard
voeringen. Liefhebbers voor het kan blijven. Het Cultureel
toneel kunnen echter gerust zijn. trum heeft vast wel een plekjeCenvrij
Op de zwarte markt hoeft u uw
dat ding opgehangen kan
kaarten vooralsnog niet te kopen. waar
Aan PÏay In-directeur Leo
De laatste twee rijen voor de vrij- worden.
dan ook de vraag: Leo, geef
dagavond-voorstelling zijn nog Heino
vrij. Enige haast met het bestellen die plank terug aan je dorpstaewovan deze plaatsbewijzen is echter ners.
wel geboden. Bij de 'Gaper' in de
Kerkstraat en bij 'Foto Boomgaard' op de Grote krocht liggen Noodkreet
ze nog te koop voor ƒ7,50 per stuk.
De buurtbewoners van de Oosterstraat en de Koningstraat kunnen gerust zijn. Vorige week berichtte ik u over hun noodkreet
Pronken
hun weggehaalde
Volgens mij is de natuur op dit betreffende
Deze zitmeubels stonden
moment aardig van slag. Veel bankjes.
voor enkele maanden geleden
vroeger dan normaal zijn de pad- tot
het speeltuintje aan de Priden aan de Zandvoortselaan weer rond
nesseweg opgesteld. Gisteren
terug van weggeweest. Nou ja, kwam
ik er achter dat de bankjes
weggeweest is misschien niet he- binnenkort
weer worden teruggelemaal het juiste woord. Normaal plaatst. Waarschijnlijk
morgen of
gesproken overwinteren deze die- anders begin volgende week
kunren in hun geboortestreek. Diep nen de ouders weer vanaf een rianonder de grond wachten zij daar te zitplaats hun spelende kindeeen wat gunstiger klimaat af, om ren in de gaten houden. De reden
zo omstreeks april weer boven de van hun verdwijning is simpel. Er
grond te komen. Enkele weken ge- moest 'even' een lik verf overheen.
leden reden de kinderen nog sleetje door het dorp en trok menig Dit was het weer voor deze week,
Zandvoorter zijn baantjes op het blijf gezond tot de volgende week.
Zwanenmeer of op de vijver in het
bungalowpark. Nu zijn de terrasBram Stijnen
sen al weer uitgezet, staan de

Toneelvoorstelling

Eerste uitwinst voor Meeuwen
ZANDVOORT - Voor het
eerst dit seizoen behaalde
Zandvoortmeeuwen in een uitwedstrijd een overwinning.
In Haarlem tegen VVH
boekten de Zandvoorters een
1-2 overwinning, waardoor nog
meegestreden wordt in de derde periode-strijd.

dan ook direct raak, 1-0. Na een goed
lopende aanval volgde een scherpe
voorzet, die door Francis de Boer
knap werd afgerond, 1-1. Mark van
der Berg brak door en werd in het
strafschopgebied gevloerd.
De toegekende strafschop werd
door Francis de Boer onberispelijk
in een doelpunt omgezet, 1-2.
In de tweede helft een sterk aandrinZandvoortmeeuwen trad aan met gend VVH dat streed voor behoud in
de junioren Barry Paap en Mark van de eerste klasse HVB. Tot aan het
der Berg. De Meeuwen begonnen laatste eindsignaal heeft VVH geaanvallend, maar VVH greep stevig probeerd de achterstand weg te werin. Na een half uur voetballen onder ken, maar de Zandvoortse defensie
VVH een snelle counter en het was gaf geen krimp.

Volgens Heino is het dan ook van
belang dat het Circus op zo'n centrale plek in Zandvoort ligt. Vanuit diverse hoeken van het dorp, zelfs al
vanaf de Zandvoortselaan, is het
prominente bouwwerk waar te nemen. De 'vlaggemasten' steken met
hun ongeveer vijftien meter lengte
een flink eind de lucht in. "Het is dat
we de panden van Van de Werff zo
laat hebben kunnen overnemen, anders hadden we die er ook bij betrokken", zegt Heino. Concrete plannen
voor de voormalige bakkerij plus
woonhuis heeft hij nu nog niet. "Die
gaan we nog ontwikkelen. Wellicht
kunnen we vandaaruit wat kinderspelen organiseren".

(ADVERTENTIE)

geeft u meer!

'Spelen'
Het 'spelen' gebeurt voorlopig nog
binnen in het Circus: met de tientallen gokautomaten of met de uiteenlopende collectie aan behendigheidsspelletjes. Heino - zelf nog diep
onder de indruk - wijst in het rond
naar al wat er te doen valt in zijn
lunapark-achtig bouwwerk. "Weet
je hoe we dit noemen", vraagt hij op
een stalen doorloop midden in het
gebouw. "Penny Lane". Een blik op
de automaten die al staan te wachten op de 'penny's' die erin geworpen zullen worden, verklaart genoeg.
Maar er valt meer te beleven. Voor

"HET GOUD DER SKYTHEN"
Schatten uit de Hermitag, Leningrad in Brussel

Heino ondervindt een hoop plezier in zijn Circus Zandvoort, zoals hier bij zijn 'SN-O-EP'-car in Familyland.

de kinderen is het souterrain ingericht als Familyland, met tal van
spelletjes-automaten. Plus een gigantische 'SN-O-EP'-car in de vorm
van een autofront, \vaar een grote

verzameling aan gekleurde snoepjes
te krijgen zal zijn.
"Het is alleen al een feest om hier
rond te lopen", zegt Heino, als we
weer naar boven gaan. Hem op de

Floor Bluijs feestelijk door EMM uitgezwaaid
ZANDVOORT - Na vijftien
jaar dankbaar van zijn diensten gebruik gemaakt te hebben, heeft woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht
vrijdag op feestelijke wijze afscheid genomen van werknemer Floor Bluijs. Hij ging de
VUT in.
De enorme drukte tijdens de afscheidsreceptie die hem in gebouw
'De Krocht' werd aangeboden, toonde aan dat deze Zandvoorter - die
sommigen ook nog wel zullen kennen uit zijn tijd als kroegbaas op de
Buureweg - bij heel wat dorpsgenoten geliefd is. EMM-voorzitter Marijke Brune verhaalde in haar
speech de vele goede eigenschappen
van deze sympathieke dorpeling.
"Wat zijn ogen zien, dat maken zijn
handen", zo omschreef zij het vakmanschap van deze rasechte Zandvoorter.
Floor blijkt in het dagelijks leven
og steeds een druk bezet man. De
VUT komt voor hem dan ook als een
welkom geschenk. De hem aangeboden nieuwe fiets en de bos bloemen
voor zijn vrouw Miep werden door
beide in dank aanvaard. Zo ook de
enveloppe met inhoud, die hem door
EMM-directeur Theunis werd aangeboden.
Dat Floor Bluijs een verdiensten

lijk zanger is, is in Zandvoort alge- broeders onder leiding van dirigent
meen bekend. Ook bij het Zand- Dico van Putten zelfs een speciaal
voortse Mannenkoor weten ze daar- lied voor hem gecomponeerd, dat
over mee te praten. Ter gelegenheid tijdens deze gelegenheid aan hem
van zijn afscheid hadden zijn zang- werd voorgedragen.

hielen zitten is geboden. Door het
gebruik van spiegels, plus trappen
die elkaar spiegelen, is verdwalen
kinderspel in dit binnenhuispark.
En het duizelt bijna. Zelfs het eigen
evenwicht raakt - ondanks een paar
rasechte zeebenen - onzeker van
zichzelf als de wandeling wordt
voortgezet over de 'Cake-walk'. Een
gang met lichtkasten in de vloer,
langs het loopgedeelte. Spiegels
links en rechts, waardoor Heino
plotseling in minstens twintigvoud
te zien is.
Architect Sjoerd Soeters maakt
gebruik van sensuele architectuur,
stond laatst te lezen in een persbericht van het Bouwhistorisch Centrum Haarlem. Heino bevestigt het:
"Dat noemen we de Marilyn Monroe-trap", zegt hij, wijzend op een
glazen trap, met enige fantasie zo
weggestapt uit het sfeertje van deze
blonde diva.
Verder zijn ronde vormen kenmerkend voor dit gebouw. 'Rond is
stront voor aannemers' zei Heino
laatst tegen een van de collega's. "Je
ziet in dit gebouw bijna alleen maar
ronde vormen. Voor de aannemers
verschrikkelijk om te werken".

Muppet-loges
De 'trap' daalt af van het smaakvol
ingerichte theatertje. Dit is een intiem, stijl oplopend zaaltje, met zo'n
honderd zeteltjes, bekleed met rode
stof. Er zijn ook enkele loges aangebracht, 'echte Muppetloges', vindt
Heino. Er is een bescheiden podium, geschikt voor kleine groepen,
maar méér nog zullen er films gedraaid worden. Met diverse grote
• Floor Bluijs met aan de arm zijn vrouw Miep (I.) en EMM-voorzitter Marijke film-distributeurs zijn al contacten
Brune. Op de achtergrond het mannenkoor en vele 'fans' van de Zandvoor- gelegd. Vanuit de computergestuurter.
Folo: Bram Slijnen de regiekamer moet in ieder geval

Foto: Wilfried Overwaler

alles mogelijk zijn. Na de voorstelling kan men in de foyer, een glaasje
of iets anders nuttigen. En voor de
toerist vertrekt, kan hij nog even een
typisch Zandvoorts aandenken kopen in het souvenirshopje: de winnende inzending op de wedstrijd
'Geef Zandvoort z'n souvenir'. Binnenkort wordt de uitslag daarvan
bekendgemaakt.

Sleutelgat
Maar voor het verlaten van het
gebouw moet toch nog even een bezoekje aan de toiletten gebracht
worden. Ook daar valt wat te zien: de
toegang tot deze ruimtes is gegoten
in de vorm van een sleutelgat. "Ik
weet niet of dat iets met voyeuristische gedachten van de ontwerper te
maken heeft gehad", grapt Heino.
Hij krijgt in ieder geval op één front
gelijk: of je het nou wel of niet eens
bent met de gekozen plek, Circus
Zandvoort is een huzarenstukje.
"Als je binnenkomt krijg je al een
soort huppelgevoel", zei hij in het
begin van de rondleiding. Daarvoor
moetje echter al iets meer thuis zijn
in dit bouwwerk. Een eerste keer
besef je nauwelijks watje overkomt.
JOAN KURPERSHOEK

Boze Engelsman
ZANDVOORT - Een 25-jarige Londenaar moest donderdag door de politie tot enige kalmte worden gemaand, nadat hij in een boze bui
enkele malen had ingeslagen op de
auto van een 23-jarige vrouw uit
Zandvoort. De Engelsman was
kwaad geworden omdat de Zandvoortse - mogelijk bij het achteruit
rijden - tegen zijn auto zou zijn gereden.

In het kader van een bilaterale uitwisseling met het Hermitagemuseum van Leningrad tonen de Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis in Brussel het publiek de tentoonstelling "Het goud
der Skythen". Deze tentoonstelling is gewijd aan de zoömorfe kunst
uit de Steppen van het 3de millennium voor Christus tot de 2e eeuw
na Christus. Het Hermitagemuseum heeft voor deze tentoonstelling
bijzondere stukken uit haar kluiskamer ter beschikking gesteld.
In samenwerking met Oskam Touringcarbedrijf b.v. organiseert
Weekmedia voor haar lezers een reis naar deze bijzondere tentoonstelling in Brussel. Bovendien wordt u 's middags in de gelegenheid
gesteld te winkelen in het prachtige Brussel. De kosten voor deze
reis bedragen slechts f 39,50 per persoon. Dit is incl. vervoer per
luxe touringcar, koffie met gebak op de heenreis en entreegeld voor
het museum.
Vertrek op zaterdag 9, 16, 23 maart en 6 en 13 april vanaf de
volgende vertrekplaatsen:
Amsterdam : Wibautstraat 131
om 7.30 uur
Stadionplein
om 7.45 uur
Amstelveen : Cultureel Centrum
om 8.00 uur
Purmerend : Beatrixplein
om 6.45 uur
Uithoorn
: Busstation
om 7.45 uur
Zandvoort
: Gemeenschapshuis
om 7.00 uur
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en
contante betaling bij een van onze ondergenoemde kantoren kunt
plaatsen reserveren:
Amsterdam : Wibautstraat 131
Amstelveen : Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421B
Uithoorn
: Stationsstraat 70
Purmerend : Weerwal 19
Zandvoort
: Gasthuisplein 12
Reservering uiterlijk de donderdag voor de zaterdag van vertrek.

Bon voor onze lezers
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Postcode:
gaat met
personen a f 39,50 p.p. mee naar de tentoonstelling
"Het goud der Skyten" in Brussel op zaterdag
maart/april*.
" doorhalen wat niet van toepassing is.

geeff u meer!
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AuiorubrtA SHOWROOM verschqni elke week m olie
< _ d t e s van Weekmed a t w Amserdams Stadsblad
Bu icrveldertsc Courani D enier Courant De N euwe
B jlmcr Nieuwsblad Gaasperdam Neuwsblad De
Purmt_r De Zaai se Gei nsbode Dt N euwe Weesper
N cuwsblad Haarlemmermeer Amstelveer s Weekblad
J tnoo t St. Courant De Ro de Veiier Aalsmeerder
Courat l et Zandvoorts Neuwsblad
De advcrtcnt es u r de rubr ek SHOWROOM worden op
vr|dag ook geplaatst n He Parool
Hoe kunt u uw tekst opgeven'
Telefon sch van maandag t/m vr |dag tussen 8 30 en
20 00 uur Ttl 0206658686 Fax 020 6656321
SchrfttJi|k Vul de bon n en ^end de^e aan
SHOWROOM Postbus 156 1000 AD Amsterdam
Afgeven kan ooi Het Parool Wiboutstraat 131 of Roem
l l O Amsterdam
^fgt-vi_n t a ook b| de volgenae Weekmed akantoren
Anselveen Gebouw Aemstels |n Laan van de Htlendo
Mees t.rs 421 B Purrnerend Weerwal 19 U thoorn
S at onsstraat 70 Weesp N euwslraat 33 Zandvoort
Gas hu spk. n l 2
Al opdrachten l^owel eletcn sche als schr ftel |ke) die
voor aonderdag 20 00 uur n ons bei t i |n worden de
volgende doq n Het Parool geplaatst en de volgende
week r al e Weekmediakranten
Totale oplage 730 000 exemplaren
Wat kost een advertentie m SHOWROOM'
3 regels
Voor elke extra regel
mm prijs
mm-prijs met vignet

ƒ 25,ƒ11,ƒ 5,68
ƒ6,10

Alle prijzen zijn excl 6% BTW
Gewone advertenties tarief op aanvraag

Voor meer informatie of advies bel

020-665 86 86
Austin
Metro MG Turbo 85 rood LM
velgen etc 95 pk supersnel
z mooi apk 1 1291 rad cas
ree in slede 0206594235 na
18 00 uur ƒ6850

Mazda
T k Mazda 323 HB SPORT 3
drs wit 5 1987 sportmt spoi
lerset get glas enz in nieuw
staat ƒ 11500 Tel 029724612
Mazda 323 HB 1 3 sport bijna
86 APK 3 92 5 speed 65 000
km radio cass sunr pracht
auto ƒ 7250 0206163260

MAZDA 323 LIMITED 1 5 HB
87 bl met Vialle LPG stereo/
WESTDORP
De nieuwe SAMARA bij ons m slede ƒ9900 Tel 029875867
de showroom nu uit voorraad
leverbaar met 2 jaar
Mercedes Benz
volledige garantie
Ruime voorraad nieuwe en T k Mercedes 200 aut versn
jonge LADA S met BOVAG wit bj 78 APK 92 motor
garantie en APK 100% fmanc 100% pr ƒ3250 0206124032
of leasen v a ƒ 250 p maand
OCCASION VAN DEZE WEEK
Opel
Lada 2107 1 6 juni 88 ƒ8750
Adres verkoop
Kadett 1 6i LPG zwart 10 88
Adm ao Ruijterweg 396 398 Kadett 1 3 LS LPG zilv met 5
Adam tel 0206825983
drs 5 85 Kadett 1 3LS 3 drs
station blauw LPG 1 88 Ka
dett 1 3 LS 5 drs station wit
Lancia
LPG onderb 6 88 Autobedrijf
BEREBEIT
Amsteldijk 25
Adam tel 0206627777

Auto Halan

Zeilemaker-Opel

Grootste Lancia dealer
INRUILWAGENS
van Nederland
Constant keuze uit 100 auto s
Keus uit ruim 25 Lancia occa
Burg D Kooimanweg 7
sions incl 1 jr gar gratis grote
Purrnerend 0299022551
beurt en APK voor aflevering
AANBIEDING VAN DE WEEK Opel Corsa 1 2 TR mod 85
Lancia Thema 2000 ie Demo 9 APK 3 92 2 drs zilvergr
90 12000km
zwart met ƒ5950 Tel 0206146392
o dak nw ƒ 55 000 nu ƒ 44 950
OPEL CORSA 1 2 S 1984
*4x Lancia Prisma 1600
110000 km APK mrt 92
1600 ie Turbo Diesel
i z g st Vr pr ƒ 5750
vanaf ƒ 16500
Tel 020 6432364 na 18 uur
* 4x Lancia Thema 2000 ie
vanaf ƒ 25 500
Opel Kadett 1 3 HB automaat
*• 6x Lancia Thema Turbo ie bijna 84 APK 3 92 3 drs 1e
vanaf ƒ28500
eig ƒ3475 0206146392
* 1x Thema stationwagen 87
Opel Kadett 1 2 S 84 90 000
Turbo ie ƒ 36 500
Leasing via Personalcarlease km met lak radio trekh
AUTOBEDRIJF J WALS
vanaf ƒ 495 ex p mnd
Dorpsstraat 32a llpendam
Vraag vrijblijvend offerte
Tel 02902 1697/1981

020-6650050

De Flmesstraat 22 A dam
t/o Makro Donderd koopav

BMW
T k BMW 316 rondom spoil m
k'eur auto (zilv met kl) Km
107 000 bj 85 R c met slede
92 Pr
T alarm APK tot febr
/ 12 000 Tel 020 6112862 (ma
t m vr na 18 u )

AUTO SERVICE WETTER
Lada 2105 13 Ipg 89 ƒ 8500
Lada 2105 13 Ipg 86 ƒ 4995
Lada 2107 15 Ipg 85 ƒ 3750
Lada Samara 13 86 ƒ 7 500
Nissan Micra
88 ƒ 12995
Citroen BX 14
90 ƒ 19995
VERWACHT Ford Onon 1 8
diesol
89 met veel ace
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg Tel 029076572

Van part mooie Opel Kadett
kl met bl bj 80 i z g s t
ƒ3500 0297984585

BMW 316 79 APK tot aug T k NISSAN MICRA bj 87
91 LPG kl rood get glas blauw met sunroof i z g st Nissan Sunny 1 3 LX bj 87
62 000 km rood
pnjb ƒ 1750 Tel 02972 1402
Tel na 18 uur 0206437402
AUTOBEDRIJF WALS
BMW 316 bj nov 79 rood Nissan Micra TL bijna 84 APK
Dorpsstraat 32a llpendam
spoiler en sportvelgen APK 2 92 5 bak radio sport
Tel 02902 1697/1981
Prijs ƒ 1850 Tel 02990 36809 als nw ƒ4450 0206163260

Chrysler

Peugeot

CHRYSLER AMSTELVEEN

Meer Waar Voor Uw Geld!

Wiegeröm nlaan 73 1422 CB Uithoorn Telefoon 02975 61212

PEUGEOT
205 XE Accent rood
205 XL Magnum d grijs met
205 XR 13 wit
205 XR 14 blauw
205 XRD rood
305 1 6 Selec blauw met
Business of fin lease
309 GL Profil rood
309 GR 14 rood
309 GR 1 6 rood met
Citroen
309 XE Allura rood
309 XR Diesel d grijs
CITROEN AX 11 87 grijs
Citroen Visa 11 RE APK t/m 405 GL 1 6 LPG beige met
metallic 37 000 km
10 91 bj 10 84 kleur rood 405 GR autom LPG beige met
AUTOBEDRIJF WALS
ƒ2950 Tel 0206827207
405 GR 16
d grijs
Dorpsstraat 32a llpendam
TE KOOP Citroen BX 16 TRi 5 0 5 G R 2 2 i n j grijs met
Tel 02902 1697 1981
B J aug 88 EXTRA S LM vel 505 GTI autom grijs met
V a ƒ 85 5 veerbollen op druk gen sunroof sportstuur radio Citroen BX TRD autom wit
brengen bij de Citroenspecia cass en achterspoiler Nieuw Opel Corsa 1 3 N blauw met
5 Campus grijs met
list van Zaanstad
waarde ƒ 41 000
Seat Marbella zwart
GARAGE RENE SPAAN
PRIJS
ƒ17500
Vissers pad 11 Krommenie
(mcl BTW)
075 281193 of 353788
Tel ml 02507 16420/
029074144

50000
25 000
73400
18800
85000
68000
51 000
18000
55 000
23000
68000
70000
51000
77000
51000
90000
120000
45 000
26000
10000

Rover 216 Sprint b j 89 kl
flame red 45000 km Rover
216 SEEFI b j 89 kl strata
grey leder + sunroof 28000
km Rover 3500 van de Plas
automaat b j 86 kl silverleaf
Austin Maestro LE b j 85 kl
circon blue 95 000 km Auto
mobielbednjf Record Duiven
drechtsekade 75 77 1096 AH
Amsterdam tel 0206949266

DE NIEUWE ROVER
200 3-EN 5-DRS

Saab

Seat

SAAB SERVICE MOLENAAR
rep onderh APK LPG
alarm etc BOVAG LID
HOOFDDORP 02503 14097

SEAT AUTO KOHLER SEAT
v d Madeweg 23
Adam 0206686146

en

400 4-DRS
NU IN ONZE SHOWROOM

Minor Motorcars BV
Roverdealer
Sloterkade 43 44 A dam
tel 0206177975

Subaru
De enige off SUBARU DEA
LER -i- occ voor Purrnerend
e o Tuijp b v West Beemster
02999 278 Jisperweg 39 40

HEERE B.V.

Justy Spirit
3GL
Deze spec uitvoering nu reeds
in onze showroom

NU OOK SUBARU DEALER»
Auto Service Wetter
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg tel 029076572

MOOY EN ZOON

v.a. ƒ16.000.

v h Museum autobedrijven

zeer veel extra's

Reeds 14 jaar de dealer
voor A dam en omstr
Kom gezellig
AUTO WINKELEN
De goedkoopste m leasing
voor part b v
V1INI JUMBO v a / 145 p mnd

o a radio/cass op slede
wieldoppen striping

Autobedrijf Heere
Ceintuurbaan 225
Tel. 020-6622204.
Donderdagavond Koopavond.

Ruysdaelkade 75 A aam.O Z
Info 020-6623167-6732853

Suzuki
AUTOBEDRIJF AMSTELSTEIN

SUZUKI
Wiegerbruinln 73 • Uithoorn • 02975-62055

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
voor Amsterdam en omstreken diverse occasions m voorraad
Showroom Hemonylaan 25 A (verl A Cuypmarkt) 0206799100
Showroom tevens werkpl magaz Minervalaan 85 0206713581

Nissan

Fax 02975-60240
OFFICIEEL DEALER VOOR:

Rover

0588
ƒ14500
02 89
ƒ 17 500
0886
ƒ12500
0988
ƒ17700
0188
ƒ16950
01 87
ƒ 10450
01 87
ƒ 13 900
1088 ƒ18950
04 86
ƒ 13 950
0288
ƒ14700
0189
ƒ22500
0588
ƒ18800
0888
ƒ26000
0888
ƒ19950
0489
ƒ31500
0186
ƒ17500
0586
ƒ14000
06 87
ƒ11 450
0188
ƒ12500
1188
ƒ 9900

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

Van Deinum

VOOR UW
SUZUKI
OCCASIONS
De Giant
Suzuki-dealer voor
Amsterdam e.o.

Suzuki Swift GLX b j 88
37 000 km APK + tectyl gar
ƒ14650 Tel 029077263
• Dit is de autorubriek voor
Amsterdam en omgeving
Oplage 730 000 ex
Elke week in Het Parool en
alle uitgaven van WEEKMEDIA
Tel 0206658686

Bestelwagen huren''
Bel dan 020 6343088
Andrea Camperbouw&Verhuur
Speciaal 4 uur tarief

*AAA MATZER BV*
Div personenwagens v a ƒ25
div bestelwagens v a 11 17 m3
+ autoambulance 020 6630836

Autosloperijen
AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald Autosloperij Jan
Tel 020 361178 / 02907 6248

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade auto s alle
merken alle bouwjaren
Ravenstijn 025025435

Centerparts

Het HOOGSTE BOD?? Bel
vraagt sloop en schadewa
voor vrijblijvende prijsopgaaf
gens Origineel R D W vnjwa
Loop sloop en schadeauto s
ring De hoogste prijs en geen met vrijwaring Tel 020754193
risico Tel 107942 of 107946

Algemeen
HUURKOOP
Van der Spek Auto's Rotterdam BV
Huurkoop financieringsplan
Voor elke klant de juiste formule
Keuze uit meer dan 250 auto s

Vanaf 16 t/m 25 maart is er een
grandioze autoshow in
de Jaap Edenhal m Amsterdam
Merk kleur bj
Alfa 33 1 3 S grijs 89
Alfa 164 zwart 89
Audi 200 V8 blauw 89
Audi 100CC Autom brons 87
Audi 100 Diesel blauw 88
Audi 80 1 6antraciet 89
Audi 80 1 6 brons 89
Audi 80 1 8 S wit 88
Audi 80 Diesel brons 88
BMW Z1 rood 91
BMW 730i Autom grijs 87
BMW 735i Autom zwart 88
BMW 530i zwart 88
BMW 316i wit 88
Buick Park Avenue smoke 91

aanbet
ƒ 5 000
ƒ11 000
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

7 500
8 000
8000
8 000
8 000
8 000

nieuw
ƒ17500 ƒ1395
ƒ 20 000 ƒ1575
ƒ 15 000 ƒ1175
ƒ 6000 ƒ 625
nieuw

7000
600
7500
650
7500
700
6000
550
7500
650
5500
495
7500
650
7500
625
5500
550
5500
550
"ƒ5500
550
5500
495
5500
495
4500
400
6000
525
5000
425
4500
400
ƒ15000 ƒ1175
ƒ 7500 ƒ 550
ƒ15000 ƒ1175
nieuw
nieuw
nieuw
7000
575
6000
550

Huurkoop autorijden voor iedereen

Mercedes 190 wit
ƒ11000 ƒ 875
• Bewijsnummers van een ge Mercedes 190 Diesel 25 brons 87
ƒ12500 ƒ1025
plaatste AUTO advertentie Mercedes 190 Diesel 25 blauw 88
ƒ 12 500 ƒ1050
JARMUIDEN 29 A DAM W
krijgt u alleen toegezonden als Mercedes 190 Diesel 25 antraciet t
ƒ14000 ƒ1100
SLOTERDIJK III
u dat bij de opgave van de Mercedes 190 Diesel zilver 88
ƒ12000 ƒ 950
tel.: 020-148933.
advertentie kenbaar maakt De Mercedes 190 Diesel wit 88
ƒ12000 ƒ 950
kosten daarvoor bedragen ƒ 3 Mercedes 190 Diesel wit 87
ƒ10000 ƒ 800
Mercedes 190 E zwart 87
ƒ11000 ƒ 900
Mercedes 190 E zilver 88
ƒ12500 ƒ1100
Toyota
Mercedes 190 E antraciet 88
ƒ14000 ƒ1100
Mercedes 190 E blauw 88
ƒ 12 500 ƒ1025
Mercedes 190 E antraciet 87
ƒ11000 ƒ1175
Mercedes 190 E blauw 88
ƒ12500 ƒ1025
2e Jan Steenstraat 4248 A dam Oud Z Tel 020763829
Mercedes 190 E 23 Autom antraciet 87 ƒ 12 500 ƒ1100
Amsterdam Noord Hamerstraat 3 15 Tel 020360401
Mercedes 190 E 26 Autom , antraciet 87 ƒ16000 ƒ1275
Mercedes 200 zwart 87
ƒ12500 ƒ1050
Toyota de Graaf biedt aan
Mercedes 200 TE beige 87
ƒ12500 ƒ1050
ƒ15000 ƒ1225
Starlet 1 O DX
sept 85 ƒ 8250 Mercedes 230 E smoke 88
ƒ12500 ƒ1050
Starlet 1 O Spec
dec 86 ƒ 9750 Mercedes 230 E zwart 87
ƒ15000 ƒ1225
Starlet 1 O DL
mei 87 ƒ10250 Mercedes 230 CE antraciet 88
ƒ15000 ƒ1225
Starlet 1 3 DX
maart 85 ƒ 9250 Mercedes 250 Diesel wit 88
ƒ11000 ƒ 900
Starlet 1 3 DX
april 86 ƒ10750 Mercedes 250 TD wit 87
ƒ17500 ƒ1495
Corolla Sed 1 8 DSL
feb 86 ƒ 7950 Mercedes 260 E antraciet 88
jan 89 ƒ21750
Canna Sed 1 6 MM
Bezoek
de
autoshow
T k Citroen Visa Bj 81
Canna Sed 2 O DSL
mei 88 ƒ21750
van 16 t/m 25 maart
Vrpr ƒ1500 0206244272
DEMO Corolla HB 1 3 XLI
okt 90 ƒ21950
Lite Ace comm DSL
aug 89 ƒ15250
Jaap Edenhal - Amsterdam
maart 83 ƒ 3750
Ferrari
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen Daihatsu Charade XG
020-6631749/6632789
eigen risico • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
Mercedes 300 Diesel blauw 85
ƒ12500 ƒ1050
Condensatorweg 44 Amsterdam Sloterdijk
Zelf rijden m FERRARI 308
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul
Mercedes 300 Diesel blauw 88
ƒ17500 ƒ1395
GTSi (Type Magnum)
lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd
Tel
020-6865511
Mercedes
300
E
antraciet
86
ƒ15000 ƒ1225
o a AX BX
PORSCHE 911 Carrera Targa
Dus Leeuwekeur zeker en beter
Mercedes 300 E smoke 88
ƒ20000 ƒ1650
vanaf ƒ 31 65 excl BTW
voor trouwen tevens Rolls
Toyota Canna 1 6 XL 16V
TOYOTA DE GRAAF
Mercedes 300 SE zwart 89
ƒ25000 ƒ2050
Tel 0206932750
Royce en Amerikaanse Limo s
5
drs
station
LPG
11
88
nieuw
+
gebruikt
Mercedes 300 SE zwart 88
ƒ20000 ƒ1650
S Stevmstraat I2a Adam
Bel Meijers BV 030444411
Canna II 1 6 DX LPG 12 86
Condensatorweg 44
Mercedes 300 SE groen 87
ƒ17500 ƒ1495
KOUDIJS AUTOBEDRIJF B V
Berebeit Amsteldijk 25
A dam SI dijk info 865511
Mercedes 420 SE grijs 86
ƒ16000 ƒ1275
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
Fiat
Tel 0206627777
Ook zaterdags
Mercedes 420 SEC blauw 88
1183 JG Amstelveen
Mitsubishi Galant 1 8 wit 89
ƒ 5500
525
tel 020(6)455451
FIAT VERMEY B V
ƒ 5000
Volvo
500
Accessoires en Nissan Micra 1 2 rood 90
FIAT
PANDA
45
CL
jan
86
Halte
Sneltram
Zonnestein
Keuze uit ruim 35 occasions
Nissan Sunny 1 4 LX grijs 90
ƒ 7000
600
APK
kleur
rood
±
52
000
km
onderdelen
A Philipsweg 13 Uithoorn
Nissan Primera 1 6 LX rood 90
ƒ 8000
750
Te koop VOLVO 340 bj dec
ZUIDWIJK Minervalaan 86
/5250
Tel
029074597
COBUSSEN
AMSTERDAM
Tel 0297562020
Nissan Primera 2 O LX grijs 90
ƒ10000
750
85 90 000 km ƒ 6700 Tel
bij het Olympisch stadion Ver
Sinds 1930
Grote sortering ONDERDELEN Nissan Patrol GR TD antraciet 90
ƒ20000 ƒ1575
020 6239128
Leeuwekeur gebruikte auto s koop nw en gebr Peugeots
van schade auto s alle
Nissan King Cab wit 90
ƒ 8000 ƒ 625
Ook inkoop Tel 0206629517 Wegens omstandigheden Vol merken alle bouwjaren
Ford
PEUGEOT 205
Nissan Prairie grijs 91
12500 ƒ1000
7
vo
343
aut
1982
69000
km
RAVENSTIJN
0250245435
XE 1 1 Accent bj 20 5 86
• Wilt u iets verkopen Plaats
Nissan 100 NX rood 91
ƒ 8500 ƒ 675
Prijs
ƒ
3500
029971715
Lid
Nevar
•
Deze
autorubriek
FORD ESCORT 1 4 88 3 mnd
l rood 3 mnd gar
ƒ 9 925 eens een 1 in 3 MINI Aantrek
Nissan 300 ZX alle opties zwart 91
verschijnt in
TOYOTA DE GRAAF
gar div extra s ƒ 15950 Tel
XE 1 1 Accent bj 01 6 88 wit kelijke prijzen
VOLVO DEALER BIEDT AAN
Nu
ook lease voor particulier
Het
Parool
en
Weekmedia
Alle onderdelen voorradig
020 6432836 na 18 uur
3 mnd gar
ƒ 14 300
740 GL LPG
88
Oldsmobile Cutlass brons 89
Huis aan huis in heel
XE 1 1 Accent 18 3 88 blauw
740 GL aut wit
88 Condensatorweg 44 A dam
Renault
Opel kadett 1 61 wit 89
7000
600
Amsterdam en omgeving
T k Escor 1 3 C 3 drs bj 86
SI dijk Info 020865511
3 mnd gar
ƒ14425
740 GL aut
87
Opel Omega 1 8 blauw 87
5000
525
Oplage 730 000 ex
wit ƒ10500 na 1800 Tel
Ook zaterdag geopend
XL 1 1 bj 03 4 89 donkerrood T k Renault 20 TS ƒ 750 APK 740 GL diesel grijs met
87
Opel Omega blauw 88
6000
575
Tel 0206658686
02503 372:7
3 mnd gar
ƒ16250 nov 91 + trekhaak Tel 02977 740 GL Turbo wit
86
7000
575
AUTO ELEKTRA HECHRI BV Opel Omega 1 8i wit 89
740
GL
aut
LPG
87
Rat Uno 45 S 5 87 wit
41795 bgg 04451 2333
Ooel Vectra 1 6i grijs 89
7500
650
244 GL
87 Klaar terwijl u wacht Ruilstar Opel Vectra 1 6i blauw 89
Lada
Hyundai
3 mnd gar
ƒ 7 800
7500
650
84 ters en dynamo s Erkend
Visa 11 RE 09 87 licht rood Renault 4 F6 mod 85 APK 12 240 GL
7500
650
inbouwbedrijf van TBBS/TNO Opel Vectra 1 7 Diesel wit 89
91
1eeig
Bestelauto
keurige
240
stationcar
82
LADA BONTEKOE
Auto Centrum Duivendrecht
3 mnd gar
ƒ 8 500
ƒ12000
950
autobeveili Opel Senator 3 O E brons 88
440 GL kl rood
89 goedgekeurde
Hyundai onderhoud incl APK in onze showroom de nieuwe Renault 5 SL bj 14 10 87 grijs wagen ƒ 1775 0206125155
ƒ15000 ƒ1175
gingssystemen
Valkenbur Opel Calibra rood 91
360
Sedan
groen
met
86
SAMARA
1
5
Demo
5
drs
RENAULT
9
GTX
blauw
LPG
met 3 mnd gar
ƒ 10750
gra is leonajto \ a ƒ299
Peugeot 309 XLD blauw 90
ƒ 6000 ƒ 500
340 GL 1 7 grijs met
12 87 gerstr 134 Tel 020240748
Occasions APK gekeurd
Inruil en financiering mogelijk 5 versn okt 87 ƒ 9500
Schade herstel 020995176
Peugeot 309 GRD blauw 89
ƒ 6000 ƒ 500
340
DL
5
d
1
7
87
2104 Combi
88 ƒ 8500
PEUGEOT DEALER
Tel 075287733
Peugeot 405 GR blauw 88
ƒ 5500 ƒ 475
Service en
hord Escort 1 4 Biavo bj 8E 2107 15
340 1 7 LPG wit
89
86 ƒ 4500 Adres Baarsjesweg 249253
Peugeot 405 SR blauw 88
ƒ 6000 ƒ 495
RENAULT AMSTERDAM
28 000 km 5 bak get glas
340
aut
wit
88
Lada Samara LPG 89 ƒ 10 250
Adam tel 0206121824
Peugeot 605 SV 3 O grijs 90
ƒ16000 ƒ1275
reparatie
Top occasions met 1 jaar
340
aut
wit
87
AUTOBEDRLF J WALS
Fiat Ritmo
85 ƒ 3500
Pontiac Trans Sport wit 91
ƒ20000 ƒ1650
o Plekje voor stacaravan7
garantie
Doipsstraat 32a llpendam
340 DL aut rood
85
Verrijn Stuartwea 6 Diemen
4500
375
APK + grote beurt v a ƒ290 Renault 5 GTX grijs 88
<ijk in de 1 in 3 VAKANTIE
Wibautstraat 224
Tel 02902 1697 1981
TEL 0206992865
Renault 21 GTS grijs 89
5500
450
incl DIESELSERVICE
MINI s of plaats er zelf een
020 561 96 11
Rolls Royce zilver 82
brandstofpompen verstuivers
Rover 216 S grijs 90
ƒ 7500 ƒ 600
cil koppen vlakken Garage/
Saab 9000i Cabno rood 90
motorenrevisie FEENSTRA
ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de
l
8000
700
Industneweg 27 Duivendrecht Suzuki Vitara wit 90
UW VOLVO DEALER
' onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM Ik sluit een
Toyota Landcruiser TD brons 87
ƒ 8500
775
tel 0206980639
Meeuwenlaan 128
l
/eurochequeter waarde van de kostenvan de advertentie in
,
VW Golf Diesel wit 89
ƒ 5000
475
Tel 0206369222
APK keuring geen afspraak VW Golf GTi 16 V groen 89
ƒ10000
800
Prijs
Prijs
Ook voor leasing
klaar terwijl u wacht Ook repa VW Golf GTi 16 V blauw 88
l
ƒ10000
800
ex
6%
in
6%
raties
en
onderhoud
Gar
Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en
VW Golf Manhattan diverse 89
6000
600
BTW
BTW
West
Center
020
122476
tussenruimten tellen voorl letter Minstens 3 regels beschrijven
Volvo 340 DL antraciet 88
5000
450
l
Volkswagen
A P K KEURINGSSTATION
Volvo 340 DL blauw 88
5000
450
Keuren zonder afspraak
Volvo 340 DL grijs 89
5500
500
l VW KEVERS 1200 1300 1303
Feenstra & Jimmmk
Volvo 340 DL blauw 89
500
5500
en 1303 S allen m nieuw staat
Asterweg 24A A dam 6364702 Volvo 360 wit 89
5500
525
Ruska
Automobielen
Laurier
l
525
6500
BLOKSMA
RADIATEUREN Volvo 440 zwart 89
gracht 115127 Amsterdam
Volvo 440 blauw 89
600
6000
warmtewisselaars
Kapoeas
Volvo 740 GL Station brons
ƒ12000
900
l T k Golf 1300Czilvermet nov weg 17 Adam 020 148385
84 ANWB rapp 52 000 km
Volvo 740 Diesel brons 88
625
ƒ 7500
ƒ8500 Tel 0206732575
l
Autoverhuur
Nog meer keuze uit div anderen merken
Voor inruilpnjs t k VW JETTA
Ook div bestelauto s
1800
gas
1986
alle
rekenm
l
gen ter inzage ƒ9800
Al deze auto s kunt u huren over 12 18 24 of 36 mnd
Tel na 19 u 02503 37081
25% aanbetalen
l
V W Polo C pointer bj 86
Kopen voor een van te voren afgesproken restwaarde
niet
duuri"
74 000 km zonnedak blauw
Geen info bij bank of werkgever
l
Studenten 10% korting
AUTOBEDRIJF J WALS
- auto ambulance & opnjauto
Dorpsstraat 32a llpendam
VAN DER SPEK AUTO S ROTTERDAM BV
l
- 9 pers bussen en piek up s
Handtekening
Telefoonnummer
Tel 029021697/1981
Lange Hilleweg 64 C Rotterdam Zuid
Avonden
nachttar
0104855728/4851576 Fax 010 4862740
B Opsturen m een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM Postbus 156 1000 AD Amsterdam of l
V
W
Golf
1
6
tour
88
bestelwagen afhalen na 1730
™ afgeven bij Het Parool Wibautstraat 131/Rokin 110 Amsterdam
60 000 km blauw met
uur en de volgende morgen
± 50 auto s APK gek Den
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen Gebouw Aemstelstyn Laan van
AUTOBEDRIJF
J
WALS
om 800 uur retour
Bnelstr 18 Adam zijstr
de Helende Meesters 421 B Purrnerend Weerwal 19 Uithoorn Stationsstraat 70 Weesp
Dorpsstraat
32a
llpendam
tegen 4 uur tarief
Haarlemmerw
bij
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_ Nieuwstraat 33 Zandvoort Gasthuisplem 12
Tel 02902 1697 1981
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Leeuwkeur Gebruikte Auto's
zeker en beter

ingdijk
autoverhuur

Van Vloten
Amsterdam

f

BIJ
Ouke Baas

S

m

Auto's te koop
gevraagd

JOHAN BOOM
Zuiderakerweg 83 (oranje hek)
A dam Osdorp
020 6105478
Geopend van 9 00 tot 19 00 uur
Alle auto s APK hoge inruil
Financiering binnen 24 uur
v a ƒ 5000 1 jaar garantie
op arbeid/onderdelen
Mitsubishi Colt 1 3 EL m 90
25 000 km ƒ 14 950 Opel Cor
sa 1 3 LS eind 88 22 000 km
ƒ 14 950 Opel Ascona 1 8 S
m 88 LPG ƒ 11 950 Hyundai
Pony 15 XP aut
bj 88
ƒ 10 950 Renault 5 Campus
eind 88
ong 7000 km
ƒ11950 VW Golf 1 3 m 86
ƒ 10 950 Opel Kadett 1 6 S
bj 86 LPG ƒ10950 Nissan
Cherryl 3 Trend bj 86 ƒ8950
Fiat Uno 45 bj 89 ƒ9950
BMW 316 nwmod 84 LPG
ƒ 8950 Fiat Regata 85 bj 87
LPG ƒ8950 Fiat Uno 60 S
m 87 ƒ7950 Fiat Uno 45 S
m 88 ƒ 7950 Fiat Panda 1000
cl eind 86 (zwart) ƒ 6950
Nissan Bluebird 1 8 GL m 86
LPG ƒ 7950 En nog div auto s
va ƒ800 tot ƒ20000

Gevr auto s evt iets opknap
pen en taxatie aan huis
Tel 0652827115
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vnjw bewijs Tel 020 105478
HOOGSTE PRIJS '
voor elk merk auto a contant
met vnjwanngsbewijs geen
sloopauto s Tel 0299037825
Koop
of VERKOOPPLAN
NEN? Bel dan snel Nationale
Occasionlijn 023365206
Te koop gevr Peugeot? 404
504 505 J5 604 TD Schade of
sloop
Autocommerce
023 338895

Diversen
Wordt nu autonj instrukteur en
bepaal je eigen inkorrjen
Werkgarantie mogelijk
De
goedkoopste en de beste van
Ned ƒ 1650
MICHEL opl
020 6853057/02990 34768

pm
425 Alfa 33 55 000 km 88 Opel
950 Kadett Club 1300 87 Ford Es • De advertentie afdeling
cort 1600 LPG 86 Citroen
behoudt zich het recht voor
650 Visa 1100 82 en 83 Fiat Pan advertenties eventueel zon
775 da 83 84 en 85 Rat Ritmo der opgave van redenen te
750 82 83 en 84 Opel Record weigeren (art 16 Regelen
750 1800 S model 84 IJsselstr 69 >/oor het Advertentiewezen)
750 73 IJsselgarage 020 6624729
700

U wilt toch ook weer met een
betrouwbare auto op vakantie
Fiat Croma 2 5 Diesel blauw 89
Ford Scorpio 2 O CL blauw 89
Ford Scorpio zwart 89
Ford Scorpio blauw 88
Ford Scorpio 2 Oi CL blauw 88
Ford Scorpio 25 Diesel blauw 87
Ford Sierra 2 Oi zwart 90
Ford Sierra 1 6antraciet 90
Ford Sierra 2 O CL grijs 89
Ford Sierra 1 8 Autom wit 88
Ford Sierra 2 O zwart 88
Ford Sierra 2 O CL blauw 88
Ford Sierra 2 O CL blauw 88
Ford Sierra 2 O CL groen 87
Ford Escort 1 6 GT wit 90
Ford Escort 1 6 Diesel grijs 88
Ford Fiesta 1 1 rood 90
Honda Legend V6 2 7i grijs 88
Honda Accord 2 O EX rood 89
Jaguar Sovereign grijs 87
Lancia Y10 91
Lancia Ded-a 91
Lancia Thema 91
Mazda 626 2 O HB rood 89
Mazda 626 GLX HB wit 88

LET OP »
Wagenpark

Rijscholen

VOOR EEN PERFECTE RIJ OPLEIDING
5 STERREN AUTO EN MOTORRIJSCHOOL
* alle rijlessen ƒ31 per les

20 rijlessen + examenaanvraag ƒ825
*
*
*
*

gratis theonecursus op video
speciale spoedcursus praktijk en theorie
100% njlesfinancienng
geslaagd" 1 dag gratis huurauto voor nieuwe leerlingen
Ruys de Beerenbrouckstraat 157 Amsterdam
Tel 0206138473

Autorijschool Ferry
1e 10 lessen a ƒ 27 50 per les
Tel 0206932074
AUTORIJSCHOOL NOVA
Korrekt en punctueel met af
spraken Binnen 8 weken uw
rijbewijs ƒ 42 50 p u
Ook theorie Bel 020 6425364
AUTORIJSCHOOL DIK MILET
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur
Gratis halen en brengen
Tel Adam 020942145

AUTORIJSCHOOL DEFONS
BOVAG LID
DIEMEN
Info tel 020 900292
VOORLICHTINGSLIJN
AUTORIJLES
Telefoon 020 6161321
1e 10 autonjlessen a ƒ 25
Michel geeft les m div talen
Ook motorrijlessen
020 6853683 / 6181775
075 174996 en 02990 34768

Randstad
heeft volop
werk
Horecapersoneel m/v
Het toenstenseizoen gaat weer van start'
Voor een groot hotel annex bungalowpark m Zandvoort
zoeken wij bedienend personeel Enige ervaring met serveer
of kantmewerkzaamheden is gewenst Tevens dient u over
zwart/wit kleding te beschikken Bent u een of meerdere
dagen per week beschikbaar, kom dan bij ons langs U kunt
direct aan de slag
Informatie bij Tessa OldewarriS, tel 023 29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49

•v randstad uitzendbureau
VACATURE

Eimn

Woningbouwvereniging
Eendracht Maakt Macht
te Zandvoort

roept kandidaten op voor de functie van

Bestuurslid
Het bestuur van EMM heeft een beleidsbepalende signatuur
daarom verwachten wij van kandidaten dat zij voldoen aan de
volgende profielschets
Sociale betrokkenheid
Brede maatschappelijke geinteresseerdheid
• Solidanteitsgedachte
• Belangstelling voor wonen moet
Persoonlijke kwaliteiten
• Grote persoonlijke inzet
• Integer
• Goede kontaktuele eigenschappen
• Goed kunnen luisteren
Werken m bestuur
• Bestuurlijke ervaring bij voorkeur in maatschappelijke or
ganisaties
• Kunnen werken m een team
• Vermogen/bereidheid tot consensus
Kennis en ervaring
• Geen direkte gespecialiseerde kennis vereist generalist
• Bestuurder op afstand kunnen zijn
• Ontwikkeling/opleiding minimaal op middelbaar niveau
Algemeen
• In verband met een evenwichtige verdeling van leeftijd en
sekse binnen ons bestuur hebben wij bij gelijke geschiktheid, \teorkeur voor een vrouw in de leeftijd tussen 30 en
45 jaar oud
Een nieuw bestuurslid moet cursussen willen volgen, lid zijn
van EMM en voldoende tijd beschikbaar kunnen maken (ca^
16-20 uur per maand) Een bestuurlijke functie wordt aattge
gaan voor een periode van minimaal 4 jaar
Geïnteresseerden voor de bestuursfunctie binnen EMM rpe
pen wij op voor 1 mei een brief voorzien van alle relevante ge
gevens te sturen aan
£„-,;.
Bestuur
v.; ;y
Woningbouwvereniging EMM
Thomsonstraat 1
• •
2040 EA Zandvoort

Solliciteer niet naar
moeilijkheden!
Sluit geen oi igmele getuigschriften bij
uv\ solluitcitie Soms komen /e niet terug.
K n cldt lei wijl heel veel boekhandels
\ooi i en paai dubbeltjes uw getuigschrift
kopieten 1

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

Hoog tijd
voor meer
emancipatie
inde
mannenmode

Het voorjaar noodt tot uitUit het ruime aanbod
op handen zijnde exposiics en andere evenementen
,ceft de redactie van deze ATVeen keus gemaakt.
n het weekend van 22, 23 en 24
jfnaart wordt op Kasteel Middachten
De Steeg bij Arnhem (voor het
erst geopend dit jaar) een paasshow
ohouden. Honderd eieren uit alle
elen van de wereld zijn er te zien.
ie collectie toestaat onder meer uit
itgeblazen, marmeren en houten
ioren. Daarnaast vindt de bezoeker
r paasversieringen en een hoeveelieid boekjes over eieren.
/utiaf vrijdag 29 maart gaat de dagocht naar het natuurgebied De
jbostvaardersplassen en het VOCscliip De Batavia weer van start,
poor de enorme belangstelling vorig
JBiir heeft de VVV Flevoland ook dit
jaar besloten deze combinatietocht
iedere vrijdag te organiseren. Het
Wtrek- en eindpunt van deze busexlursie is het Centraal Station in Aljnere. Het programma duurt van
.45 tot 16.45 uur en omvat een beoek aan het Natuurinformatiecenjruni De Trekvogel. Een rit en wanflcling door het natuurgebied De
jbostvaardersplassen onder leiding
~an een deskundige gids en een
unch in een observatiehut, middeni de plassen. Op de werf van De
jjatavia is een rondleiding rondom
iet schip en een bezoek aan de origióele Mississippi-radarboot Mark
Twain. De prijs voor deze dagtocht
fcedraagt f 47,50. Inlichtingen: 0320030500.

Evenementen

Redactieadres ATV: Weckmedia,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)
Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving: Paul Bussc

Spelen met kleur is inmiddels ook voor mannen
bepalend in het modebeeld. Mannen laten zich
door kleding steeds meer
zien. 'Easy' en 'clean' is de
typering van de deskundigen. In goed Hollands: het
gemak dient de man, conifort en klasse gaan voor.
Steekwoorden die we
twee jaar geleden al bij de
vrouwenmode tegenkwamen, alleen heette het
toen 'nieuwe vrouwelijkheid'.

Decoratiefolie
Splendid is een nieuwe serie
zelfklevende decoruticfolie. De
folie kan gebruikt worden voor
het bekleden van onder andere
keuken- en slaapkamerkasten
of tafel- en bureaubladen. Spiendid wordt geleverd in drie verschillende breedtes: 45. 67,5 en
90 centimeter. De rollengte is '2
meter of 2.10 meter. Het assortiment bestaat uit verschillende
dessins, waaronder diverse
soorten marmer, graniet, kurk
en hout. Verkrijgbaar bij de dochet-zelf-zaken.

Folder over
mager vlees

door Trudy Steenkamp
Foto Peek & Cloppenburg

Polo Kreymborg

PVALLEND IS dat tijdens de nu
gehouden modeshows van grote
fabrikanten de mannenmode duidelijk in de minderheid is. Bovendien
De Provinciale VVV Zuid-Holland worden bij deze presentaties altijd
fceeft een geheel nieuw pakket inforniatiemateriaal vervaardigd. De op- maar een paar regels gewijd aan de
zet is dit keer heel anders dan voor- herencollectie. Is de man niet modebejjaande jaren. In plaats van één dik- wust? Misschien niet zo extreem als de
fcc Gids voor Vakantie en Vrije Tijd vrouw, maar door de keus en vaak pregeeft de VVV nu vijf thematische sentatie wordt het ze zeker ook moeipelsen uit: Toeristisch ABC, Water- lijk gemaakt om modebewuster te worjport, Restaurants, Hotels en Bun- den.
ialows en Kampeerterreinen. Vier
jidsen zijn gratis en voor het Toerisjische ABC moet ƒ 1,50 betaald wor!en. Alle gidsen zijn verkrijgbaar bij
Ie VVV-kantoren Zuid-Holland en
e grote VVV-kantoren in de rest
van Nederland.

atv

materialen staan centraal: cool wool, katoen,
linnen en soms zijde.
Casual is een modewoord dat enige jaren
geleden werd geïntroduceerd in de vrouwenmode. Het betekent niets meer of minder dan
nonchalante kleding gemaakt van goede kwaliteitsstoffen. Kleding die vaak oogt als tweedehands, maar waar het prijskaartje duidelijk
aanhangt. Dit zomerseizoen zien we het
woord ook steeds meer voorkomen bij de
mannenmode.

3-knoops en double-breasted 4-knoops. Combinaties met spijkerbroek zien we steeds
meer. Het zogenaamde 501-model (niet knopen!) is hier bij favoriet.
Overhemden raken weer in. En terug van
(bijna) nooit weggeweest is het shirt met het
klassieke streepje op een witte achtergrond.
Daarnaast zien we ruime hemden in opvallende kleuren met een nadruk op blauw-tinten
(goed te combineren met jeans) en nuances
van rood. Een trend op dit moment zijn de
zogenaamde New York Classic hemden. Een
De pakken zien er over het algemeen nog vrij klassiek merk, wijd van snit, met rugzeer saai en stijf uit. Alleen bij een enkele plooi, ruime mouwinzet en button-down boorWe zijn nog steeds niet af van de saaie kos- combinatie kunnen we het colbert misschien den. Een opvallende nieuwe ontwikkeling is
tuums, hoewel de kleuren duidelijk beter wor- onder de categorie casual scharen en dan ligt het dragen van polo's onder een pak. Deze tden. Warme aardetinten zoals woestijngeel, het vaak meer aan de manier waarop het ge- shirts met kraag bestaan deze zomer voornasienna en bruinrood en koele oerwoudkleuren dragen wordt -bijvoorbeeld opengeslagen met melijk uit vrolijke (grafische) dessins.
als bladgroen, rafblauw en bruin bepalen het coltrui en spijkerbroek- dan aan het model op
De pantalons voor de mannen blijven 'gekleurbeeld. De kleuren worden met zandtin- zich.
woon'. Ze houden tapstoelopende pijpen met
De aandacht van de ontwerpers gaat in ieder een omslag en zijn alleen iets hoger opgesneten gecombineerd. Geraffineerd is het om het
silhouet in één kleurschakering samen te stel- geval uit naar de colberts. De jasjes zijn licht den. De variatie zit ook hier in de verscheidenlen: de zogenaamde ton-sur-ton look. Soepele getailleerd en hoger gesloten, single breasted heid aan kleuren.

O

Gelukkig mogen de mannen van de ontwerpers in hun vrije tijd wat minder saai gekleed
gaan. Zij het dat we dan wel van het ene uiterste in het andere vallen. Frisse vrolijke taontgekleurde shorts, wijde bermuda's met tropische dessins, talousons uit gewassen zijde en
bijpassende singlets in uni's en gekke zomerprints. Wanneer het iets kouder wordt, is er
volop keuze uit katoenen colberts en (witte)
denim.
Net als bij de vrouwenmode is er ook voor
de heren een aparte blauw/witte collectie. De
twee-kleurige combinatie is terug te vinden in
strepen, taloemdessins en motieven die doen
denken aan Portugees aardewerk.
Na deze wat sombere beschrijvingen van de
nieuwe zomercollectie voor de mannenmode,
is het misschien toch wel goed om te concluderen dat het tijd wordt voor meer emancipatie in de mannenmode. De ontwerpers zijn op
de goede weg en hopelijk loopt deze weg niet
dood.

maart: Verzamelbeurs in Stadsü De Flint, Utrecht, (aanvang 10
ir). Prijs ƒ 3,maart: Muzimenten Festival,
berden. Zes monumenten waarin
uziekuitvoeringen plaatsvinden,
anvang 13 uur), de toegang is graï. Inlichtingen VVV-Woerden.

maart: Sonates en trio's van Joinn Sebastian Bach, Zuidervermang, Zuideinde 233, Westzaan (aanng 20.15 uur). Inlichtingen: 0300921
mrt t/m 20 mei: Bollenroute,
•ans Halsmuseum, Haarlem - wan•ling door museum langs kunst'orwerpen met bloemen (ma-za 11uur, zo. 13-17 uur). Inlichtingen:
3-319180
mrt t/m 20 mei: Keukenhof, Lisse
)loeiende gewassen (8-18.30 uur),
lichtingen: 023-319059
mrt t/m l april: Paasraces, circuit
irk Zandvoort - internationale auraces. Organisatie: 02507-18284
mrt t/m 3 juni: Kunstexpositie
ichtvaart en Textiel Militair
ichtvaart Museum, Kamp van
-ist, Kampweg (di t/m vr 10 tot 16
ir, zo 12 tot 16.30 uur) - allerlei
yecten en schilderijen m.b.t. lucht.art en textiel gemaakt door de Hoschool voor Kunst in Amsterdam

Fietsen in Munsterland
Het Duitse Munsterland, vanuit
Nederland gemakkelijk te bereiken, heeft fietsers heel wat te
bieden. De streek heeft maar
liefst negenduizend kilometer
fietspad. Er zijn hier verschillende fietsroutes uitgezet, waaronder de inmiddels internationaal bekende 'Hundert Schlösseroute' langs de oude landgoederen en kastelen. Deze route
met een totale lengte van 1175
kilometer gaat voor een deel
over Nederlands grondgebied
en geeft aansluiting op de Kastelenroute Oost-Gelderland. Info
VVV-Gelderland: 085-332033.

Nieuwe modellen
van Swatch

maart: Wandeling door het park
.n Kasteel Nijenrode met als thea: 'Stinzenflora' - het park van
ijenrode is een van de weinige Neerlandse parken waar op grote
haal de 17e eeuwse aanleg nog duielijk aanwezig is. Vertrek vanuit
asteel Nijenrode, Straatweg 24,
:eukelen om 14 uur. Deelname gras. Inlichtingen: 03462-61267
mrt t/m 26 mei: Tulipshow Frans
oozen - voorjaarsbloemen, rondleing mogelijk. Vogelenzang. Organitie: 02502-47245

Er is een nieuwe informatieve
folder verschenen over magere
vleessoorten en vetarme bcreidingswijzen. Deze folder onder
de naam 'Minder vet, een gezonde keuze' kan men gratis bij de
slager verkrijgen. In totaal
staan er elf praktische tips in
voor vleesbereiding met minder
vet. Verder actuele informatie
over het vetgehalte van vleessoorten. In de folder staat ook
aangegeven hoe men een aantal
vetarme recepten kunt aanvragen bij het Voorlichtingsbureau
Vlees.

Horlogefabrikant
Swatch
brengt voor de lente/zomercollectie 1991 vijftien nieuwe Popmodellen. De collectie strekt
zich nu uit van de Byzantijnse
architectuur tot de flower power. De prijs van een horloge is
./' 85,- (kunststof band) en./' 100,voor een metalen en lederen
band.

Foto Peter van Holland

Foto Van Gils

Goede huishoudtrap is
meer dan aantal treden
N BIJNA elk huis is er wel
een huishoudtrap te vinden. Handig om de ramen
te zemen of de lamp te verwisselen. En een huishoudtrap is
makkelijker, en zeker ook veiliger dan je toevlucht te nemen
tot tafels of stoelen.

I

Maar dat wil niet zeggen dat alle
huishoudtrappen veilig zijn. De Warenwet heeft veiligheidseisen opgesteld; het verplicht de fabrikant onder andere een handleiding te geven
aan de consument en elke huishoudtrap te voorzien van een gebruiksaanwijzing. Dit is nodig omdat er toch per jaar zo'n 2300 mensen medisch behandeld moeten worden in het ziekenhuis.

Er is onderscheid te maken in het
maart en l april: eiertentoonstelig, Dierenpark Amersfoort, Barch- materiaal waarvan de verschillende
an Wuytierslaan 224 (9 tot 17 uur). trappen zijn gemaakt. Het materiaal
bepaalt in grote mate de veiligheid
': 033-616658
van een huishoudtrap.
ot eind mei: Jubileum tentoonstelEen aluminiumtrap is licht van geAnna Pavlova, Hilton Hotel,
uena 10, Rotterdam (continue ge- wicht en daardoor veel minder staiend) - expositie rond de beroemd- biel. Ook is een aluminiumtrap vrij
kwetsbaar in de scharnierpunten.
e danseres aller tijden
Verder kan het aluminium veroudemrt t/m 27 okt: Elektrische Mu- ren; zo kunnen er kleine haarinntramlijn - rit met historische scheurtjes ontstaan, die vaak moeiam naar Amsterdamse Bos en te- lijk te zien zijn. De trap kan hierdoor
8', Haarlemmermeerstation Am- zeer onveilig worden.
Een ijzeren huishoudtrap daaren21'dam/Amstelveen. Inlichtingen:
tegen is veel steviger en stabieler
«•6737538
dan een aluminiumtrap.
Houten trappen zijn vaak veiliger
wat de constructies betreft. Dat
komt omdat de afmetingen van houten trappen vaak groter zijn. De con«-'rij der Mode, Historisch Kos- structie is daardoor vaak sterker en
mmuseum, Loeff Berchmaker- stijver. Het nadeel van deze trappen
at 50, Utrecht (wo t/m zo 13 tot is dat ze vaak zeer zwaar zijn.
iur) - 200 jaar mode met modeiten, honderd accessoires, couAnti-slip
- en straatmode
Wat is nu een veilige trap? Alleruilexpositie van Roy Jongeling, eerst moet de afstand tussen de treerie van Lelieveld, Hoorn (za-zo den gelijk zijn. Ook is het veilig als
8 uur, vr. 14-18/19-21 uur) - expo- de treden tenminste 30 cm breed
3
van o.a. lampen, meubels en zijn. Hoe breder de treden, des te
'uiksvoorwerpen) Inlichtingen: gemakkelijker om er lang op te
staan. Verder moeten de treden
JO-19186
voorzien zijn van een anti-slipvlak.
in Schets, Teylers Museum, Anti-slipdoppen onder de poten van
irlem (di-za 10-17 uur, zo 13-17 de huishoudtrap zorgen er voor dat
' - Engels en Franse grafiek van de trap niet wegglijdt. De steunbeud 1900 uit collectie Steltman. In- gel, boven aan de trap, moet minstens 60 cm hoog zijn. De steunbeutingen: 023-319010
gel kan zo gemakkelijk v/orden vasthouden.

Verder moet je letten op de scharnieren en het platform. Deze moeten
niet van kunststof zijn. Ook moet er
een extra spreidbeveiliging zijn, zodat de trap niet in kan klappen.
Het op de juiste manier gebruiken
van een huishoudtrap is al het halve
werk. Een ongeval wordt vaak veroorzaakt door verkeerd gebruik van
de huishoudtrap. Het is daarom
goed een paar punten in het oog te
houden:
- breng geen tijdelijke reparaties
aan
- zet de trap nooit op een onstabiele
of oneffen ondergrond
- pas op met metalen huishoudtrappen; deze zijn geleidend voor
elektriciteit
- beklim een huidhoudtrap altijd
met het gezicht naar de trap toe
- houd een hand vrij om vast te nouden aan de steunbeugel
- draag geen slippers, hakken, klompen of schoenen met vervuilde zolen
- altijd met twee voeten op de trap
staan
- leun niet te ver opzij: verplaats de
huishoudtrap wat vaker
- houten trappen nooit schilderen,
want dan zijn de gebreken niet meer
te zien
- berg houten trappen op in een koeIe en voldoende geventileerde ruimte.

NEEUWKLOKJES in de

tuin, lente in de lucht, zonS
nige dagen, dat smeekt er
om, lekker weg te gaan. Hierbij
wat reisideetjes voor dichtbij
en ver weg.
door Lcni Paul

Reisideeën voor
nabij en ver weg

Deense landgoed Rungstedlund bij
Kopenhagen, waar de schrijfster
ook begraven ligt, het Karen Blixenmuseum. Dagelijks open van 10-17
uur. 's Winters op dinsdag gesloten.

Gebroeders Grimm- Nog meer
sprookjes als u deze zomer de bijna
600 kilometer lange Duitse sprookjesweg van Hanau tot Bremen afrijdt. In deze omgeving verzamelden
de gebroeders Grimm stof voor hun
sprookjesboeken. In Oeynhausen is
het Duitse sprookjes en sagenmuseum te zien, bij Minden kan de woning van een reus worden bezichtigd. Info: VVV Teutoburger Wald,
postbus 2970, D 4930 Detmold.

Fiets-vaarvakantie- Fietsen en varen, Hollandser kan het haast niet.
De formule is simpel en aantrekkelijk. Zonder koffer lekker fietsen
over mooie paden, doorgaans zo'n 40
kilometer per dag, 's avonds dineren
op het schip en daar ook overnachten. Info: Cycletours, tel. 020274098/269024.

Sprookjes- Onder, de titel 'Het is
geen sprookje, dat is Denemarken
1991' wordt in het nieuwe Denemarken Magazine betoogd dat er na Andersen nog steeds veel sprookjessfeer is te vinden in Denemarken.
Een schoon, vriendelijk land dat zeker op het gebied van milieu strenge
regels hanteert. Een bloemrijk bin- Bed en Brochje- Bed en brochje betenenland met altijd de zee. binnen kent bed en ontbijt in het Fries.
handbereik en kilometers blonde Voor een zeer schappelijke prijs
stranden. Info: Deens Verkeersbu- kunt u in onze noordelijke provincie
deze zomer overnachten bij mereau, tel. 070-3646858.
vrouw Boersma, Veenstra, Heytema, Anema en Osinga en 's morgens
serveert men er een Fries ontbijt. De
adressen en nog veel meer namen
staan vermeld in de VVV-gids Friesland, info: tel. 058-132224.

Wilt u meer weten over liulshoudtrappen.
dan kunt u irratis bellen naar rtt' advies- en
klachtenlijn van de Stichting Consument en
Veiligheid: (MMI220220. Of vraag gratis de Colder 'iluislioudtrappen' aan door een brielje
te sturen in een envelop, zonder postzegel
naar: Stichting Consument en Veiligheid.
Antwoordnummer 17035. 1(100 SL Amsterdam.

Indien u de puzzel goed hebt opgelost vindt u in de hokjes met de volgende
cijfers de naam van een vis. Dit is de oplossing. U moet zelf uitzoeken of u de
letter van horizontaal of vertikaal moet gebruiken.
2-3-7-1-2-6
HORIZONTAAL: l slagwapen - slagwapen - steekwapen; 2 land door
water omgeven - boom - verwonding; 3 vrucht - muziekinstrument - bar; 4
Europese hoofdstad - vlaktemaat - vulkanisch produkt; 5 kleur - ternauwernood - strijdperk; 6 allesomvattend - vaartuig - varkenshok; 7 karakter
- hoog bouwwerk - zangstuk; 8 koraaleiland - daar - slot - ik; 9 bevroren
water - vordering - zitplaats voor café - spil; 10 grond - aanspreektitel bergplaats; 11 steekwapen - schietwapen - steekwapen.
VERTIKAAL: l steekwapen - steekwapen - schietwapen - projectiel; 2
gift i.v.m. iets verdienstelijks - viseter - tarwe - tooi; 3 ontsteking vervoermiddel - getand muurwerk - vistuig - water in Friesland; 4 Europees land - kelner - sein - roem; 5 kampeerartikel - graanpakhuis dichterbij - water in Friesland - wintervoertuig; 6 kledingstuk - levenslucht
- deel van een geweer - beddegoed; 7 schietwapen - projectiel - schietwapen
--stok.
OPLOSSING PUZZEL week 11: Panterhaai

Engelse Beer- Wie deze zomer met
zijn kind overnacht in het 90 bedden
tellende Commodore Hotel, gevestigd in een fraai gerestaureerd Victoriaans pand aan Lancaster Gate 50
in Londen, krijgt (het kind althans!)
een aardige teddybeer mee naar bed.
Je moet dan wel 2 nachten blijven
slapen. Info: Brist Toeristenbureau
tel. 020-6855051.
Kunst in Oostenrijk- Gratis te verkrijgen bij het Oostenrijks Verkeersbureau (020-129682): een mooie,
kleurige brochure die, keurig per
provincie gerangschikt, een indruk
geeft van de grote rijkdom aan
kunstschatten in dit land. Een deel
geeft de diverse tijdperken aan, het
andere deel is een catalogus met alle
culturele hoogtepunten in het land.
Wandelen in Antwerpen- Wel eens
een Rubenswandeling gemaakt, of
een Vrouwenwandeling? , waarin je
alles verneemt over beroemde vrouwen die de stad groot maakten? Of
wellicht bent u meer het type dat
valt voor gevelbeelden, dan is de Madonnawandeling zeer geschikt. Al
deze afwisselende voettochten door
Antwerpen, duidelijk aangegeven,
staan vermeld in afzonderlijke brochures. Info: Dienst Toerisme Antwerpen, tel. 09 32 2320103.
Karen Blixen- De Deense schrijfster
Karen Blixen was tijdens haar leven
al bekend, maar werd nog beroemder door de film 'Out of Africa' met
een sprankelende Meryl Streep als
Karen zelf. Begin mei opent op het

geefr u meer!
VOORJAARSTOCHT PER BOOT EN BUS
In samenwerking met Rederij NACO biedt Weekmedia zijn lezers
een gezellige voorjaartocht per boot en touringcar aan op donderdag 4 april, zaterdag 13 april en donderdag 18 april 1991.
Om 10.00 uur vertrekt u vanaf de Ruyterkade Steiger 7 in Amsterdam. U wordt daar ontvangen op een van de luxe salonschepen
van Rederij NACO en u maakt een tocht over het IJ en door de
Amsterdamse Havens. Aan boord wordt een kopje koffie geserveerd.
Vervolgens vaart u de Zaan op en gaat langs de Zaanse Schans
naar Wormerveer om koers te zetten naar het Alkmaarder Meer.
Tijdens deze tocht wordt u een 3 gangen diner aangeboden.
Bij Akersloot gaat u van boord om plaats te nemen in de gereedstaande touringcar voor een tocht door de bollenvelden en de
duinen. U passeert plaatsen als Limmen, Castricum, Egmond en
Bergen om uit te komen bij de oudste veiling ter wereld, de Broeker
Veiling in Broek op Langedijk. U kunt tevens een kijkje nemen in het
op palen boven het water staande museum.
Vanuit de Broeker Veiling brengt de touringcar u weer terug naar
Amsterdam CS, waar u om + 17.00 aankomt.
Kosten
Korting
Reservering

volwassenen f 39,- per persoon,
kinderen 4 t/m 11 jaar f 25,- per persoon.
tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon ontvangen volwassenen een korting
van f 7,50 p.p. en kinderen f 5,- p.p.
onderstaande volledig ingevulde bon insturen
naar of telefonisch bij Rederij NACO, de Ruyterkade Steiger 7, 1011 AA Amsterdam, tel. 0206262466.

Bon voor onze lezers
Deelname is alleen mogelijk tegen inlevering van deze volledig
ingevulde bon bij Rederij NACO (maandag t/m vrijdag van 9.00 17.00 uur), de Ruyterkade Steiger 7 in Amsterdam. Volwassenen
betalen i 31,50 en kinderen van 4 t/m 11 jaar i 20,-.
Naam:
Adres:
Postcode:
Datum: _

telefoon:
Woonplaats:
Aantal volwassen:

Aantal kinderen:
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College verwerpt oordeel Welstandscommissie

DEZE WEEK

'ABN-project te dominant
voor het Raadhuisplein'
ZANDVOORT - In de nieuwbouwplannen van de ABN op
het Raadhuisplein is' flinke
vertraging ontstaan. Burgemeester en wethouders hebben het ontwerp afgekeurd
voor het vier verdiepingen tellende gebouw, dat een kantoor,
winkels en 18 appartementen
gaat bevatten. Volgens B & W
is het te dominant voor zijn
omgeving. Het college wijkt
daarmee af van het oordeel van
de Welstandscommissie. Die
heeft eerder wél haar goedkeuring aan het plan gegeven, al
vindt zij dat er sprake is van
'zoutloze architectuur'.

De maximaal toegestane bouwhoogte van 15 meter is in het ontwerp overschreden. "Negentig centimeter", geeft aannemer Reek toe,
"maar daar zou wel iets aan gedaan
kunnen worden". Voor het college is
het één van de redenen geweest om
het bouwplan af te wijzen. Soms
wordt in dit soort gevallen wél vrijstelling verleend, hier is dat dus niet
het geval. Het bouwplan is vanuit
stedebouwkundig oogpunt 'onaanvaardbaar', aldus het college. Dat betreft met name de hoogte en de massaliteit van het gebouw.
De ABN mag een gebouw neerzetten van drie bouwlagen en een kapverdieping, dat heeft het gemeentebestuur hem twee jaar geleden geschreven. Het ontwerp bevat vier
bouwlagen en een kapverdieping.
Daarnaast wordt de achterrooilijn
overschreden en zijn er in het project 18 parkeerplaatsen gepland, in

plaats van de 29 die het college heeft
geëist.
De raadsman van Reek B.V., mr.
J.Ch. Smit, spreekt van onbehoorlijk bestuur. De massaliteit van het
bouwplan was reeds bekend bij het
verlenen van de principe-goedkeuring op 12 januari 1989. Hij beroept
zich op toezeggingen die van de zijde
van de gemeente zijn gedaan, dat de
bouwvergunning verleend zou worden. Het college betwist dat. Bovendien wijst het erop, dat aan toezeggingen van wethouders en/of ambtenaren geen rechten ontleend kunnen worden, omdat het college beslist.

Luxe
Italianen vinden Zandvoort
Q
een luxe badplaats. Dat zegt
*5
Aifredo die al een aantal jaren in
deze badplaats woont

S t ra rs d s t o e B
De huurprijs van strandsloelen en -bedjes is voor voorlopig weer omlaag gegaan

ken en de relatie daarvan met de
omgeving te weinig belicht. De Welstandscommissie blijft echter bij
haar standpunt, zij het wel met de
aantekening dat 'de bouwmassa te
groot en te log is, en er sprake is van
zoutloze architectuur'.

In het Zandvoortse sportwereldje zijn weer de nodige
kampioenschappen te vieren

'Onzin'

IndïA/icfiu

Kampioen

Duikteam ontdekt scheepswrak

Gemeente moet komende jaren
weer stevig gaan bezuinigen

Huisvuil

• De nieuwe uitleenbalie is veel breder.

'Concurrentie' velt kinderwedstrijd

advocatenkantoor aerdenhout bv

Foto: Berlott

Bezuinigingen

Advocaten & Procureurs

ZANDVOORT - In de Openbare Bibliotheek aan de Prinsesseweg is vrijdag het nieuwe
'uitleencentrum' in gebruik genomen. De verbouwing was te
merken tot in Bloemendaal en
Heemstede.

bezoekers van de Zandvoortse bibliotheek is onlangs weer uitgebreid. Nu staan er drie, waarvan één
in het gedeelte van de jeugdbibliotheek.
Veel jongeren maken al gebruik
van deze computercatalogus.

De balie, waar boeken uitgeleend
en in ontvangst genomen worden, is
gigantisch vergroot. "We hoeven elkaar nu niet meer in de weg te lopen", zegt bibliothecaresse Len van
Twisk. "Vroeger moest je altijd aan
je collega vragen 'Mag ik er even
langs'. Nu hebben we volop de ruimte".
Het werkblad van de balie is bovendien minder breed, waardoor de
medewerkers minder ver hoeven te
'reiken' naar de boeken. Zo is deze
werkplek op diverse punten verbeterd. Er moest heel wat werk voor
verzet worden, omdat allerlei electrische, computer- en telefoonkabels verlegd moesten worden.

Jeugd Rode Kruis reikt bijna 40 diploma's uit

De werkzaamheden zijn letterlijk
tot ver in de omgeving van Zandvoort merkbaar geweest. Met name
öe bibliotheken van Bloemendaal en
Heemstede hebben vorige week enije tijd 'plat gelegen', omdat hun
beeldschermen via Zandvoort met
de centrale computer in de Provinciale Bibliotheek Centrale te Alkmaar
zijn verbonden. "Zo delen we de kosten van de telefoonlijn", verklaart
Len van Twisk deze wat ingewikkeld
aandoende constructie.
Het aantal beeldschermen voor de

Waterstanden
Datum
28 mrt
29 mrt
30 mrt
31 mrt
1 apr
2 apr
3 apr
4 apr
5 apr

HW
LW HW
LW
01.55 09.40 14.1623.45
02.36 -.-14.5510.25
03.15 00.46 15.28 11.05
04.51 02.26 17.06 12.45
05.27 01.00 17.42 13.35
06.00 01.51 18.21 14.20
06.38 02.30 18.55 15.05
07.11 02.54 19.36 15.36
• 07.48 03.36 20.05 15.55

^aanstanden:
Zaterdag 30 mrt. VM 08.17 uur
Springtij 31 mrt. 17.06 u. NAP+100 cm

jO

Individualisme, natuur en ge- -4 rj
"Onzin", reageert Reek op dat laatzondheid spelen een grole l O
ste. "pat had betrekking op een vorol bij de nieuwe trends die op de
rig ontwerp". Ook zijn advocaat
huishoudbeurs zijn waar te nemen
voert dit aan in het beroepsschrift • De duikers van Duikteam Zandvoort laten nog een keer zien, hoe zij - enigszins verbaasd - met het eerste
tegen het besluit van het college: het materiaal boven water kwamen.
oordeel zou betrekking hebben op
een niet ingediend en herzien bouwplan uit augustus 1990. Het huidige
ontwerp is van de niet onbekende
De Welstandscommissie heeft het architect Da Silva Solis, van het. arontwerp wel goedgekeurd. Het vol- chitectencollectief Duintjer, die ondoet nog juist aan redelijke eisen der andere ook het AMC-ziekenhuis
ZANDVOORT - Ledenvan Duikteam Zandvoort hebben in het van het Scheepvaartmuseum in Amvan welstand, aldus de commissie.' in Amsterdam heeft ontworpen.
Zwanenmeer aan de Frans Zwaanstraat de contouren van een sterdam. "Er werd nogal terughouBurgemeester en wethouders zijn
wrak gevonden. Er zijn ook stukken hout opgedoken. Vermoe- dend gereageerd", vertelt Chiel
het niet eens met de WelstandscomHet ziet er naar uit dat hij zijn delijk is een en ander afkomstig van een bomschuit. Het materi- Koops, die zelf over enige nautische
missie en hebben het plan nogmaals huiswerk overnieuw mag doen. De
kennis beschikt. Ook hij was als duiaan haar voorgelegd. Volgens het ABN beraadt zich nog. Daardoor aal wordt momenteel in Leiden onderzocht. Daarna, begin vol- ker aanwezig bij de ontdekking van
college heeft de commissie het lijkt er op dit ogenblik weinig schot gende week, zal het voor een dagje tentoongesteld worden in het het wrak. Met wat overredingsCultureel Centrum Zandvoort.
bouwplan teveel op zichzelf beke- in de zaak te zitten.
kracht kon hij twee medewerkers
Toen de duikers tijdens hun duik van eerder genoemd instituut overonverwacht op een groot stuk hout halen om 's middags nog samen een
stuitten, werd in eerste instantie ge- 'kijkje' bij het schip te gaan nemen.
dacht aan gedumpt bouwafval. Bij
nader onderzoek bleek er echter nog
Zaterdag om 02.00 uur:
meer hout te liggen, compleet met Onaangeroerd
Klok één uur vooruit
verroeste ijzeren klinkspijkers.
Tijdens een onderzoek van een
Daardoor rees het vermoeden dat uur, hebben de archeologen met
het afkomstig moest zijn van een hulp van het duikteam de maten van
oud houten schip. Bij verder speu- het schip opgenomen. Daarna werd
ZANDVOORT - De Tussenbalans van het kabinet zal voor de volgen voor 1992 en 1993 zijn op ba- ren door het troebele water van het een situatieschets gemaakt, terwijl
gemeente ingrijpende financiële gevolgen hebben. Dat blijkt uit sis van de thans beschibare gege- vijftien meter diepe meertje, ontdek- ook nog enkele losse wrakstukken
nog niet te berekenen.
ten de duikers de contouren van een mee naar boven werden genomen.
ZANDVOORT - Het huisvuil van
de Voorjaarsnota, die komende maand in de gemeenteraad vens
In de begroting 1992 wordt in ieder boot, het hout stak enkele decime- Het wrak zelf is uiteraard onaange- de wijk waar de vuilnisman op
wordt behandeld. Via zeer globale ramingen is de verwachting geval
wel een aantal bezuinigingen ters boven de zandbodem uit. Vol- roerd gebleven. Een gedeelte van het maandag langskomt, wordt komendat de gemeente er in 1994 zo'n ƒ945.000,- bij inschiet.
gerealiseerd. Het college wil - vol- gens hen is er ongetwijfeld sprake naar boven gehaalde materiaal is de week een dag later, dinsdag 2
Er zullen al bij de begroting van gens eigen zeggen - deze toezegging van een scheepswrak. Het schip naar Leiden meegenomen voor na- april, opgehaald. Morgen, 29 maart,
1992, vast te stellen in oktober, 'zeer aan de gemeenteraad gestand doen. heeft een flinke omvang, met een der onderzoek.
is een normale werkdag en veranmoeilijke keuzes moeten worden ge- Op welke punten er bezuinigd kan breedte die ongeveer de helft is van Vervolg; op pagina 3
dert er dus niets.
maakt', waarschuwt het college van worden, wordt nog onderzocht. de lengte. Een stuk hout, dat later
burgemeester en wethouders in de Daarnaast wordt er momenteel ge- een gedeelte van de spant bleek te
Voorjaarsnota. In welke mate dat werkt aan een discussienota voor zijn, plus enkele houten nagels die
zal zijn, wordt nog in het midden een toekomstig economisch beleid uit het zand staken, zijn voor ->ader
gelaten. Het /.-.U naar verwachting van de gemeente. Deze is naar ver- onderzoek meegenomen.
wel vertraging geven in de uitvoer wachting halverwege het jaar gevan 'grote werken'. 'Het zal duidelijk reed. De budgettaire ruimte van de
zijn dat wij in 1992 niet zullen toeko- gemeente volgt een eigen lijn, na bij- Enthousiast
men aan de geplande toevoeging aan stelling van de meerjarenraming.
De duikers, die het dit keer dichtde reserve grote werken', aldus het Deze neemt aanvankelijk tóe. Stond bij huis hadden gezocht voor één
college. Wat voor gevolgen dat heeft, er eerst voor 1991 nog ƒ57.619,-, dit van hun buitenactiviteiten, zijn bijof er bijvoorbeeld projecten ge- verviervoudigt waarschijnlijk door- zonder enthousiast over hun vondst.
schrapt of uitgesteld moeten wor- dat er dit jaar geen extra geld nodig Zaterdagavond werd een spoedbijden, zal pas in oktober echt duide- is voor de bijzondere bijstand. In eenkomst georganiseerd om de anlijk worden.
1992 bedraagt de budgettaire ruimte dere leden van Duikteam Zandvoort
ruim ƒ480.000,- maar daarna loopt op de hoogte te stellen. "Ze waren
dat sterk terug tot ongeveer behoorlijk verbaasd", aldus één van
Voorzichtig
ƒ160.000,- in 1995. 'Hieruit kan wor- de ontdekkers.
Wethouder Ingwersen en het sec- den geconcludeerd dat er bij ongeZondagochtend is contact opgenotorhoofd Middelen, De Regt, achten wijzigd beleid een fors tekort zal men met medewerkers van het areen 'voorzichtig financieel beleid ontstaan', aldus het college.
cheologisch instituut te Leiden en
meer dan ooit geboden'. Zij zijn er
bij hun berekeningen vanuit gegaan
(ADVERTENTIE)
dat de korting van het Rijk op het
gemeentefonds zal oplopen tot een
bedrag van ruim 1,1 miljard gulden
Mr. R. J. Kaas - Mr. M. J. Meijer
in 1994.
Mevrouw Keur ontving voor de palmpaaswedstrijd een klein maar enthousiast

Verbouwing bibliotheek legt
Bloemendaal/Heemstede stil

Telefoonlijn

r\
O

'Indien 90% voor rekening komt van
de gemeenten dan leidt dit tot een
korting van circa 1.020,0 miljoen, zodat de verlaging voor onze gemeente
kan worden becijferd op circa
ƒ945.000,- voor 1994. De financiële ge-

Zandvobrtselaan 57, 2106 CJ Heemstede
tel. 023-292763

bel voor een gratis oriëntatie-gesprek.

ZANDVOORT - De belangstelling voor het Jeugd Rode
Kruis afdeling Zandvoort is
nog steeds sterk groeiende. Afgelopen seizoen namen 32 kinderen deel aan de cursus EHBO-A en vijf aan EHBO-B. Alle
jonge cursisten konden afgelopen week hun diploma in ontvangst nemen, dat werd uitgereikt door
burgemeestersvrouw Van der Heijden.

wordt opgevolgd door Lia Sol.
"Maar", stelt hij gerust, "ik heb het
nu drukker dan ooit". Zo blijft hij
bestuurslid van het Rode Kruis en is
hij toegetreden tot het bestuur van
de Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort.
Met het examen van vorige week is
het seizoen voor het JRK afgesloten.
In oktober gaan de nieuwe groepen
weer van start, al komt er misschien
eerder nog een herhalingsgroep in
actie. Leerlingen die te oud zijn voor
de A-groep, 11-13 jaar, kunnen meedraaien in de groep EHBO-B, 13 tot
(ong.) 15 jaar. De nog niet genoemde
leerkrachten zijn Martine Joustra,
H. van Ree, Agnes Zonneveld, Trudy
de Wit en oud-leerlinge Lisette Strijder.

"Het wordt enorm gewaardeerd",
zegt coördinator Henk Tromp over
de cursussen EHBO voor de leden
van het Jeugd Rode Kruis (JRK).
"Door de kinderen zelf, maar ook
door de ouders en de scholen. We
krijgen er regelmatig enthousiaste
opmerkingen over".

Geslaagd

Talloze ouders waren er vrijdag
dan ook bij, toen mevrouw Van der
Heijden aan hun kinderen de - door
Marion Hooij gecalligrafeerde - diploma's uitreikte. Sommige kinderen hebben al handelend opgetreden
op een moment dat er eerste hulp
nodig was, zoals bijvoorbeeld het
verbinden van een wond. In één geval reageerde een arts met de opmerking: 'Ik had het zelf niet beter kunnen doen'.

Veiligheid
Ook heeft een van de jonge cursisten zijn moeder een keer tegengehouden, toen zij twee chemische
schoonmaakmiddelen bij elkaar in
een emmer wilde doen. Dat dat gevaarlijk is, had hij geleerd op de lessen 'veiligheid in en rond het huis'.

Trudy de Wit laat zich door een van de examenkandidaten aan haar pols
verbinden
Foto: Berlott

woordig over een eigen praktijkruimte in de kelder van het Rode
Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan.

Tromp geeft daarin een theorieles,
Omdat hij 65 is geworden, was het
terwijl docent Schilpzand de praktij- voor Henk Tromp .de laatste cursus
klessen voor zijn rekening neemt. dat hij als docent en coördinator
Het JRK beschikt daarvoor tegen- heeft kunnen optreden. ''Enerzijds

De geslaagde leerlingen zijn:
EHBO A-diploma: Ralph Weijers,
Yoni Halderman, Jassin El Bakkali,
Jaap van den Hoed, Patrick Grosze
Nipper, Rogier Spee, Peter Groen,
Annemarie Kemp, Mirjam Veenhuijsen, Karina H.C. Mietes, Kenza
Charradi-Dlimi, Sabrina Rosenboom, Jesse Zuidam, Rosa Overpelt,
Timo Greeven, Christiaan Kemp,
Alain Clark, Ben Krol, Sebastiaan
Wakker, Iskandar Prins, Robin J.
Gerrits, Robert Schmidt, Samantha
Lefferts, Linda Daane, Veronique
Visser. Tamara van Leeuwen, Diana
van Duijii, Rentia Visser, Robert J.
de Vries, Daan Vermolen, Chantal
A.J. Pouw en Remco Kooiman. EHBO-B: Mariëtte Grannetia, Lorene
Korper, Vincent Schröder, Vanessa
Vermeulen en Tamara Vermond.

is het wel jammer, aan de andere
kant moetje ook andere mensen een
kans geven". Tromp is al van 1967 bij
het Jeugd Rode Kruis betrokken, in
dat jaar was hij een van de oprichDe examens werden afgenomen
ters van de afdeling Haarlem. In
1987 richtte hij samen met Schilp- door R. van Essen en H. van Ree,
zand en J. Jansen (nu ook docent) de terwijl Trudy de Wit zich beschikafdeling Zandvoort op. Tromp baar had gesteld als 'slachtoffer'.

groepje kinderen.

ZANDVOORT - De belangstelling viel tegen, maar deelnemertjes en publiek genoten
duidelijk. Het initiatief van
mevrouw Keur van de gelijknamige bakkerij aan het Raadhuisplein, om een Palmpaaswedstrijd te organiseren, werd
door tal van mensen zeer gewaardeerd.
o "Een samenloop van omstandigheden", noemde mevrouw Keur de
enigszins teleurstellende opkomst
van de Zandvoortse jeugd. Ondanks
de belofte van verschillende kleuterjuffen om aan deze manifestatie de
nodige aandacht te schenken, kwamen er slechts 28 kinderen opdagen.

Foto Bcrioll

De reden blijkt - achteraf - begrijpelijk. Veel kinderen en ouders taleven
bij de installatie van de nieuwe dominee in de Gereformeerde kerk,
andere kinderen bleven weg door
kinderactiviteiten in Circus-Zandvoort.
Voor mevrouw Keur een grote teleurstelling. Ongeveer 500 paaseieren had zij ingekocht om na afloop
aan de deelnemertjes uit te reiken.
De wedstrijd om de mooiste palmpaasstok ging niet door, de hoofdprijzen werden onder de deelnemertjes verloot.
En volgend jaar? "Ik pas", aldus
de teleurgestelde mevrouw Keur.
"Misschien wil de Zandvoortse ondernemersvereniging het dan organiseren".

Natuurlijk,

die1 krant moet ik lu'hhi'ii.
in mijn
Omdat ik graag uil weten
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik liet Xandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 11,00
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Daarna word ik abonnee on betaal per D maand ƒ 4.75* D kwartaal f 15,00
D halfjaar ƒ 27.00 D jaar ƒ 49.00
*een maandabonnement is uitsluitend mogelijk hij
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\\eekmedia. Antwoordnummer 10051. 1000 PA
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PROVINCIE

FAMILIEBERICHTEN
Na een liefdevolle verzorging in „Het Huis in de
Duinen", is op donderdag 21 maart in de leeftijd
van 87 jaar. kalm ingeslapen, onze lieve moeder
en oma

Noord-/3o//anc/

Huisvuilophaaldiensten rond de Pasen

Maria Elizabeth Meij

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken, gelet op artikel
12 van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne,
bekend, dat op 19 maait 1991 bij hen is binnengekomen een
aanvraag om vergunning op grond van artikel l 7 der Wet geluidhinder van Stichting Exploitatie Circuit Park te Zandvoort
voor het oprichten, m werking brengen en m werking houden van
een auto-/motorcircuit, gelegen aan de Burgemeester Van
Alphenstraat te Zandvoort.

weduwe van Maurits Kapper
eerder weduwe van Louis Citroen
Zandvoort:
Arie en Dick Citroen
Heemstede:
Paul en Gerda Citroen
Sander. Barbara
Alkmaar:
Loes Citroen
Sugette, David
Zandvoort. maart 1991
„Hel Huis in de Duinen", kamer 363
Correspondentieadres:
Postlaan 7
2101 VG Heemstede
De begrafenis heeft dinsdag 26 maart plaatsgehad op de Algemene begraafplaats te Zandvoort.

Enige en Algemene Kennisgeving
Op vrijdag 22 maart 1991 is, na een langzaam afnemende gezondheid, overleden mijn man, onze
vader en opa
Isaac Sjouwerman
op de leeftijd van 81 jaar.
Namens de familie:
E. Liberatori-Sjouwerman
Bentveld. Bramenlaan 2.
Correspondentieadres:
E. Liberatori-Sjouwerman
Trompstraat 7 flat 3
2011 JC Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft op dinsdag 26
maart plaatsgevonden.

BEKENDMAKING

Exemplaren van de aanvraag en van andere daarop betrekking
hebbende stukken liggen op werkdagen, gedurende een
maand, gerekend vanaf dinsdag, 2 april 199 l, ter inzage tijdens
de kantooruren:
- bij de Dienst Milieu en Water van de provincie
Noord-Holland,
Houtplein 33 te Haarlem;
- bij de Sector Grondgebied, Afdeling Bouwtoezicht en
Milieu,
Raadhuisplein 4 te Zandvoort, van 09.00 uur tot 12.30 uur.
Tevens liggen de stukken ter inzage in de Openbare Bibliotheek, Prmsesseweg 34 te Zandvoort op
maandag
van 14.00 uur tot 17.30 uur en
van 18.30 uur tot 20.30 uur;
dinsdag
van 14.00 uur tot 17.30 uur;
woensdag
van 10.00 uur tot 12.00 uur;
donderdag gesloten;
vrijdag
van 10.00 uur tot 12.00 uur;
van 14.00 uur tot 17.30 uur en
van 18.30 uur tot 20.30 uur;
zaterdag
van 10.00 uur tot 12.00 uur.

uw drukker voor:
geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk
drukkerij van petegem b.v.
kerkpad ó - tel. 02507-12793
postbus 54-2040 ab zandvoort

Desgewenst kan na telefonische afspraak met de Dienst Milieu en
Water van de provincie Noord-Holland (telefoon: 023-143800)
mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Een
ieder heeft de gelegenheid gemotiveerde bezwaren in te brengen
tegen het verlenen van de gevraagde vergunning:

Nieuw! Maraned
Uw speciaalzaak in:

a) schriftelijk binnen een maand, gerekend vanaf bovenvermelde
datum.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:
het College van
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Postbus 123,
2000 MD HAARLEM

VLIEGERS

Heden is toch nog onverwacht van ons heengegaan onze lieve tante

(ook wedstr.mod.)

Elisabeth Brokmeier

SIERADEN

weduwe van Barend Jacob van der Weerd
op de leeftijd van 84 jaar.
A. H. Joustra-Brokmeier
M. P. F. Joustra
E. H. Brokmeier
H. A. Brokmeier-Cohen
Velp. 23 maart 1991
Bej.huis „Avondzon"
Corr.adres:
Wilhelminaweg 24,
2042 NP Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

(echte mineralen)

Degene die een bezwaarschrift indient, kan tevens verzoeken zijn/
haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek
daartoe dient tegeli|kertijd met het bezwaarschrift te worden
ingediend;

Franse toffees
En een ruime sortering

b) mondeling tijdens de openbare zitting die op
donderdag, l 8 april aanstaande, 's middags om 14.00 uur
zal worden gehouden in de Raadzaal van het gemeentehuis
van Zandvoort, Swaluestraat 2 te Zandvoort.

KAOOARTIKELEN
t.o. Casino Thorbeckestr. 7,
geopend dag. 8.30-17.00.

Haarlem, 28 maart 1991.

De gemeentereiniging haalt Goede Vrijdag -vrijdag 29 maart- op de normale
wijze huisvuil op.
Tweede Paasdag -maandag 1 april- wordt er geen huisvuil opgehaald. Deze
huisvuilroute wordt één dag later op dinsdag 2 april ingehaald.

Overname peuterspeelzaal 't Vliegertje
Omdat de huidige peuterleidster wil stoppen, kan peuterspeelzaal 't Vliegertje
worden overgenomen.
Belangstellenden voor overname moeten op grond van de Verordening Kinderopvang gemeente Zandvoort een vergunning aanvragen bij het college van
burgemeester en wethouders.
Informatie over de overname en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn verkrijgbaar bij de sector Bewonerszaken, afdeling Welzijn, Onderwijs en Cultuur (WOC), telefoon 61497.
Er zijn inmiddels drie aanvragen ingediend. Deze liggen gedurende vier weken
ter inzage bij de afdeling WOC, Swaluestraat 2. Gedurende deze periode kan
daar schriftelijk bezwaar tegen worden gemaakt. Deze bezwaren moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040
AA Zandvoort.

Openbare commissievergaderingen
De volgende commissies vergaderen de volgende week in het raadhuis:
dinsdag 2 april
20.00 uur
Cie Maatschappelijk Welzijn
woensdag 3 april
20.00 uur
Cie Bestuurlijke Zaken
donderdag 4 april
20.00 uur
Cie Ruimtelijke Ordening
De stukken voor deze commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen van
tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het raadhuis.' Bij de afdeling
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan. Tijdens de commissievergadering zijn altijd exemplaren van de
vergaderagenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens een commissievergadering het recht om over een
punt dat op de agenda staat het woord te voeren.

Aangevraagde bouwvergunningen
35B-91
36B-91
37B-91
38B-91
39B-91

Kostverlorenstraat68
AJ.v.d. Moolenstraat13
Nic. Beetslaan 38
Nic. Beetslaan 34
Brederodestraat 103

-

uitbreiden woning, bouw garage
plaatsen dakkapel
plaatsen 2 dakkapellen
plaatsen 2 dakkapellen
bouw garage

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.0012.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de
beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

Verleende bouwvergunning
33B-91 MaxEuwestraat23

- bouw pergola en schutting

Belanghebbenden, die door de vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
28 maart 1991

Voor Uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond
na het heengaan van onze broer, zwager en oom

Een winkel vol
Paas- en Prijsverrassing

IJsbrand de Jong
betuigen wij U onze oprechte dank.
Uit aller naam:
J. de Jong
Vinkeveen, maart 1991

Vriendelijk, vers en toch voordelig!

SPAR-NOORD

Dankbetuiging
Ons huis lijkt wel een bloemenhofü
Langs deze weg willen wij heel hartelijk bedanken voor
de grote belangstelling bij de viering van ons 40-jarig
huwelijksfeest.
Uw spontane handdruk, goede wensen, bloemen en geschenken waren overweldigend en hartverwarmend.
Het was voor ons een onvergetelijke dag!
Wies en Ger Pols
Zandvoort, 23 maart 1991
Bilderdijkstr. 13

ADVERTENTIES

Hoera

Oma LIESJE
ziet morgen
SARA
Hartelijk gefeliciteerd
Glenn en Sidney

H E T

T H E A T E R

MET PASEN IN ZANDVOORT NAAR DE BIOSCOOP
Voor de kleintjes de nieuwste Walt Disneytekenfilm, geheel Nederlands gesproken en gezongen!

DE KLEINE ZEEMEERMIN
vrij., za., zo., ma., en woe. om 14.00 uur en
16.00 uur.
Kinderen van 0-12 jaar ƒ 9,Volwassenenkaartje ƒ 12,50
De Mc. Allisters gaan op vakantie en vergeten
hun jongste zoon Kevin mee te nemen. Nu met
Kerstmis ALLEEN THUIS is hij vastbesloten zijn
huis tegen inbrekers te verdedigen.
De leukste film van het jaar!

HOME ALONE
Dagelijks om 19.00 uur.
Bioscoopkaartje ƒ12,50
Haar man wordt vermoord en hij blijft rusteloos
vertoeven tussen deze wereld en het hiernamaals. Alleen medium Whoopi kan uitkomst
brengen. Whoopi Goldberg kreeg voor deze rol
een OSCAR voor de beste actrice van dit jaar.

GHOST
met Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi
Goldberg
Dagelijks om 21.30. Bioscoopkaartje ƒ12,50

Kennisgeving
Ter ere van „Ons Aaltje" 50 jaar
De oprichting van:
De Orde van de Aalbessen.
Wij hopen in de toekomst ook toe te
mogen treden.
De 6 toekomstige bessen

SARA
MIA wordt 50
zaterdag 30 maart
GEFELICITEERD
Ruthger José
Rocco Astrid

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

uitvaartverzorging
kennemerlandbv

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

pegrafenissen
ÏJiii crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
v Daarnaast kunt u bij ons
/terecht voor:
'inschrijvingen
- Uitvaartverzekering

MVCÏ-POLIS

:

- uitvaartovereenkomst
7 Vraaglrustigi vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

f. J. d'HONT
•üitVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Teh 02507-17244

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

Maandagochtend geopend

Slagroom
beker

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS

Paasstol,

Stegeman
slagersachterham

amandelspijs

1,49

100 gr.

1,89

Peper- of
champingnonpaté
100 gr.

Bieze schepverse paassalade

Mona bavarois
div. smaken
750 ml.

• 100 gr.

1,59
Scharreleieren
nr. 3 doos
10 stuks

3,39

1,89

Avocado
krop

1,79

2,25
IJsbergsla

1,79

Fondue-of
gourmetschotel
250 gr.

Kôgelbiefstuk
100 gr.

5,95

Varkens
filetrollade

2,69

EfTim
woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Flemingstraat 248, huur ƒ429,87 per maand (excl.
stookkosten).
4-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten minste bestaande uit 2 personen.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk
bij EMM, voorzien van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om
14.00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van
EMM.
HET BESTUUR VAN DE VERENIGING DEELT MEDE DAT HET
KANTOOR VAN DE VERENIGING OP VRIJDAG 29 MAART 1991
DE GEHELE DAG GESLOTEN IS. VOOR ZEER URGENTE TECHNISCHE KLACHTEN KUN U BELLEN: 02507-17577.

Unox
ragoüts

E. Select
koffie

kilo

400 gr.

14,95

2,19

Jos Poel
pastei- of
ragoütbakjes

Spar
duodrank
div. smaken

Heel
meergranen
vloerbrood

1,69

1,49
Vloerkadetten
4 stuks

1,59

Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij u thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

2,29

OLA Viennetta ijs

D£ TROMP WINKEL
Grote Krocht 3 - tel. 19058

Beide paasdagen geopend van 9.00-17.00 uur
UW PAASKAAS
Drie Master Roem
Jong belegen Goudse 500 gr.

div. smaken
Altijd volop parkeergelegenheid

Celsiusstraat 192

3,69

heel kilo

nu

6,95
12,90

Italiaans kaasplateau voor 4 pers.
400 gram op plateau
van 12,40 nu voor

WEEKMEDIA 22

_3 i Zandvoorts
Nieuwsblad

DONDERDAG 28 MAART 1991

Filosoof en pizzabakker Alfredo Caramante heeft zijn draai hier wel gevonden

'Voor Italianen is Zandvoort 'n hele luxe badplaats'

ZANDVOpRT - Voor Ita- gen. Vorige week nog prees hij een
liaanse begrippen is Zandvoort wijn aan in een kranteadvertentie
Albert Heijn, "Ik heb een goede
een erg luxe badplaats. Dat van
neus voor wijn", grapt hij, wijzend
zegt Alfredo Caramante, af- op
zijn stevig ontwikkeld reukorkomstig uit Altavilla Silentia, gaan.
"Maar die wijn schenk ik zelf
een klein dorpje ergens mid- ook", zegt
Caramante, die in zijn geden in Italië. Alfredo is in het boorteplaats zelf nog met blote voebezit van studiediploma's filo- ten druiven heeft staan persen.
sofie, Romeinse geschiedenis,
Duitse en Engelse literatuur 'Ciao'
en zo nog veel meer. Vanaf
Het bevalt hem opperbest in Zand1986 werkt hij in een pizzeria voort.
"Ik heb leuk contact met de
in Zandvoort, La Fontanella,
zegt de vriendelijke,
aan de Passage, waarvan hij Zandvoorters",
gemutste Italiaan. "Als ik door
medeëigenaar is. Sinds dat goed
het dorp loop, kom ik constant bejaar woont hij hier ook. Met kenden tegen. Het is dan ook voortplezier, zo blijkt: "De Zand- durend 'ciao' en 'hallo' naar alle kanvoorters zijn altijd heel vrien- ten. En mijn vorige buren in de
Tjerk Hiddestraat, die kwamen redelijk tegen mij geweest".
Menigeen kent Alfredo waarschijnlijk wel. Persoonlijk, via de
pizzeria, of alleen van gezicht via
zijn werkzaamheden voor een modellenbureau. Zo was hij op TV te
zien als ijsco-man in een Ster-spot.
Of op reclameposters van DHL, die
lange tijd op het postkantoor hin-

Paasweekend
(30 mrt. t/m l apr.)
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zaterdag: Zeestraat Apotheek, J.W, Neutel, tel. 13073.
Zondag en maandag: Zandvoortse
Apotheek, H.B.A. Mulder, tel. 13185.
Openingstijden (alléén voor recepten):
zaterdag
10.00-13.00
en
17.00-18.00 uur, zondag/maandag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden alleen in dringende gevallen en na telefonische afspraak.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. 02507-14437, b.g.g.
023-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-

beckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren (overige diensten): Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507)
19393. Spreekuur op dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur; ander
tijdstip mogelijk na telefonische afspraak.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) getaruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen: ƒ l,- voor een enkele rit, ƒ1,50 retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Dayidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden.
Spreekuur eerste en derde dinsdag
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierde dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Woningbouwvereniging
EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Taxi: tel. 12600.

Kerkdiensten
Witte Donderdag (28/3) 19.30 uur:
H.J. Kaandorp
Goede Vrijdag (29/3) 15.00 uur: dames B. Bleijs en M. Wassenaar
Paaswake zaterdag (30/3) 22.00 uur:
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Witte Donderdag (28/3) 19.30 uur: H.J. Kaandorp
ds. J.A. van Leeuwen, viering Heilig Eerste Paasdag, zondag 10.30 uur:
H.J. Kaandorp
Avondmaal
Goede Vrijdag (29/3) 10.00 uur: ds.
J.A. van Leeuwen, viering Heilig Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Avondmaal
19.30 uur: ds. J.A. van Leeuwen, Donderdag 19.00 uur: Korte lijdensmeditatie, ds. A. Snijders
m.m.v. Hervormd Kerkkoor
Pasen, zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Vrijdag 19.00 uur: Goede Vrijdag,
Leeuwen, m.m.v. Hervormd Kerk- viering H.A., ds. A. Snijders
Zaterdag 19.30 uur: concert 'Discikoor en Muziekgroep
pel'
Zondag 10.30 uur: Paasdienst, ds. A.
Gereformeerde Kerk:
Goede Vrijdag (29/3) 19.30 uur: dr. C. Snijders
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, ds.
van de Vate
Pasen, zondag 10.00 uur: dr. C. van A. Snijders
de Vate, viering H.A.
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paasweekend

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
Nl'B:
Pasen, zondag 10.30 uur: dr. S.L. Verheus, Haarlem
Rftomskatholieke Kerk:

P Burgerlijke stand
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Periode:
19 - 25 maart 1991
Ondertrouwd:
Kerkman, Richard en Duivenvoorden, Maria Magdalena
Van der Vliet, Franciscus en Eldering, Angelique Johanna Maria
Gehuwd:
Felthuis, Karel en De Graal, Pleuntje
Van Geuns, Wilfred Paul en Post,
Maria Catharina
Geboren:
Dominique Julien, zoon van: Fransen, Remco en Cuenot, Catherine
Marie-Louise
Overleden:
Van den Bijllaardt geb. Van Vrijberghe de Coningh, Anna Louise,
oud 87 jaar
Van Beek, Antonius Franciscus Romanus, oud 61 jaar
Kapper geb. Meij, Maria Elizabeth,
oud 87 jaar

flatjes op de
achtergrond
slingert Alfredo
in La Fontanella
pizzabodems
hoog de lucht in.
Foto: Berlott

het samenstellen van zijn gerechten
verloochent hij zijn afkomst niet.
Een aantal recepten is nog afkomstig van 'mama'.
"Ik ken ook veel Italianen die hier
op vakantie komen. De meesten vinden het een mooie stad en willen
altijd graag terugkomen. Het is hier
goed voor elkaar, met al die mooie
strandpaviljoens. In vergelijking
met veel plaatsen in Italië is het hier
ook schoon en rustig, er wordt in
Nederland veel aandacht besteed
aan het milieu. En in Italië raak je
bijvoorbeeld al gauw gestresseerd
door het verkeer. Voor jullie is het
allemaal heel gewoon, voor ons is
het nog bijzonder, wij waarderen het
heel erg. Verder heeft Zandvoort van
alles te bieden, je kunt hier allerlei
hobby's of sporten beoefenen, fietsen, wandelen, en zo nog veel meer.
En de mogelijkheden nemen alleen
maar toe. Dat heb ik in die vijf jaar

ZANDVOORT - De huursom
voor strandstoelen en -bedden
gaat weer omlaag. "We hebben
besloten voorlopig weer de
oude tarieven te hanteren",
zegt Jaap Paap, voorzitter van
de Zandvoortse Strandpachtersvereniging.
De verhoging die de strandpachtors kort geleden hebben aangekondigd, is voorlopig van de baan. De
huur van een strandstoel komt nu
weer op ƒ5,50 en die van een ligbed
op ƒ8,-. De pachters hebben tot deze
maatregel besloten, naar aanleiding
van een gesprek met de gemeente.
Daarin is meegedeeld dat de toeristenbelasting pas geheven wordt vanaf de datum dat de Koninklijke
Goedkeuring binnen is.

gelmatig bij mij thuis spaghetti
eten".
Ook met het werk in de pizzeria,
als mede-eigenaar, in de bediening,
en als kok, is hij zeer content. "Ik
heb altijd al een bepaalde liefde voor
de gastronomie gehad. En mijn gas- '• Een Italiaans
ten ontvang ik, zoals ik dat bij mij 'plaatje' in Nemet
thuis zou doen", aldus deze compag- derland:
non van Martin van der Hulst. Bij oer-Hollandse

Weekenddiensten

Prijs strandstoel
weer op oude peil

dat ik hier woon, wel gemerkt".
Zandvoort heeft voor Alfredo Caramante wel iets belangrijks gemeen
met zijn geboorteplaats Altavilla.
Het plaatsje, vrij vertaald 'hoog gelegen vestiging', ligt op zo'n 400 meter
hoogte, op geringe afstand van de
kust. Op de kaart is het te vinden
onder Napels, op zo'n 50 km ten zuiden van Pompei'. Het biedt - net als
Zandvoort - uitzicht op zee. "De zee
heeft in mijn leven een grote rol gespeeld", zegt de 42-jarige filosoof.
"Door naar de zee te kijken, kon ik
altijd mijn gedachten de vrije loop
laten. Door de zee is mijn fantasie
tot bloei gekomen, ik kan me niet
voorstellen dat ik zonder haar zou
moeten leven. Hier in Zandvoort geniet ik vooral van het spel van het
water, bijvoorbeeld de bewegingen
van eb en vloed. Bij ons heb je dat
bijna niet. En in Italië heb je meer
een kabbelend zeetje, hier kan die zo

ruw zijn, dat is fascinerend".

De ware liefde
Caramante draagt Nederland een
warm hart toe. "Ik heb al veel reizen
gemaakt, ik heb in Amerika gewoond, in Azië en in diverse Èuropese landen. Maar het meest houd ik
van dit land. Ik ben een fan van Nederland", aldus Alfredo, die - onder
andere via zijn studie van Erasmus de geschiedenis al een beetje kende
voordat hij hierheen kwam. "Nederland is altijd een open land geweest,
veel toleranter dan tal van andere
landen".
Daarnaast is hij een groot bewonderaar van de bekende Nederlandse
schilders uit vorige eeuwen, waarvan hij er zo een tiental weet op te
noemen. "In mijn vrije tijd heb ik
mij in kunst verdiept", verklaart hij.
"Ik voel me erg fijn hier. Maar ik

heb ook vanaf het begin geprobeerd
de Nederlandse mentaliteit te begrijpen", aldus Caramante. Duits en Engels had hij al gestudeerd, maar direct na aankomst in Nederland ging
hij op les om de - moeilijke - taal van
dit land te leren. "En ik heb vorig
jaar mee kunnen stemmen bij de
gemeenteraadsverkiezingen.
Dan
voel je je toch weer meer betrokken". Nu woont hij ook samen met
een Nederlandse. "We zijn laatst
naar Italië geweest, maar toen we
terugkwamen zeiden we allebei:
'Home sweet home'.
Omdat Kennedy zei 'Ich bin ein
Berliner', zeg ik wel eens 'Ik ben een
Zandvoorter'. Kennelijk voelt hij
zich hier helemaal thuis. Een laatste
grapje bevestigt dat: "Ubi amor, ibi
patria", wat zoveel betekent als
'Waar je de ware liefde vindt, daar is
je vaderland'.
JOAN KURPERSHOEK

"We hebben een heel goed gesprek
gehad", zegt Paap. "Ik zie dit seizoen
nu weer met iets meer vertrouwen
tegemoet". De strandpaehters hadden volgens hem zelf om dat gesprek
gevraagd. Belastingtechnisch kwamen zij en hun belastingadviseur er
niet meer uit. Omdat de regeling
nieuw is en zij de consequenties er
niet van overzien, zijn de pachters
bang dat zij achteraf nog eens flink
aangeslagen worden door de fiscus.
Een en ander wil echter nog niet
zeggen dat zij zich bij de strandstoelbelasting neerleggen.
Zandvoorters en toeristen betalen
hetzelfde. Aan een 'pasje' wil Paap
niet denken. "Ik heb pertinent geweigerd om daaraan mee te werken.
Het zou toch een grove belediging
zijn als je een Zandvoorter naar zijn
pasje vraagt. Dat doet weer aan de
oorlog denken, vooral bij de oudere
mensen. En bij mij komen veel ouderen".
Het aanstellen van een controleur
die 's middags rond twee uur een
lijst van verhuurde stoelen komt
controleren, valt evenmin in goede
aarde bij de strandpaehters. "Als het
druk is heeft geen enkele strandpachter overdag tijd om een lijstje te
gaan zitten maken", aldus de voorzitter.
Om de lijstte kunnen controleren
op Zandvoorters en niet-Zandvoorters, zou de ambtenaar zelf de klanten langs moeten gaan. "Bovendien
is dat systeem fraudegevoelig", zegt
Paap.

Zakelijk Bekeken

Bedrijfsleven maakt zich op voor toeristenseizoen
ZANDVOORT - Als het toeristenseizoen in de verte in
zicht komt, legt een flink deel
van ondernemend Zandvoort
altijd nog de laatste hand aan
winkel, horeca- of ander bedrijf. Vandaar dat er afgelopen
weken weer de nodige verbouwde of nieuwe zaken geopend zijn. Daarnaast waren er
ook andere activiteiten te meiden.

Hairstyling
Aan de Achterweg nr. l is sinds
enige tijd Jacqueline du Chatinier
Hairstyling gevestigd. Jacqueline
komt uit Den Haag waar zij deel
uitmaakte van een kapperscollectief
dat veel meedeed aan shows en beurzen. Ook zij leverde daarbij een aandeel, terwijl zij ook les gaf aan de
kappersvakschool in Den Haag.
Waarom naar Zandvoort? Omdat
het in een kleine gemeente veel gezelliger is, zegt de 23-jarige Jacqueline. Zij meent dat haar kapperssalon
hier veel beter tot zijn recht komt,
dan in een grote stad waar het wemelt van dergelijke zaken. Het bevalt haar prima in Zandvoort. "Je
hebt hier leuk contact met de mensen, zij zijn heel vriendelijk".
Het is leuk om klein te beginnen,
maar de bedoeling is natuurlijk wel
dat de zaak op den duur groter
wordt. Maar ook nu al kan iedereen
er terecht, dames, heren en kinderen, voor allerlei behandelingen, van
knippen tot watergolfen, vlechten of

het opmaken voor een bruiloft. Om
op de hoogte te blijven van nieuwe
ontwikkelingen volgt zij heel veel
shows, zoals zij zegt.
De zaak is open van dinsdag t/m
zaterdag vanaf 08.00 uur, vrijdags tot
20.00 uur. Jacqueline du Chatinier
werkt het liefst met afspraken: tel.
14284.

vard op visventerswagens te lezen
valt - nu reeds vijftien jaar bestaat.

Sportshop Elco

Tekenwedstrijd
Voor sommige kinderen heeft de
'Stapelgekke Week' van de Hema
Zandvoort nog een leuk vervolg gehad. Het winkelbedrijf aan het
Raadhuisplein nr. l hield die week
een kleurwedstrijd, waar wel zo z'n
70 kinderen aan deelnamen. De winnaartjes werden onlangs beloond.
Onder grote belangstelling van ouders, zusjes en/of broertjes en onder
het genot van grote hoeveelheden
limonade en kopjes koffie werden in
het cafetaria-gedeelte van de Hema
de prijzen uitgereikt. De 'knuffels' • De dames van bakkerij Visser in de Haltestraat in hun gloednieuwe
en spelletjes gingen naar: Raymond winkel. Tweede van links is eigenaresse Lilian Visser.
Folo Bertotl
Koper, Femke Paap, Amanda Pellerin, Manuela Berkhoff, Mirthe de
Roode, Seiko Fuju, Ellen de Mooij, licht, veel ruimte en een toonbank Lilian Visser. Nadat het bedrijf vijf
jaar verpacht was geweest, heeft de
John Paul Demmenie, Romana die bijna 2'h keer zo groot is.
Dat betekent dat het assortiment Haarlemse het beheer sinds augusVooijs en Curly Meijer.
aan brood en luxe artikelen uitge- tus vorig jaar weer in eigen hand
breid kon worden. Dankzij de com- genomen. Achter de toonbank zijn
pacte oven in de zaak, kan een aantal ook enkele vertrouwde Zandvoortse
waren ook warm geleverd worden. gezichten te vinden.
Echtgenoot Peter stamt van de in
Warme Bakker Visser in de Halte- En daar blijft het niet bij, wat de
straat/hoek Pakveldstraat opende nieuwe ontwikkelingen bij Visser Haarlem zeer bekende bakker Piet
kort voor het weekend opnieuw betreft. Binnenkort kan men er ook Visser, die vroeger een bedrijf had in
haar deuren. In zeven weken tijd is belegde broodjes krijgen, plus diver- de Brouwersstraat. Het echtpaar
heeft ook een zaak aan de Ruyterde bakkerswinkel, (het voormalige se soorten (warme) croissants.
"We kunnen nu veel meer in de weg 9, die op 19 april 20 jaar bestaat.
Seijsener) gigantisch verbouwd tot
een uiterst moderne zaak, met veel winkel kwijt", bevestigt eigenaresse Daar wordt tevens het brood en taanket gebakken voor de winkel in
Zandvoort.
De winkel is nu ook op zondag
geopend. Zodra dat mogelijk wordt in verband met de plaatselijke verordening - gaat de bakkerswinkel ook
langer open. Een voordeel van de
nieuwe indeling is dat bij mooi weer
ZANDVOORT - De lente is begon- bijna de hele pui open kan.
nen en dat valt ook in Zandvoort te
merken. Bijvoorbeeld in de talloze
modezaken in deze gemeente, waar
de nieuwe mode al uitgebreid te beSchransen aan Zee is wee.r mogewonderen valt. De smaak van de inkopers loopt weer sterk uiteen, zo lijk. Het restaurant aan dé Boiileblijkt wel bij een rondgang door het vard Barnaart 22 heeft vorige week
dorp langs boutiques en de wat 'chi- donderdag weer de deuren geopend,
que' kledingzaken. Wie 'individuali- en wel met een uitgebreidere menuteit' oftewel 'eigen stijl' zoekt bij het kaart. Er is ook rekening gehouden
uitkiezen van haar of zijn kleding, met het 'low budget', dat wil zeggen
kan dit jaar goed terecht in de Zand- dagschotels vanaf f15.-. "Maar "we
voortse winkels.
proberen alles te zijn", zegt eigenaar
Rien de Nijs, die het restaurant saEén daarvan, Cortina Modes, ge- men met Irene Oldigs draait. "Dus
vestigd aan het Kerkplein, gaf vorige men kan hier ook terecht voor alweek tijdens een druk bezochte mo- leen een kop koffie, een biertje, soep
deshow in restaurant Queenie een of wat dan ook. Net als een café dus".
uitgebreid overzicht van haar nieu- Het restaurant is bijna alle dagen
we collectie, zowel voor de dames open, voorlopig niet op woensdag.
als voor f de heren. Onder het genot Doordeweeks vanaf 15.00 uur. in het
van onder andere 'Parelhoender in weekend vanaf 12.30 uur. De keuken
lichte mosterdsaus' kon men tal van is open tot elf uur
nieuwe creaties aan zich voorbij
zien trekken, onder begeleidend
commentaar van Elisabeth Smith.
Opvallend bij de dameskleding was
de terugkeer ven zowel nopjes als
De ambulante vishandelaren Jaap
van safari-kleding. Bij de herenkle- Kroon, John van Dam en Gerard
ding zijn ook zachte tinten doorge- Boxhoorn houden maandag 8 april
tussen 16.00 en 18.00 uur voor een
drongen.
aantal genodigden ópen huis in de
• Opvallend is de terugkeer van de Curiestraat nr. 2. Daar wordt gevierd
nopjes.
dat het bedrijf Kroon - een naam die
Foto: Berloll
op diverse plaatsen langs de boule-

Bakkerij Visser

Ruimte voor
eigen smaak

Schransen

Kroon Vis

De bekende, 14 jaar oude, Amsterdamse Sportshop Elco heeft vorige
week in Zandvoort aan de Thorbeckestraat l, hoek Kerkstraat, een
nieuw filiaal geopend. Eigenaar is
Rob Drogtrop, die zelf ook in Zandvoort woont. De zaak biedt een uitgebreid pakket, een 'totaalpakket',
aan artikelen voor sport en vrije tijd.
Uiteraard is er veel te vinden aan
kleding (onder andere Ellesse, Australian en Silvy), plus een grote
keuze uit talloze sportschoenen.
Daarvan vindt men er wel 300 verschillende soorten. Sporshop Elco
is op allerlei sporten ingericht, dus
ook voor tennis (waaronder rackets) en voetbal. Maar ook voor
zwemkleding, T-shirts en tal van
jacks. Mist men nog een artikel in
dit stukje? Mogelijk, er is nog véél
meer.

Maraned
lets verderop aan de Thorbeckstraat, op nummer 7, vindt men een
nieuwe kadoshop: Maraned, souvenir en kado. De winkel is van Marijke Kause, en zij heeft deze opgetaouwd op de plek waar haar moeder
jarenlang een zaak had. De aard van
de winkel is ongeveer hetzelfde gebleven, al is het assortiment aan artikelen rijkelijk uitgebreid. Men kan
er terecht voor onder andere sieraden, houten speelgoed, talloze souvenirs (al dan niet gevuld met snoepgoed), speeldoosjes, spelletjes en
Russische poppenkastpoppen. Het
zal wel duidelijk zijn: teveel om op te
noemen. Beter even langs gaan. Al
moeten twee bijzonderheid nog wel
even vermeld worden: oude Zippo
benzine-aanstekers en vliegers, allebei nieuwe rages.

Scheepswrak
Vervolg: van voorpagina
Maandagmiddag maakte één van
de archeologen, dr. Vree, telefonisch
bekend dat het hier vrijwel zeker om
een zeer oude bomschuit gaat, van
vér voor 1860. De eerder vermelde
stukken hout bleken o.a. 7/8 duims
houten nagels te zijn, die vroeger bij
duizenden werden gebruikt bij de
bouw van bomsehuiten. Hoe het
schip hier terecht is gekomen, is niet
bekend. Vermoed wordt dat aan het
meer een werf gestaan heeft.

Bezichtigen
Er zijn al plannen om het scheepswrak in zijn geheel te bergen. De
uitvoering daarvan zal echter nog
een tijd op zich laten wachten. Om
de Zandvoortse bevolking alvast in
de gelegenheid te stellen de unieke
vondsten te bezichtigen, kan hel
deze - voor het hout een behandeling
krijgt tegen uitdrogen - één dagje,
maandag Tweede Paasdag, in het
Cultureel Centrum aan het Gasthuisplein bekijken.

WEEKMEDIA 22

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.
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Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort,
telefoon 15531
telefax 02507-20025
Voor aan- of verkoop van uw FLAT of
WONING

ZANDVOORT

ZANDVOORT

te koop

1 april v a. 6 jr.
schoherengroepen,
volwassenen overdag,
's avonds en weekend
Privé lessen Baanverhuur
Kunstlicht'

Sportacademie

Nauwelaerts de Agé
Overveen
Bloemendaalseweg 152
Tel 023-276667

Haarlemmerstraat 90

Hoekwonmg met berging naast het
huis. Met eigen parkeerplaats en
zonnige tuin, c.v. gas. Ind.: woonk.,
moderne witte keuken, 1e et. 2
slaapk.,badk methgbaden wastafel, berging, 2e et vlienng.

Half-vrijstaand herenhuis met achtertuin op het zuiden, c.v. gas.
Kamer en suite met serre, open
haard, toilet en eetkeuken, prov.
kelder. 1e et. 3 slaapk. en badk.
met bad, aparte douche, gescheiden toilet. 2e et. achterkamer,
ruime overloop met bergruimte,
grote zolder.

Zandvoorts Nieuwsblad
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CASINO/ZANDVOORTMEEUWEN HANDBAL
dankt alle middenstanders voor
de ter beschikking gestelde
prijzen.
Onze bingo-avond is mede door uw
bijdrage een groot succes geworden.

vraagt

Vraagprijs ƒ125.000,- k.k.

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplem 12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Helaas, starter, de huizen liggen voor jou nog steeds niet
voor het oprapen

AKO

PAASMENU
WURGENT

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Parelhoen met groene asperges
in een kummel-saus
óf
Zalm met groene asperges en
sauce Hollandaise
Gefrituurd ijs

VRIJBLIJVENDE
KENNISMAKING MET

met WILLEKE D'ESTELL
in Soc. „De Manege"

a.s. za. feest in 2 zalen tot 3.00 uur in de
nacht met disc-jockey's Rob en John
± 24.00 uur optreden Willeke
Uitsl. ongebonden mensen, corr.
gekleed v.a. 25 jr. Entree ƒ12.50.
Info 16023
PAASHAZEN GRATIS TOEGANG
LET OP! Za. 6 april

FIËSTA ESPAGNOL

Postbus 243
2040 AE Zandvoort

KERASTASE

Reserveren

TOPSLAGERIJ
VREEBURG
vraagt

voor het weekend of
de gehele week.
Inl. tel. 02507-12451.

9

reinette

EXPRESSTOMERIJ
24 uur (ervic*

Exclusief bi| uw
KcrasliU'-kjpper

VOORJAARSAKTIE!
tot zaterdag 6 april a.s. geven wij

50% KORTING

Gevraagd:

AFWAS HULP
Leeft, tot ± 20 jaar
't Familierestaurant
Kerkstraat 27
Tel. 12537

op het 2e stuk (laagst geprijsd)
Al uw kleding wordt
gereinigd in de modernste reinigingsmachines en afgewerkt
door specialisten.
Reinette-filtalen in Zandvoort

HOE VERKOOP JE
EEN PAS VOLTOOID
SCHILDERIJ

Reinette Expres
Haltestraat 39
02507-12810

Drogisterij Goossens
Winkelcentrum Noord
02507-12305

Vraag om de Reinette Spaarkaart = GRATIS STOMEN!

uw DIERENSPECIAALZAAK

DIER-PLEZIER
Grote Krocht 28 Zandvoort

Spectaculaire aanbieding
400

De ABN AMRO Credit Card is bijzonder handig en
voordelig. U kunt er voor uw betalingen mee terecht in winkels en restaurants. Over de hele wereld bent u welkom bij
meer dan acht miljoen bedrijven. U hoeft dus minder geld
en cheques op zak te hebben. Neemt u bij uw Credit Card
ook een PIN-code, dan kunt u tevens bij geldautomaten terecht, in binnen- en buitenland 24 uur per dag, 7 dagen per
week.
Voor meer infbrmatie kunt u terecht bij uw
ABN-kantoor
GROTE KROCHT 12-14
ZANDVOORT

g Denkycat van f

2.95 voor f

1.95

1,5 kg Denkycat van f

8.45 voor f

6.70

5

Onze gedachten gaan uit naar
een juffrouw of mevrouw, leeftijdindicatie vanaf 21 jaar tot
± 30 jaar.

HEMA ZANDVOORT
Raadhuisplein 1, 2042 LR Zandvoort,
02507-12820 t.a.v. de hr Van 't Hof.

\

visser
de ruyterweg 9 - tel. 240209
haarlem
haltestraat 23 - tel. 12159
zandvoort

WINKELMEISJE

Nutritive

J. M. Coiffeurs International
Kerkstraat 22
tel. 14040

ABN AMRO Credit Card:
Grenzeloos betalen met
uw handtekening.

in Zandvoort zou graag kennis
willen maken met één vriendelijke, stressbestendige,

Wij narrangement:
ƒ12,50

Voor alle vrouwen
die van hun broze,
brekende en gespleten punten af
willenen op zoek
zijn naarde natuurlijke schoonheid van gezond
haar, heeft Kerastase het Herstellend Serum voor
Beschadigde Punten gecreëerd.
Dit Serum maakt het haar onmiddellijk en zonder
uit te spoelen glanzend en zacht. Het haar is heel
gemakkelijk te ontwarren. Het krijgt niet alleen zijn
natuurlijk uiterlijk terug, maar ook nieuwe kracht. •
Wij bieden u aan zelf het spectaculaire effect waar
te nemen. In de salon kunt u een gratis behandeling
krijgen.
Knip daartoe deze advertentie uit en lever die bij
ons in.

Nu Credit Card het
eerste jaar gratis

DE HEMA

ƒ57,50

Zandvoortselaan 187

Een innovatie van de L'Oreal Laboratoria

Vraagprijs ƒ129.000,- k.k.

Mocht u uzelf in dit profiel herkennen, bel voor een afspraak of
schrijf naar

Tel. 02507-12401

met live Spaans orkest, sangria en
Spaanse hapjes.

Patrijzenstraat op 4e etage met
ruim zonnebalkon en uitzicht op de
duinen. Woon/eetkamer met open
haard, slaapkamer, ruime keuken
met balkon, toilet en gem. badkamer/douche/wastafel.

Prijs per couvert:

HERSTELLEND SERUM BESCHADIGDE
PUNTEN

Actie geldig tot 30 juni 1991

te koop

Verbouwd 3-kamerhoekappartement

die niet (of nauwelijks) kwaad te
krijgen is, voor onze afdeling
klantenservice.

Waterkers-soep

Kerkplein 11, Zandvoort

ZANDVOORT

duizendpoot

voor de weekeinden, vanaf 19 jr

PAASPARTY

met garage en tuin voor en achter. Ook geschikt voor dubb. bewon./-prak.huis.
Sout.: L-kamer met wastafel, badgeleg. Beg. gr.: kamer en suite met
erker voor en achter. 1e etage:
slaapk. met douchecab., slaapk.
met balkon, balkon op zuiden, keuken.
Vraagprijs ƒ259.000,- k.k.

Haltestraat 22, Zandvoort

Fa. Veldwijk

te koop

Ruime woning

Salade van ganze-ei met ganze-lever

OPROEPKRACHTEN
om werkzaamheden te verrichten m
Familyland en de speeleilanden c q
kaartjescontrole voor de bioscoop en
andere voorkomende werkzaamheden
Telefonisch contact opnemen met l Polle,
02507-16444/18686

ZANDVOORT

Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Kleijn

KËRASIASE
Circus Zandvoort

Kunststof kozijnen met dubbele beglazing. Woonkamer met zonnig
balkon op het zuiden. Twee slaapkamers, een met balkon, gemoderniseerde keuken, douche en een
toilet.

SPECIALITEITEN RESTAURANT
De Spar

koop

Gemoderniseerde
bovenwoning Zeestraat

'TBOECKANIERS-NEST
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Sig.mag. De Krocht

De jeugdcommissie van

ZANDVOORT te

Koninginneweg 24

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken.

TENNISLESSEN

te koop

kg Denkycat van f 26.95 voor f 21.95

Met 3 smaken: Vlees, Vis en Kip

In onze vernieuwde en geheel verbouwde winkel hebben wij uiteraard alles om uw Paasfeest nog gezelliger te maken, o.a.
Paaseieren, Paasbroden en -taarten (op bestelling).
SPECIAAL VOOR DE KINDEREN hebben wij een kleurwedstrijd. Kleur onderstaande plaat, misschien win jij dan wel zo'n
mooi knuffelkonijn. Mocht je geen konijn winnen, dan ligt er
voor alle kinderen een verrassing klaar. Dus niet vergeten om je
plaat voor 3 april bij ons in te leveren. De uitslag lees je volgende week in deze krant.
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Zandvoort'75 nog maar één
punt achterkloploper OSDO

ZANDVOORT - Door een uitstekende en afgetekende 6-2
overwinning op SIZO en de nederlaag van koploper OSDO, is
Zandvoort'75 weer geheel in
beeld voor het kampioenschap. Het verschil tussen
OSDO en Zandvoort'75 is
slechts één punt en er staat
nog een aantal interessante
wedstrijden op het programma. Het belooft dus een uiterst
spannend slot van de competitie te worden in de vierde klasse KNVB.

maar dat lukte totaal niet. De laatste
vijf minuten van de eerste helft gaf
nog aardig wat sensatie voor de doelen te zien. Dennis Keuning zag eerst
nog een doelpunt worden afgekeurd
maar in de 40e minuut was het toch
raak. Robin Castien nam de bal fraai
op de borst mee en kogelde even
fraai de bal in de touwen, 2-0. Op slag
van rust kreeg SIZO een vrije trap,
wat eigenlijk geen vrije trap was, en
scoorde daaruit, 2-1. Toch slaagde
Zandvoort'75 erin om met een verschil van twee doelpunten te gaan
rusten. Opnieuw stond Robin Castien aan de basis van dit doelpunt.
De linkerspits speelde zich knap vrij
en de voorzet op maat knikte Paul
Longayroux in het doel, 3-1.

Vanaf het eerse fluitsignaal lieten
de mannen van trainer Gerard Nijkamp er geen gras over groeien en
trokken fel ten aanval. Het niet erg
sterke SIZO werd vooral in het eer- Middenveld
ste kwartier overspeeld en het leek
De tweede helft werd een kopie
een gemakkelijke overwinning te van de eerste. Een sterk aanvallend
gaan worden. Na dat voortvarende Zandvoort'75 en een zeer verdedibegin leek SIZO wat meer vat op de gend SIZO af. Het middenveld was
strijd te krijgen en juist op dat mo- geheel in handen van de badgasten
ment sloeg Zandvoort'75 toe. De en vele aanvallen rolden op het doel
sterk spelende Robin Castien loste van SIZO. Ook waren er vele doelpoeen schot dat de Hillegomse doel- gingen te zien maar de richting werd
nian niet onder controle kon krijgen iets te hoog gezocht, waardoor SIZO
en topscorer Paul Longayroux was voorlopig met de schrik vrij kwam.
er als de kippen bij om de Zandvoor- In aanvallend opzicht stelde SIZO
ters op een 1-0 voorsprong te zetten. niet veel voor, slechts bij twee counHet offensief werd nog heviger en ters moest doelman Pierre Visser
SIZO stond met de rug tegen de actief optreden en dat ging hem goed
muur. Via een enkele uitval probeer- af. In de dertigste minuut kreeg het
den de Hillegommers in de Zand- overwicht van Zandvoort'75 gestalte
voortse defensie onrust te stoken, in de vorm van meerdere treffers.

TZB houdt stand
ZANDVOOET - In het gevecht om de laatste plaats
heeft TZB de aanval van Overbos weten af te slaan. Een met
veel inzet voetballend TZB behaalde een knappe 0-1 overwinning waarmee afstand werd genomen van Overbos op de
ranglijst.

Dennis Keuning haalde vernietigend uit (4-1) en even later was het
Bas Heino, die na een effectvolle
voorzet van Bert van Meelen, alsnog
kans zag keihard in te schieten, 5-1.
SIZO had een vrije trap nodig om
de tweede treffer te laten aantekenen maar het laatste woord was aan
Zandvoort'75. Een voorzet van Thomas Schulte werd foutief beoordeeld door de Hillegomse achterhoede en de bal verdween in het
doel, 6-2. Dat was de eindstand waarmee de Zandvoorters afdoende hadden afgerekend met SIZO, waarvan
vorig jaar nog met 0-6 was verloren.

Misstap
Trainer Gerard Nijkamp die het
gehele seizoen al vertrouwen heeft
gehad in een goede afloop, was na de
resultaten van zaterdag zeer te spreken. „Zo als het nu gaat, dat moeten
we tot de laatste wedstrijd volhouden. We mogen geen misstap meer
maken. Als ploeg zijn we beter dan
de andere ploegen maar dat geeft
nog geen garantie dat je kampioen
wordt. Maar blijven we zo voetballen
en blijven we gemotiveerd spelen
dan is het mogelijk. Onderling slachten de teams elkaar ook nog wel af.
Niet alleen ben ik tevreden over het
eerste team ook het tweede doet het
erg goed en kan kampioen worden.
Het is zaak om het spul scherp te
houden en dan moet het kunnen",
aldus Nijkamp.
Zandvoort '75 trok tegen SIZO fel ten aanval.

Tennistrainer in 't huwelijksbootje
ZANDVOORT - Afgelopen
vrijdagmiddag vond het huwelijk plaats tussen Paul van
Geuns en Carla Post. Paul
van Geuns is sinds 1985 als
trainer aan de Tennisclub
Zandvoort verbonden.

Standen
voetbalclubs
Vierde klasse KNVB zaterdag

Sinds l januari 1991 heeft de 34jarige Zandvoorter een pr-functie
bij Colonia Delkam BV aanvaard,
maar hij blijft verbonden aan de
TC Zandvoort als trainer en coach
van het eerste en tweede team. Van
Geuns, die in zijn actieve loopbaan
meer dan tien jaar op de nationale
A-ranglijst heeft gestaan, bereikte
tweemaal de dubbelfinale tijdens
de Nederlandse kampioenschappen.
Het huwelijk tussen Paul van
Geuns en Carla Post werd voltrokken door M. J. Methorst in een
stampvolle raadhuiszaal van Zandvoort. Op de foto het pas getrouwde stel tussen een erehaag van,
jeugdspelers(sters) van de TC
Zandvoort.

OSDO
18-30 Hoofddorp 18-16
Zandv.'75 18-29 SMS
18-13
Aalsmeer 18-27 NFC
18-12
Swift
18-27 SCW
18-11
Beursb.
18-22 SIZO
18-11
RCH
18-16 Bloem.daal 18- 2
Eerste klasse HVB zaterdag
DSC'74
17-28 HBC
19-19
Z.meeuwen 18-27 Energie 19-19
Velsen
18-27 Stormvog. 18-15
Halfweg
19-20 Renova 19-14
Overbos
18-19 Geel Wit
19- 9
J.Hercules 19-19 DCO
19- 6
Eerste klasse HVB zondag
Velsenoord 20-36 Hillegom 20-18
Halfweg
20-29 Z.meeuwen 20-18
Spaarnest. 20-29 Terrasv. 20-17
Concordia 20-28 Heemstede 20-14
EHS
20-21 WH
20- 7
DIOS
20-19 DSC'74
20- 4
Tweede klasse HVB zondag
V.zang
18-32 NIJVV 17-11
DSK
17-26 THB
18-10
Alliance
18-26 Spaarnevog. 1910
Schalkwijk 18-26 TZB
18- 7
SVIJ
19-25 Overbos
18- 4
BSM
18-19

Opening

Beleggen

De opening van het tennispark
kon niet door het echtpaar van
Geuns bijgewoond worden, aangezien na de feestelijkheden op huwelijksreis werd gegaan. Er waren Vlak voor de opening van het tennispark trad trainer Paul van Geuns in
echter voldoende leden van de ten- het huwelijk met Carla Post.
nisclub aanwezig om deze opening
op zaterdag jl. bij te wonen. In het leidde voorzitter Van der Lip de
's Avonds werd met een bingo
prachtig opgeknapte clubhuis van opening in, die hij over liet aan een een begin gemaakt aan de jubide TC Zandvoort ontving voorzit- van de ereleden, mevr. Van Poel- leumfestiviteiten van dit jaar. De
ter Jur van der Lip een groot aantal geest. Met het hijsen van de vlag tennisclub Zandvoort viert haar
leden, waaronder vele ereleden. Op werd het nieuwe tennisseizoen 40-jarig jubileum 'en wil dat op
zijn bekende humoristische wije open verklaard.
grootse wijze doen.

Schitterend weer
maar weinig vis
ZANDVOORT - Afgelopen
zondag ging de Zeevis Vereniging Zandvoort voor de derde
bootwedstrijd de Noordzee op
vanuit IJmuiden. Het weer
was prachtig, dus vol verwachting trokken 25 vissers voor
een koppelwedstrijd de dit
keer niet door wind geteisterde
Noordzee op.
Nadat ongeveer 100 minuten gevist was, op de stort voor Wijk aan
Zee, en er nauwelijks vijf visjes verschalkt waren, werd een wrak opgezocht voor de kust van Zandvoort.
Maar een wrak opzoeken is een
kunst apart, wat de leden van de
visclub ondervonden. Ondanks het
feit dat er weinig stroom en wind
stond, kon de schipper na herhaalclelijk ankeren en zoeken het wrak
niet vinden. Uiteindelijk werd besloten om in de buurt van het wrak te
gaan vissen, omdat men er geen
vaardagje van wilde maken.
Na 300 minuten vissen was de
stand van deze wedstrijd als volgt:
eerste werd het koppel Johan van
Gasteren en Bart Goossens. Als
Uveede eindigde het koppel Ton en
Leo Haak en derde werd Henk
Bluijs en Cas Al. De meeste vis werd
gevangen door Ton en Leo Haak met
zes visjes en de punten voor de
grootste vis ging naar Hans Koster
en Fred de Klerk met een schol van
27 cm, Bart Goossens en Johan van
Gasteren met een bot 35 cm, Rien
Sluijter en Fred Ploegman haalden
een punt binnen met een schar van
30,5 cm en Cas Al en Henk Bluijs
vergaarden ook een punt met een
wijting van 29,5 cm.
Het eerste gedeelte van de Noordzee-competitie zit er nu op en aan de
leiding gaat Johan van Gasteren met
t\vee punten, met op de tweede
Plaats
Henk Bluijs met zes punten
e
n Leo Haak is met zeven punten
goede derde.
De Zeevis Vereniging Zandvoort
Saat zich nu opmaken voor vijf Wadüenwedstrijden (dit is een aparte
competitie) om in het najaar verder
je gaan met de Noordzeecompetitie.
°e eerste Waddenwedstrijd is op
2
ondag 7 april vanuit Den Helder.

Ongeveer tweehonderd mensen
bezochten vorige week een door de
NMB Bank Zandvoort georganiseerde beleggersbijeenkomst. De avond
stond geheel in het teken van het
veelzijdige
beleggingsinstrument
'optie'. Directeur J.P. Driessen stond
onder andere stil bij de mogelijkheden van de Effectenshop van het
NMB kantoor aan de Gedempte
Oude Gracht in Haarlem. Volgens
A.J. Ruitenburg, hoofd van de Europeesche Optiebeurs in Amsterdam,
bieden opties goede mogelijkheden
in combinatie met aandelenbezit.

Casino-ZVM sluit af met twee
kampioenen bij zaalhandbal
ZANDVOORT - Voor de laatste competitiewedstrijd in het
zaalhandbal gebeuren was de
Pellikaanhal lekker vol gestroomd. Voornamelijk kwam
dat door de huldiging van het
Casino-ZVM herenteam en een
jeugdteam. Ook werd er nog
gehandbald. De heren van Casino-ZVM wonnen met 17-16
van de reserves van Concordia
en de dames verloren met 6-8
eveneens van Concordia.

Beide teams speelden volop op de
aanval, waardoor er een leuke en
open wedstrijd ontstond. Door het
open spel kregen zowel Overbos als
TZB goede kansen, maar de voorwaartsen wisten daar geen raad
mee. In de tweede helft werd de
strijd bijzonder fel daar geen van
beide teams met de laatste plaats
opgezadeld wilde worden. De Zandvoorters hielden het hoofd er goed
bij en verdedigden rustig. Na twintig
minuten werd de geblesseerde Willem Koning vervangen door Cees
Smit. Deze Smit snelde even later
door de Overbos-defensie en werd
flink aan het shirt getrokken. Dat
was de scheidsrechter niet ontgaan
en daarom kreeg TZB een strafschop. Toni de Jong liet de Overtaosdoelman kansloos, 0-1.

volging in gezet en tien minuten
voor het einde kwam Casino-ZVM
langszij. Toen liet Casino-ZVM zien
de terechte kampioen te zijn en zeer
geconcentreerd werd de nipte voorsprong vastgehouden. Met 17-16 won
Casino-ZVM en gaat zich nu opmaken voor het buitenhandbal.
„Het was een goede en spannende
partij, waarbij we voor het eerst
langdurig op achterstand hebben gestaan", stelde coach Joost Berkhout, die zijn contract met de handbalvereniging voor één jaar verlengde. „We hebben een goed seizoen
gedraaid en ik ben tevreden over het
spel van de jongens. Volgend seizoen zien we wel hoe het loopt."
Doelpunten Casino-ZVM: Jan van
Duijn 4, Guido Weidema 3, Kees
Hoek 3, Peter Pennings 3, Menno
Trouw 3, Richard Vos 1.

Voor het eerst dit seizoen keek het
heren handbalteam vrijwel de gehele wedstrijd tegen een achterstand
aan. Casino-ZVM wilde er een goede
wedstrijd van maken, maar het team
speelde te gespannen. Concordia
maakte gebruik van deze situatie en
nam een 8-10 voorsprong bij de rust.
In de tweede helft liep het beter bij Verdedigend speelde Casino-ZVM
de Zandvoorters. Via goed opge- een goede partij maar de aanvallen
bouwde aanvallen werd de achter- werden in een te laag tempo opge-

bouwd. Daardoor had Concordia
weinig moeite om Casino-ZVM op
een achterstand te zetten, 2-4. In de
tweede helft een beter Casino-ZVM
dat diverse malen de bal onderschepte, maar met de kansen geen
raad wist. Concordia kon zodoende
met 6-8 de winst pakken. De Zandvoortse doelpunten kwamen op
naam van Elly von Stein (5x) en
Margreet Sterrenburg (lx).
„Ik had meer verwacht dit seizoen", meende coach Geert Dijkstra. „Als ik het niveau van de rest
van de teams zie dan ben ik van
mening dat er meer ingezeten had
dan een plaats in de middenmoot.
We hebben te wisselvallig gespeeld.
Een aantal wedstrijden ging het erg
goed en dan weer zeer slecht. We
moeten constanter worden, dan
kunnen we hoger eindigen."
De kampioenen werden afgelopen
weekend gehuldigd.

In het laatste kwartier probeerde
Overbos van alles om aan de dreigende nederlaag te ontkomen. Zelfs
de scheidsrechter moest het af en
toe ontgelden en met nog vijf minuten te gaan hield hij het voor gezien.
„Het was een leuke en goede partij
voetbal," vond trainer Cees Smit.
„We hebben er hard voor gewerkt en
de overwinning was dan ook verdiend."

Foto: Bram Stijnen

Krappe zege Nihot/Jaap Bloem Sport

Trefpunt sterke kampioen
ZANDVpORT - Het zat er al
een tijdje aan te komen, het
kampioenschap van de zaalvoetbalvereniging
Trefpunt.
Tijdens het gehele seizoen
heeft Trefpunt de scepter gezwaaid in de tweede klasse en
afgelopen maandag werd het
sterke seizoen bekroond met
de titel door een 3-2 zege op
Palet. Nihot/Jaap Bloem Sport
blijft in de race op een hoge
klassering door een benauwde
overwinning op Home Center,
6-5.
Trefpunt had aan één punt genoeg
in de strijd tegen Palet. Palet gaf het
echter niet cadeau en bezorgde de
Zandvoorters een benauwd uurtje.
De Zandvoorters waren wel beter
maar paal en lat en de doelman stonden doelpunten in de weg. Het zonder de geblasseerde René Steggerda
aantredende Trefpunt liep in de eerste helft zelfs tegen een 0-2 achterstand aan maar de ploeg van coach
Toine Toonen bleef beheerst en in
hoog tempo zaalvoetballen, al was
de spanning te snijden.
In de tweede helft voerde Trefpunt de druk op het doel van Palet
nog meer op en doelpunten konden
niet uitblijven. Reinier Kreuger
zorgde na tien minuten voor de aansluiting en vijf minuten daarna was
het gelijk. Jos Baars deponeerde de
baal voor de voeten van Thomas
Schulte en die knalde schitterend
raak, 2-2. De badgasten gingen door
en in de 20e minuut werd de leiding
genomen. Na een perfect uitgespeelde aanval was het Ronald Braamzaal die de derde treffer voor zijn
rekening nam. Tot de laatste seconde bleef de spanning in de wedstrijd
en Palet slaagde er nog in om aanvallend te counteren. Daarbij kwam
Trefpunt goed weg bij een schot op
de paal, alhoewel een gelijkspel ook
al voldoende was geweest.
„De kracht van ons was dit jaar,
dat we bij een achterstand toch terug konden komen", stelde coach
Toine Toonen. „Ik vind dan ook dat
we terecht kampioen zijn geworden.
In de eerste klasse kunnen we best

lekker meedraaien. Ik denk dat er
nog meer uit te halen is uit dit
team."

wisseling leek de strijd beslist na
een doelpunt van Dennis Keuning, 40.

Nihot/Jaap Bloem Sport leek na
één helft zaalvoetballen op een ruime overwinning af te stevenen maar
na de 4-0 voorsprong mocht het nog
blij zijn dat met 6-5 werd gewonnen.
In de eerste helft een overheersend
Zandvoorts team dat het toch niet
zwakke Home Center wegspeelde.
De sterk spelende Bas Heino zorgde,
via een Home Center speler, voor 1-0
en stelde vervolgens Rob van der
Bergh in staat het tweede doelpunt
te scoren, 2-0. Schoten op de paal
van Bas Heino en Edwin Ariesen
voorkwamen dat Home Center binnen tien minuten al op ruime achterstand stond. De Zandvoorters namen even gas terug en het goed combinerende Home Center kwam gevaarlijker door. Doelman Jaap
Bloem moest handelend optreden
en deed dat bekwaam. In de 18e minuut en snelle spel hervatting door
Bloem en de opkomende René Paap
maakte er 3-0 van. Nog voor de doel-

In de tweede helft begon Nihot/Jaap Bloem Sport erg sterk maar
gedoelpunt werd er niet. Om onverklaarbare reden gaf Nihot/Jaap
Bloem Sport de gasten de gelegenheid in hun spel te komen. Binnen
tien minuten was de voorsprong verdwenen en stond de 4-4 op het scorebord. Paniek bij de Zandvoorters en
het werd zelfs een 4-5 achterstand.
Alles mislukte tot vijf minuten voor
het einde Bas Heino de gelijkmaker
scoorde, en het liep weer als vanouds. Twee minuten voor het einde
greep Nihot/Jaap Bloem Sport alsnog de winst door een fraaie treffer
van Wim de Jong.
„Natuurlijk ben je tevreden als er
gewonnen wordt", zei coach Guus
Marcelle. „Maar over de tweede
helft ben ik niet tevreden. In de eerste helft speel je erg goed en dan,
door concentratie verlies in de tweede helft, gaat de wedstrijd bijna verloren. Dit mag niet gebeuren."

Goed volleybal maar weinig
punten voor Sporting OSS-teams
ZANDVOORT - De volleybalteams van Sporting OSS
kwamen allemaal in het veld,
speelden goed volleybal maar
kwamen tot weinig overwinningen. ALleen het tweede herenteam zorgde voor een overwinning.
Sporting OSS speelde tegen het
hooggeplaatste Delta Lloyd en gaf
goed partij. In de eerste set een wisselend spelbeeld met gelijkopgaande stand tot 9-9. Het was tot die
stand niet te voorspellen wie met de
setwinst zou gaan strijken, daar de
teams aan elkaar gewaagd waren.
Door een paar ongelukkige ballen
aan Sporting-zijde maakte Delta
Lloyd de set af met 9-15. Ook de
tweede set was voor Delta Lloyd. In
de derde set kwam Sporting OSS
sterk terug, nam een geringe voorsprong en stond die niet meer af.
Hoewel het puntenverschil klein
bleef, pakte Sporting OSS de set met
16-14: Helaas voor Sporting was in
de vierde set Delta Lloyd de sterkste
en won met 7-15.
Sporting OSS dames 2 verloor eerder deze week kansloos van Ovra 3
en de vraag was dan ook of Sporting
deze mentale klap alweer te bovenwas. Het werd een spannende en
aantrekkelijke volleybal wedstrijd
met minimaal krachtsverschil. Allides 3 zegevierde met 3-1, maar de
setstanden laten zien dat er weinig
verschil was, 15-17, 14-16 en 15-13 en
de vierde set was wat ruimer voor

Allides. Ook het derde damesteam
verloor. In de eerste twee sets liet
Ovra 4 zien duidelijk beter te zijn,
maar de derde set gaf Sporting goed
tegenspel. Sporting OSS nam zelfs
een voorsprong en leek op setwinst
af te gaan. Op het laatste moment
werd echter die voorsprong weggegeven waardoor Ovra alsnog de set
won met 14-16.

Heren
Sporting OSS kwam in het veld
tegen een iets hoger op de ranglijst
geklasseerd Spaarndam. De Zandvoorters begonnen fanatiek en namen snel een voorsprong van vijf
punten. Spaarndam was echter niet
onder de indruk geraakt en zette de
achterstand om in een setwinst van
15-17. In de tweede set eenzelfde
spelbeeld, alleen nu hield Sporting
OSS de voorsprong vast en won met
15-13. Spaarndam bleek in de laatste
twee sets over een iets betere conditie te beschikken en won de wedstrijd met 1-3.
Het tweede Sporting OSS-team
was het enige dat voor een overwinning zorgde.'Allides 13 kwam er in
de eerste twee sets amper aan te pas
en toen de Haarlemmers in de derde
set in hun normale spel kwamen,
bleken de Zandvoorters over meer
karakter te beschikken. Deze derde
set werd door Sporting OSS knap
gewonnen met 16-14.
Bij de jeugd speelden de aspiranten-meisjes een vreemde en onregel-

matige wedstrijd tegen HSVC D. De
eerste set ging eerloos verloren met
2-15 en in de volgende set was het
HSVC dat op de knieën werd gedwongen. In de derde set slaagde
Sporting er niet in door te drukken
en HSVC won waarna de vierde set
weer voor de Zandvoortse meisjes
was met 15-3. Zodoende eindigde
deze wedstrijd met een 2-2 gelijkspel.

Garnael-toernooi
Vorige week werd het Garnaeltoernooi gehouden en dat was een
groot succes. Op dit jeugdtoernooi
hadden vele teams zich gemeld, al
was het door de krokusvakantie iets
minder dan vorig jaar, en die teams
knokten verbeten voor de prijzen.
De jongste deelnemers kwamen in
de ochtend aan de beurt en na afloop
van de poulewedstrijden plaatsten
HSVC en Sporting OSS zich voor de
finale. De finale was spannend maar
bij het eindsignaal had Sporting
OSS een voorsprong opgebouwd
van zes punten en ging dus met de
eerste prijs strijken.
Bij de oudere aspiranten waren
het Triumph en HSVC dat de dienst
uitmaakten. Beide teams plaatsten
zich voor de finale waarin zeer goed
volleybal te zien was. Na achttien
minuten spelen taleek Triumph een
voorsprong genomen te hebben en
won de eerste prijs. Sporting OSS
behaalde in de poule een verdienstelijke vierde plaats.
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Dank zij onze nieuwe geavanceerde fotoverwerkingsapparatuur zijn wij in
staat om in 1 uur een vergroting af te drukken waarbij u de keuze heeft uit
maar liefst 3 verschillende formaten (13x18), (15x21) en (20x30)
*
*
*
*

Geen dagen meer wachten op uw vergroting
Uw negatieven blijven binnen onze zaak en kunnen niet zoekraken
Uw foto's worden afgedrukt op Kodak papier voor een goed contrast en perfecte kleur
Wij drukken zelf uw foto's af. Voor een optimaal resultaat gebruiken wij voor de
afwerking uitsluitend Kodak papier en chemicaliën

Bovendien wordt de afwerking gecontroleerd door het Kodak computersysteem voor kwaliteitsafwerking. Een betere garantie voor meer
kijkplezier en zekerheid is er niet.
DEZE MAAND EEN VERGROTING
FORMAAT 15x21 CM VOOR SLECHTS

ƒ2.50

FOTO
FOCUS
HALTESTRAAT 37, TEL. 15810
1 UUR SERVICE
Vrouwen weer aan de slag
U zou wel (weer) betaald willen werken of
een opleiding volgen maar weet niet precies
wat uw mogelijkheden zijn. De Vrouw en
Werkwinkel is er om advies en informatie te
geven. Elke dinsdagochtend tussen 9.0012.00 uur houdt zij (gratis)
SPREEKUUR
in 't Stekkie te Zandvoort,
Celsiusstraat 190

TOPSLAGERIJ
VREEBURG

ma. t/m vrij. 9.00 tot 18.00 uur
zat. 9.00-17.00 uur.

HONDENKAPSALON

CHRIS HARDENDOOD
was-,

vraagt

WINKELMEISJE

Openinastiiden

telefoon 023-385478

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.^
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

voor het weekend of
de gehele week.

reparatiedienst
droog-, koelapparaten e.d.

ELLEN CATS
Aangesl. bij DIBEVO
De vacht van de hond is de
spiegel van zijn gezondheid.
Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-,
tand- en wasverzorging van uw hond.
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort,
tel. 02507-12773-13368.

BROODJE BURGER

Inl. tel. 02507-12451.

BALK
BAKT
BETER
BROOD

DE ENIGE ECHTE
BROODJESZAAK

Bakker Visser
Congres Centrum De Woodbrookers
zoekt
part-time keukenassistentes
Wiss. werk.
Tel. soll. 023-244450, vr. nr. mevr. Stojnic

Haltestraat 23
Zandvoort
nodigt iedereen uit om op 3 april
van 19.00-21.00 een feestelijk
drankje te komen drinken ter
gelegenheid van de opening van
geheel vernieuwde winkel.
U bent van harte welkom.

IN

ZANDVOORT
(1e zijstraat v.d. Haltestraat)
-

witte en bruine broodjes

- warme stokbroodjes
taco's
- satés
- lunchpakketten,
borrelhapjes en salades

Door de paashaas meegebracht

POLO'S
10 kleuren
29,90

Werkende man, 33
jaar, zoekt met
spoed

- zelfgemaakte produkt
en en dat proeft u!

woonruimte
in Zandvoort.

TOT ZIENS BIJ
TREES & MARTHA BURGER

Tel. 02507-18774,
na 18.00 uur.

GEOPEND VAN 11.00-1.00 'S NACHTS
WEEKEND VAN 11.00-3.00 'S NACHTS
DINSDAG GESLOTEN
Tel. 18789

ïr

10,50
10.50

Bakker Visser
zoekt

winkeldames
Liefst boven 20 jr.

Soll. Haltestraat 23.
Tel. 12159.

De lente is
weer in huis!
/7.^(-

wio-de wiet 'w. vuttt

een zaak voor mannen
KERKSTRAAT 20

J/

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28. Tel. 12989

ook meenemen

ZANDVOORT

GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

- T,

'e/
\t
ll/l

Dit weekend:

PAASTAARTJE
Overheerlijke
PAASSLOF

8.

c
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DE RENAULT CLIO. AUTO VAN HET JAAR 1991.
VOOR NOG STEEDS DE PRIJS VAN 1990.
VA E 19.995,-

GEZOCHT

VOOR
SLEUTELS
EN AUTOSLEUTELS
OP CODE

J. van Campen & Zn
Corn Slegersstraat 2 2040 AL Zandvoort
TELEFOON 02507-15449 TELEFAX 02507-30218

SIEMENS
• Mensen die nog geen Camcorder
hebben, maar wel over aanschaf
denken.
• Eerst een duidelijke demonstratie
van de mogelijkheden willen, van
zowel 8 mm - high 8 en VHS-C
• Bereid zijn daar op dinsdag 9 april
a.s. 's avonds enkele uren de tijd
voor te nemen.
Radio Stiphout organiseert een speciale voorlichtingsavond voor toekomstige Camcorderbezitters. (max. 30 personen).
Als u interesse hebt
vul dan SNEL de
bon in en stuur of
breng deze naar de
winkel. Wie het
eerst komt het
eerst maalt.

INTERESSE?
VUL IN - STUUR OP
ER WORDEN
SLECHTS 30
PERSONEN
UITGENODIGD!

r
JA
i

MAAK EEN BIJZONDERE PROEFRIT DEZE
PASEN BIf RINKO.
RENAULT

~i

Autobedrijven Rinko

ik wil graag komen voor
een vrijblijvende demonstratie
Naam:
M/V
Straat:

Cunestiaat 8-10, 2041 CD Zandvooit, Tel 02507-13360 (showr)

Postcode:
Tel.nr.:
Woonplaats:
l Radio Stiphout neemt zo snel
mogelijk contact met mij op over
dit verzoek.

'
l
i

radio stiphout

l

1

Thorbeckestraat 15

Zandvoort

G E E F T
JE L E V E N
K L E U R

Di RLN\UI i C uo
AUICMXN im )•\<\« i9Q

mu/t" d<? (f

SCHILDERWERK

WONING STOFFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

DE AKTUELE BRILLEN-KOLLEKTIE NU BIJ ONS

NOVILON MARMOLEUM

Verkrijgbaar bij:

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

SLINGER OPTIEK

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

Tel 02507-13378 I o Casino

Gediplomeerd opticien, opfomefr/sf o.v. - kontaktlensspeaalist
A.N.V.C.
Grote Krocht 20A - Zandvoort - Tel. 02507-1 4395

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME

Leverancier van alle ziekenfondsen

Marisstraat 13a. Tel. 15186

II

RUIM 12.000 WINNAARS

Dp 21 maart ging de grote Lentehoofdprijs van liefst 250.000 gulden
fruit. Daarnaast vielen ruim 12.000 deelnemers met 2.600 postcoj/es in de prijzen. U kent het systeem: wint één deelnemer een prijs,
tfan winnen alle deelnemers in dezelfde postcode ook een prijs. Tot
3.000 gulden zelfs dezelfde prijs! Daarom publiceren wij hieronder
p//een de postcode bij prijzen van 25 tot 3000 gulden. Bij prijzen van
O gulden wint zelfs de hele wijk óók een tientje: daarom ziet u bij
rijzen van een tientje alleen het wijknummer (postcode zonder de
wee letters). U begrijpt: hoe meer mensen meedoen in uw postcode
wijk, hoe meer kans u maakt. Vertelt u het door aan uw buren en

Nationale Postcode Loterij:
de Lentehoofdprijs van
250.000 gulden is gevallen!

vrienden? Prijzen boven de 3.000 gulden, televisies en vakanties zijn
individuele prijzen, dus daar ziet u het hele lotnummer (postcode
plus twee cijfers).

Win ook een van de duizenden prijzen

U helpt mens, natuur en milieu
Het belangrijke van de Postcode Loterij is dat met de netto opbrengst projecten worden gesleund ten bate van mens, natuur en milieu Via gerenommeerde organisaties als Natuurmonumenten, Novib/Gast aan Tafel en talloze andere U leest er in deze krant regelmatig
over en ziet de projecten op televisie m het programma van Jos Doet u ook mee7

Uw lotnummer bestaat uit uw postcode plus twee willekeurige, door de computer toegekende cijfers Door de bon hieronder in te vullen doet u mee Voor maar één tientje maakt u
kans op prijzen van 10 gulden tot een ton In de trekking van mei valt zelfs de
Zomerhoofdpnjs van niet minder dan één miljoen gulden i Behoort u dan misschien tot de
gelukkigen'

ledere week op televisie
ledere dinsdagavond ziet u de Postcode
Loterij m het programma van Jos Brink en
Manuela Kemp 'De 64.000 Gulden Vraag &
De Postcode Loterij'. Een spannende quiz
waar het aankomt op de kennis. Vanaf nu
maken bovendien alle deelnemers van
de Postcode Loterij m die quiz zelf
óók kans op een prijs. Want, als
een kandidaat het niet haalt,
wordt het bedrag waarvoor hij
opgaat, direct verloot onder de
deelnemers aan de Postcode
Loterij Zo maakt u elke week een
extra kans op prijzen van 4 000,
8 000, 16 000, 32 000 of 64 000
gulden1

TREKKING MAART: VALT UW POSTCODE IN DE PRIJZEN?
ip 21 maart 1991 heeft de trekking plaatsgevonden. Van de winnende lotnummers zijn de laatste twee cijfers weggelaten, want iedere deelnemer m dezelfde postcode als de winnaar,
'int - tot 3.000 gulden - dezelfde prijs BIJ prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk Daarom zijn daar ook de letters weggelaten
1015
1018
1033
1033
1033

JD
NN
ER
KT
XW

1 034

LK
MC
1 034 PD
1039
KS
1054
HZ
1034
1034

1056
1056
1062

1 076
1083
1091
1095
1098

50,50,50,50,70,25,25,50,-

500,7000,70,-

NK
GM
1 065
1 069 MR
1071
1071
1072
1072

500.-

700,25,70,-

100,10,-

TJ

700,70,-

i 70,-

PK
XM
EC
RA

25,50,25,70,50,-

1214
1251
1261

AC
PJ

1271

XM
1272 GP
1323 SN
1394 GK
'1403 SR
1411
1412
1422
1424
1447
1504
1505
1507
1551
1611
1613
1771
1785
1811
1814
1823
1824

ER
CE
JR
BJ
BM
CD
KD
AJ
BP
MV
MD
VE

50,50,70,-

7000,700,50,50,25,70,25,70,50,25,70,25,70,-

700,25,-

700,50,25,25,25,25,70,-

1018 AN
SUPERPOSTCODEPRIJS
ƒ 3.000,SUPERWINKELPRIJS
\^^w » ^ w ^

1111

SB
VX
AK

70,25,-

700,-

MD
RG

25,70,50,25,70,-

PR

7000,-

1131
1131
ZB
1141
DH
1151 AL
1165 NE
1181 EW
1
183 LG
1186

70,50,50,25,25,25,-

700,70,-

VS

25,70,-

700,-

2064

TT
MC
PB
AE
BJ
GZ
VE
CM
SM
BA
HB
XD

50,700,50,700,700,50,-

2071
2153
2162

EK
BH

70,25,25,-

1911
1940
1962
1966
1966

1 974
1975
2015

2022
2023
2023
2041
2041

2263
2263
2264
2264
2272
2282
2283
2284
2284
2285

50,25,25,-

700,25,-

VG
VP
XR

HX
JB
HK
LB
CR
HC
VH

2312
2313
2313
2331
2351

BA
JN
GK
SL
2406 EJ
2451
GC
2461
2541

25,-

50,25,70,25,25,25,25,25,50,25,70,25,25,50,25,-

25,50,70,-

GK
700,2542 BJ
50,2542 KB
25,2546
70,2546
70,2547
70,2551
LA
25,2552 MS
25,2555 KH
700,2563 CS
25,2565
70,2566
70,2572 RJ
25,2586 HR
25,2591
AD
25,2591
CD 5002613
2651

6WR
11ÓJ
1102
1102
1103
1106
1106
1106
1107

2162

XS

2727 GG
2803 AP
2871 KV
2907
2914
TD
2923 XH
2982 SB
2982 XK
2985 VP
3025 CN
3026 BK

3027 KK
3053 VM
3056 JX
3061 AD
3068
3068 DJ
3069 MJ
3074 GK
3075 SB
3076 AS
3078 BK
3078 CA
3079
3079 HV

70,50,25,50,700,50,25,700,70,25,-

3081

70,-

3085
3112
3119
3131
3131
3134
3141
3143
3144
3193
3193
3201

3206
3208
3208
3225
3233
3235
331 1
3313

'ekkmg is iedere maand De , rekking wordt verricht doo r Notansmr
flarN van Os te Amsterdam 'rekkingslijslen en Regterr ent zijn verkrijg
bij het secretariaat Van ;eghenstraat77, 1071 EX Amsterdam De
-ril is goedgekeurd door de staatssecretaris van Justi e onder nummer

DG
DC
VG
TC

50,-

700,70,25,25,50,25,70,-

KA

500,-

LE
PV
HD
RE
BJ
PB
VC
TW
EB
KK
BA

700,-

70,-

VN
3328 MP

25,50,-

7000,25,50,50,25,50,-

3552 ER
3552 XE
3553 VG
3562 AZ
3601 TG
3607 KG
3701
VC
3701
VH
3705 AE
3705 KA
3732 GV
3764
3768
3771 XL
3813 XJ
3817 DA
3829 BL
3833 JV

1034
2162
3066

70,-

GS
VD
PP

PD
3903 LA
3961 AL
3901

01
03
17

700,25,-

50,25,-

3971
3971

CH

50,70,50,-

25,-

4105
4133

GP
CJ

25,25,-

70,-

4255

3343
3343 NA
3362

70,50,70,-

4301

50,-

3371
3421

7000,-

70,50,-

50,-

50,-

25,70,700,-

PHILIPS

5041 \N
>
8232 t<R

70,-

70,70,-

4385
4507 BV
4532 EN
4537 SC
4553 AV
4615 GD
4634 VE
4706 GN
4707 LX
471 1
471 1 BN
471 1 PJ
481 2 HA
481 4 BZ
4814 LL
4815

01
03

XW
HM
VB
AP
GW
TP
5224 KT
5231
SB

5071
5101
5144
5151
5241
5251
5271

EJ

25,25,700,50,25,25,-

700,50,70,-

700,70,-

5275 AG
5283 GD
5348
5388 BX
5427 VN
5431 HH
5432 AR
5482
5555 CC

25,25,70,25,700,25,-

700,70,25,-

3822
5386

WG
GW

03
16

£j(-e*~-..j£f^/&1'&0C<r-

3331

01
01

7000,25,25,-

5032
5062

Gran Dorado Prijzen

700,50,500,70,-

XG
3448 VS
3471
GJ
3500 AG
3527
3532 BK

25,-

3882

3319

50,50,25,25,50,25,-

50,500,50,50,700,700,7000,7000,50,25,25,70,70,500,-

3861

50,70,-

PRIJZEN VAN DE
PHILIPS MATCHLINE
ZUN GEVALLEN
OP DE NUMMERS
2031 XC
4621 GB

SH

50,25,25,-

4837
4838
4907

EX

70,25,700,700,50,700,50,700,50,70,50,25,-

500,700,25,70,-

70,70,25,-

5582 JB
5625
5625 ES
5627 VK
5654 BB

25,70,500,25,25,-

5667
5688
5688

25^50,500,-

5701

RP
BG
EL
LR

5703
5758

BA
BE

25,25,-

5761

591 1 EZ
5913

600-1
6067
6161
6171
6191
6212
6217

AB
XS
VR
GS

6228
6237
6241
6291
6412
6413

25,-

70,50,70,25,-

70,70,25,50,70,25,-

70,70,HG
GD
BK

70,25,-

700,50,-

LO 890/098/1 77 89 d d 20/10/1989 Alsu het met met een afschrijving
eens bent dan kunt u binnen één maand opdracht geven het bedrag terug
te boeken De verstrekte machtiging kunt u altijd weer intrekken Hiervoor
kunt u zich wenden tot de Stichting Nationale Postcode Loterij De prijzen

6418
6419
6431
6441

6445
6467
6467
6532
6538
6601
6651
6681
6712
6815

KC
XC
EB
XR
BJ
GZ
RG
SL
GC
JK
BW

AC
6832 BJ
6844 DW
6845
7002 AM
7003 AN
7041
XN
/091 XN
7201
7271
7321

VK

50,70,25,-

1059 SX 07

700,700,50,700,50,500,-

HOOFDPRIJS
ƒ 250.000,-

25,25,50,70,50,-

en voor iedere deelnemer in de
postcode 1059 SX een troostprljs van ƒ1.000,-

50,50,70,50,25,25,50,70,-

500,70,-

7323
7323
7339

HG
HK
7418
TK
7421
AK
7442 EW
7481
HJ
7531
GC
7553 WC
7572
7603 XL

70,25,700,50,25,-

VK
VD
7783 AC
7881
BA
7906 NM
8072 BA
8121 AZ
8162
8162 JV
7671
7721

25,50,-

7000,25,-

RS

9281
9331

9471 JH

700,-

9715 NV

25,25,25,70,500,-

500,70,50,-

9718 JE
9732
9755
9908 PL
9983 NN

500,70,70,50,50,-

B9K1

in.

8261 VB

25;-

zetfouten

8501 SL

25,-

voorbehouden

8^66

XJ
VG

70,-

25,-

8601
8861

25,25,-

25,25,-

9?7? MA

50,-

50,70,25,-

9203 CX
9203 GA
9204 GT

500,2525,-

.
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Manuela Kemp presentatrice van De 64 000 Gulden Vraag
en De Postcode Loterij '

.

1

max 50 loten
nnstrnrtp
per pOSlOOQe

npr

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
f de vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand
het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven

EXTRA PRIJZEN VOOR DEM
LEZERS VAN ONS BLAD •
1015
1025
1025
1034
1051
1056
1072
1075
1091
1093
1094
1094
1104
1104
1106
1115
1182

MJ
GT
KG
XZ
XA
SJ
HK
BZ
CN
RJ
AG
MK
DC
CJ

50,25,25,50,50,700,25,25,70,25,70,25,50,50,700,70,50,-

1354 KP
1398 CK
1411
1432
1441
1503 AH
1509 BZ
1521
1521 HG
1531 WR
2101 SP
2131 SE
2161 EE
2162 XG
2182 TS

25,25,70,70,70,50,25,10,25,700,25,700,25,25,25,-

worden automatisch op uw bank/girorekening gestort Prijzen boven de
1 000 gulden worden belast met 25% kansspelbelasting Deelname impli
ceert aanvaarding van het Reglement Maximaal 50 loten per postcode De
SuperWinkelPrijs is uitsluitend geldig voor personen boven de 1 8 jaar

>E NA7Ï ONALt f POSTCODE LOTERIJ MAAKT HELE STRATEN BLIJ \

1 lot (ƒ 10,-) per maand _l

loten (a ƒ 10,-) per maand

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Adres
Postcode

NATIONALE

Bon invullen, uitknippen en opsturen m een enveloppe (zonder postzegel) naar
Nationale Postcode Loterij. Antwoordnummer 13052. 2501 VC Den Haag
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WEEKMEDIA 22

onze abonnee
Over het Zandvoorts Nieuwsblad gesproken, ik had 't er laatst nog
met mijn vriendin over. Wij hebben elkaar via de krant ontmoet,
dat was toen ik het kinderfietsje van mijn dochter te koop had
aangeboden. Daar was zij toen op afgekomen.
Ik wil er maar mee zeggen dat ik 't een steengoeie krant
vind die schrijft 'over de plaats waar je woont. Dus
\
over de dingen die om je heen gebeuren en voor ^ ''
mij is dat belangrijk genoeg om een abonnement te
hebben.
Door die krant ben ik mij ook voor de gemeentepolitiek
gaan interesseren, want daar is het Zandvoorts
Nieuwsblad goed over geïnformeerd. Ik heb laatst
nog de redactie opgebeld omdat ik het ergens niet
mee eens was. Schrijft u maar een brief, zeiden.ze.
Misschien dat we 't in de krant op kunnen nemen.
En mooi dat het er de volgende week in stond. Ik bedoel maar.
Ik zou die krant niet willen missen. Ook niet om de advertenties, want ik ben zo'n type dat graag de aanbiedingen van de
een met die van de ander vergelijkt. Noem het een hobby.
Nu ik het toch over hobby's heb. Moet je mijn man zien als
die krant er is...
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u
een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant
die schrijft over de plaats waar u woont.

bon
die krant moet ik hebben. Omdat ik graag wil weten
wat zich in mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking
(ontvang ik liet Zandvoorts Nieuwsblad 13 weken voor maar ƒ 11,-.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Naam: ( m / v )
Adres:..
Postcode Plaats: _
Telefoon:
Giro Ba n k n r.: ... ..

(i.v.m. controle be/orging) \VK
Dl
ü maand f 4,75*
Cl kwartaal f 15,-

Daarna word ik abonnee en betaal per
a halfjaar f 27,ü jaar f 49.* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
l' k u n t uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven: 020-WiS. 13.00
Stuur de/e bon in een open envelop naar \\eekniedia. Antwoordnummer
100S1. 1000 PA Amsterdam, l' hoeft geen post/egel te plakken.

Wie f n abonnement heeft
weet meer!

WEEKMEDIA22
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(ADVERTENTIE)

Films in Circus
In het theater van het vorige
week geopende Circus Zandvoort
aan het Gasthuisplein is voor komende dagen een aantal activiteiten gepland. Vrijdag t/m maandag, plus woensdag draait er van
14.00 tot 16.00 uur de Walt Disney
film 'De kleine zeemeermin'. Alle
leeftijden en Nederlands gesproken. Entree kinderen tot 12 jaar
ƒ9,-, anderen ƒ12,50. Tijdens het
Paasweekend worden de kinderen onthaald door de clown Didi.
's Avonds is er ook film in de
theater-/bioscoopzaal. Dagelijks
om 19.00 uur draait 'Home Alone', om 21.30 uur 'Ghost'. Entree
ƒ12,50.

9.

keur OL
tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Verslag van de Jan Jacobsz.

Maria Stuart
en Rob de Nijs
Het Nationale Toneel (voorheen de Haagse Comedie) speelt
vanavond in de Velsense schouwburg de klassieke tragedie Maria
Stuart van Priedrich Schiller. De
hoofdrollen in dit koninginnen-drama worden gespeeld door Anne-Wil Blankers en Will van Kralingen. Klassiek toneel op z'n
best, zo luidt de aankondiging.
Aanvang 20.15 uur, entree ƒ20,-,
CJP of Pas 65 /10,-. Groeneweg 71,
IJmuiden. Tel. 02550-15789.

Patronaat

Zaterdag treedt op d'Xtreme
uit Brooklyn (New York), behorend tot de Black Rock Coalition,
waar Living Colour, 24-7 Spyz,
Fishbone en Urban Dance Squad
ook sterke banden mee hebben.
Aanvang beide concerten 21.30
uur, zaal open 21.00 uur. Entree
./•10,-//'7,50 met CJP of P-pas.
Voorverkoop VVV-kantoor Haarlem of Toneelschuur, Smedestraat l te Haarlem, tel.
023-312439.

• Het Historisch Informatie Centrum Zuid-Kennemerland (HIC)
heeft van l maart tot 3 juli een
tentoonstelling over Haarlem ten
tijde van de eeuwwisseling. De expositie bestaat uit foto [s, kleding,
meubilair en vele gebruiksvoorwerpen. Het centrum is gevestigd
tegenover het Frans Halsmuseum, Groot Heiligland 47 in
Haarlem. Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van
twaalf tot vijf uur en zondag van
één tot vijf uur. De toegang is gratis.
• Expositie kunstschilder Jan
van der Veen tot en niet 21 april in
atelier Paulus Loot. De tentoonstelling in het Zandvoortse atelier
laat een overzicht zien van de
werken van de in 1912 in Bloemendaal geboren kunstenaar,
vanaf zijn academietijd. Hij volgde zijn opleiding aan de Rijksacademie Amsterdam. Olieverf,
aquarellen en tekeningen. Kleuren bepalen vaak de stemmingen.

Dinsdag 2 april is er een optreden van Rob de Nijs. Met zijn concert 'Een goed gevoel'. Aanvang
20.15 uur, entree ƒ35,- alle rangen,
CJP/Pas 65 ƒ25,-.

Op het podium van het Patronaat, Zijlsingel 2 te Haarlem, verschijnt vrijdag één van de 'sympathiekste' bands van Nederland,
Les Zazous ('de nozems') uit Katwijk. Melodieuse gitaarpop met
meerstemmige zang. Zij wonnen
de VPRO-Covercompetitie 'Doe
het met the Rolling Stones'.

Korte tips
• Cultureel Centrum Zandvoort
(Gasthuisplein 9ta): expositie van
tientallen oude Zandvoortse
schoolfoto's. De expositie duurt
tot en met zondag 31 maart en is
van woensdag t/m zondag geopend van half twee tot vier uur.

• Werk van Doris Groeneveld, tezamen met een aantal foto's te zien
in de bibliotheek.
Foto Thijs ouispei

ZANDVOORT - Beeldend kunstenaar Doris Groeneveld heeft twee
jaar geleden met de 'Rondo' de zeiltocht overgedaan van de Jan
Jacobsz Boots, een walvisvaarder uit Medemblik die in 1613 en 1618 de
westkust van Spitsbergen verkende, op zoek naar gebieden voor de
walvisjacht. Op een tentoonstelling in de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34, zijn van 3 t/m 22 april foto's te zien van die tocht, plus
schilderijen en tekeningen waarmee hij zijn indrukken vastlegde. De.
tentoonstelling is te zien tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
Het eiland Spitsbergen ligt op 900 km ten noorden van de Noordkaap.
Vroeger waren er veel walvissen en dat is de reden waarom begin 17e
eeuw Spitsbergen in de belangstelling stond. De Hollanders bouwden
er de nederzetting Smeerenburg, met traanovens, huizen en een begraafplaats. Grote aantallen walvisvaarders trokken er op uit om de
Groenlandse walvis te vangen voor zijn spekvet. De walvistraan die uit
het spek gekookt werd, gebruikte men als brandstof in lampen, in
zeepziederijen, leerlooierijen en in de kaarsenindustrie.

• De in Zandvoort verblijvende
Arabische kunstenaar Ali Ghadaff exposeert in de Galerie Printerette van dorpsgenoot Willem
Jubels in Amsterdam. ABN-Galerij, Vijzelstraat 76. Openingstijden: werkdagen 10.00 - 17.00 uur,
zaterdags 10-15.30 uur.
• Peer Gynt, Toneelschuurproduktie, Smedestraat 23, Haarlem.
Noorse folklore, lyrische natuurbeschrijving, moderne dialoog en
19-eeuwse moraal. Zestien acteurs spelen de eerste drie bedrijven van Peer Gynt, de klassieker
van Henrik Ibsen. Met o.a. Vivia-'
ne de Muynck. Tot en met zaterdag 6 april, behalve zo/ma, aanvang 20.30 uur. Maandag l april
matinee 14.30 uur. Vrijd/zat. tevens dansgroep Krisztina de Chatel. Jeugdtheater: Dondersteen
met 'de Verbeelding'. Info:
023-328450.
• Haarlemse Jazzclub, Groot Heiligland 37 Haarlem: vrijdagavond
29/3 Estrellas de Ahora, brasil
jazz. Zes virtuoze musici met eigentijdse
muziek.
Entree
/12,-/CJP+leden ƒ7,-. Zaterdag
30/3 uurconcert met o.a. Torn
Kwakernaat, contrabas, aansluitend jamsoos. Gratis entree.
Meer info: 023-325082.

Bar - restaurant - terras
„SCHRANSEN AAN ZEE"
Nieuwe menukaart
Boul. Barnaart 22
Zandvoort, tel. 15445
-*• Dagelijks open vanaf
15.00 uur
* Zat. en zondag open
vanaf 12.30 uur
(Woensdag gesloten)

Start Nationale
Zwemvierdaagse
in Gran Dorado
ZANDVOORT - De Koninklijke
Nederlandse Zwembond opent dinsdag 9 april in het Zandvoortse Gran
Dorado de Nationale Zwemvierdaagse. Deze landelijke actie vindt dit
jaar plaats onder het motto 'Maak
een plons voor het Ronald McDonald Kinderfonds'. Men hoopt dat er
opnieuw tienduizenden zwemmers
zullen deelnemen. Het startschot
wordt om 11.45 uur in Gran Dorado
door een bekende Nederlander gegeven. Kinderen zullen dan een startbedrag bijeen zwemmen. Voor die
dag is ook de wereldberoemde illusionist Richard Ross uitgenodigd
voor een optreden.

Winkels langer open
ZANDVOORT - De zomer-openingstijden voor winkels gaan morgen al in, omdat Goede Vrijdag vóór
l april valt. De uitgebreidere tijden
gelden voor winkels in het centrum
en zaken daarbuiten met een op de
toerist gericht assortiment. Deze
mogen geopend zijn op Goede Vrijdag en andere werkdagen van 09.00
tot 22.00 uur, op zaterdagen, zondagen, Tweede Paasdag, Hemelvaartdag, Tweede Pinksterdag en Koninginnedag. De regeling geldt tot l oktober.

Gewond bij duik
ZANDVOORT - Een 29-jarige Duitser is zaterdag gewond geraakt bij
een duik in het plaatselijke subtropisch zwembad. De man was op een
gevaarlijke manier de glijbaan afgegaan, waardoor hij met zijn hoofd op
de bodem van het bad terechtkwam.
Met vermoedelijk een zware hersenschudding is hij opgenomen in een
ziekenhuis in Haarlem.

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor
uw reacties. Stuur uw brief naar de
redactie van deze krant, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort, t.a.v. Joan Kurpershoek. U kunt uw brief ook afgeven
bij het redactiekantoor dat is gevestigd
aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort.
De redactie is telefonisch bereikbaar
via nummer 02507-18648.

Tineke Lodewijks-Berkhout, dochter van Tony Bluijs en Jaap Berkhout, woont sinds 1984 in Singapore,
zij komt over twee jaar terug. Zij is
dus een 'Zandvoortse in het buitenland' en ontvangt daar al zeven jaar
elke week het Zandvoorts Nieuwsblad. Met veel plezier, zo blijkt uit
een brief van haar.
Ik pluis het dorpskrantje uit, tot
de mikro's aan toe, want telefoonnummers die nog heel bekend zijn,
kom je altijd wel tegen. Als ik dan
gebeld wordt door mijn broer, die er
een dochter bij heeft, en later de
mikro's lees met advertenties van
familie, dan gaat er heel wat door je
heen. Zo ook slagerij Vreeburg, waar
mijn zwager Bert werkt, die weer
bekroond zijn met een medaille voor
hun eigengemaakte worsten.
En dan de afscheidsreceptie van
'onze' Tine Oudshoorn, waar je het
dan helemaal 'koud' van krijgt. Afgelopen november hoorde ik via mijn

Met de vriendelijke groeten uit Singapore
moeder dat Tine met haar man Bob
in Singapore zou aankomen voor
een dag of vijf op doorreis. Vreemd
Het circustheater met zijn clowns
sta je dan te kijken als de telefoon
de nieuwe attractie van Zandvoort
gaat, enje hoort die 'toen altijd' ver- is
geworden. Ouders worden door hun
trouwde stem: 'Met Tine!' We heb- kinderen meegesleurd naar het cirben elkaar meteen ontmoet, zij was cus want de voorstelling gaat beginook de 'moeder' van onze kinderen. nen. Circusdirecteur Heino heft
'Ongelooflijk om jou hier te treffen', geen entree want hij ziet graag zijn
zei zij. Toen Tine en Bob terugkwa- jeugdige publiek op latere leeftijd
men van hun rondreis afgelopen fe- als gokverslaafde nog eens terugkobruari, verraste ik hen met de laat- men. Zo een investering van 14 milste Zandvoorts Nieuwsbladen om op joen moet toch worden terugverde hoogte te blijven.
diend.
Tine en Bob, bedankt voor de fijne
Nietsvermoedende ouders en kinkorte 'Zandvoortse' tijd samen. Re- deren komen terecht in een gokhal
dactie, bedankt voor jullie aandacht. (normaal verboden voor kinderen
Dit was het dan weer, blijf gezond en onder de 18 jaar). Felle bonte kleure,
tot de volgende week-editie! Tot van allerlei soorten gokkasten op verde zomer.
schillende hoogtenivo's stralen een
vrolijke kermissfeer uit. Beneden
Tineke Lodewijks-Berkhout staan inderdaad naast de hobbelSingapore paarden (waar je ook een gulden in
moet gooien) een paar clowns. CirOok (nichtje) Tineke LodewijksHeino zal ongetwijfeld
-Berkhout bedankt. Als je een iets uit- cusdirekteur
gedacht: 'jong geleerd, oud
gebreider verhaal wil schrijven over hebben
gedaan'.
jullie wel en wee. met een fotootje
erbij, dan graag. Dat geldt ook voor
Onbewust worden kinderen geandere 'Zandvoorters in het buiten- confronteerd met een omgeving
land', de redactie wil binnenkort een waar het normaal is aan een gokkast
rubriek met deze naam starten. J.K. te staan. Al jong wordt dit beeld bijgebracht en de stap om het later zelf
ook te doen, wordt een stuk kleiner.
De eerste stap tot gokverslaving is
gezet. De Zandvoortse gemeente is
dan ook te verwijten dat de gokverslaving in de hand wordt gewerkt.
Het goedkeuren van een combinatie
kinderattractie, gokhal en filmzaal
wijst op een vervaging van normen
en waarden.
Als het Circus de trekpleister van
Zandvoort moet zijn en het voor het
imago van Zandvoort staat, staat
Zandvoort in de toekomst nog veel
te wachten. De concurrentiestrijd
met andere badplaatsen zal dan op
een andere manier moeten worden
aangegaan, want die hebben toch
wel wat meer te bieden.
Robert Pennekamp
Ruurlo

Gokverslaving

'Keukenhof' op de Mariaschool

harte. Er rest echter nog één pro- strijding ten goede. Als er regelen
bleempje. Er moet een woonvergun- gesteld gaan worden, waardoor de
eigenaar verplicht wordt de rommel
ning van de gemeente komen.
Niets aan de hand! Formulieren zelf op te ruimen, neem ik aan dat de
snel ingevuld en klaar!
hondebelasting komt te vervallen?
Voorts is het mij gezien de tütspraDe gemeente laat met het antwoord 'even' op zich wachten. Maar ken van de Gemeente niet duidelijk
dan
We lopen op een zondagmid- waarom er in het seizoen niet of naudag in het dorp en krijgen te horen, welijks tegen honden op het strand
dat een ander per telefoon van de wordt opgetreden. Als je zelf tegen
EMM de woning heeft toegewezen een van deze hondebezitters een opgekregen.
merking maakt, hebben zij maling
aan je en kan je nog een pak slaag
Dat is even slikken! Waarom deze toekrijgen.
mensen en wij niet? Waarom zij een
NB de opmerking van de heer Fliebericht en wij niet? Voor mij, reeds ringa, zelf (ex) hondebezitter over
22 jaar in dienst van de gemeente, is afschieten is te min om op te reagede dorpstamtam blijkbaar genoeg. ren.
Ik moet het er maar mee doen! Als
H. Bloem
andere mensen meer recht hebben
. Zandvoort
op de woning, kunnen wij dat zeer
zeker billijken.
Volgens de gemeentevoorlichter
Wat onbegrijpelijk is (lees onbe- hoeft de opbrengst Hondebelasting
schoft), dat men een gezin met drie (over 1435 honden) niet per se voor
kinderen in de waan laat, dat ze ein- dit doel gebruikt te worden, het gaat
delijk een woning hebben en van an- naar de 'Algemene Middelen'. Door
deren moeten vernemen dat het de Algemene Plaatselijke Verorde'feest' niet doorgaat. Waar precies ning is men nu al verplicht de 'rorade communicatiestoornissen zitten, mel' zelf op te ruimen. De heer Fliebij de EMM of de gemeente, daar ringa wilde slechts aangeven dat in
kom je niet achter. Maar dit kun je feite geen enkel - normaal • middel
een gezin niet aandoen.
echt voldoet. Door isolatie van zijn
opmerking buiten de discussie die geWe kennen bedrijven met naam voerd werd, heeft deze - ongewild en adres, waar men cursussen geeft een sterkere 'lading' gekregen.
om mensen klantvriendelijk, mensgericht te benaderen en ook daar
naar te handelen. Iets voor U?
Ina, Jaap en kinderen van der Oord
Navraag maakt duidelijk dat de gemeente de woonvergunning geweigerd heeft. "Wij hebben dat nog niet
schriftelijk vernomen", zegt een medewerkster van EMM. "Voor dat moment ondernemen wij niets en wijzen
we de woning dus ook niet aan een
ander toe". Zij vermoedt dat er verwarring is ontstaan na de toewijsing
van een andere woning: "Die had hetzelfde huisnummer".

Hondepoep

De laatste weken heb ik in uw blad
Het gedeelte met gokautomaten is
artikelen over hondepoep gevoor kinderen ten strengste verbo- enkele
lezen. Enkele uitspraken komen mij
den. zegt Circusdirecteur Leo Heino. vreemd
voor.
"En de anderen zijn volwassen menZelf
heb
ik een hond en ben het er
sen. Trouwens in 'het café om d? volkomen mee
dat het een vies
hoek' en in bijna iedere snackbar en onsmakelijkeens
gezicht op straat is
staat
ook
zo'n
kast".
Het
Circus
heeft
• Rob Boekelman, afdelingshoofd Plantsoenen, helpt een handje mee een inspanningsverplichting op zich en overlast kan bezorgen. Reeds jaren betalen
hondebezitters hondeop de Mariaschool.
genomen i.v.m. de zorg voor voliuas- belasting.
;
Deze belasting wordt gesen
gokverslaafden.
heven voor het schoonmaken van
ZANDVOORT - De Maria- een struik of plantje geplant, voordoor honden bevuilde straten. Kenschool had afgelopen week zien van een houten kaartje met
nelijk is dit geld hier nooit voor genamen erop. Het gezellige
haar eigen Boomplantdag. hun
bruikt
en door de Gemeente voor
'feestje'
werd
afgesloten
met
een
'Keukenhof op de Mariaandere doeleinden aangewend, anlimonade.
school', zo grapte één van de beker
ders was zo'n enorme drukte die er
"De bedoeling was in de eerste
leerkrachten.
nu gemaakt wordt niet nodig geplaats om de tuin wat gezelliger te
weest.
Peuter-, kleuter- en hogere groe- maken", zegt schooldirecteur >
pen konden woensdagochtend elk Marja Snijders Blok. "Daarnaast
Is
dit
een
lach
of
om
te
huilen?
Stel dat er zo'n 2000 honden (voleen boom planten, één per groep. hopen we dat de kinderen zich
(Herman van Veen)
mij zijn het er veel meer) in
Ouders hadden tevoren flinke ga- verantwoordelijk voelen voor hun
Na twintig jaar gewacht te hebben gens
Zandvoort zijn, dan incasseert de
ten 'gegraven, waarna gemeente- eigen struik". Enkele kinderen
op een eengezinswoning, zonder Gemeente 2000 x ƒ86,- = ƒ172.000,ambtenaren een handje meehiel- gingen de volgende dag al kijken
naar te doen tegen ambtenaren en
pen met het planten van de vijf hoe het met hun struik ging. Volinstanties, zie je eindelijk je naam per jaar. Voor dit bedrag kun je zonbomen. Daarna hebben alle 125 gens sommigen was hun plant al • als eerste in het 'kastje' van de EMM dermeer drie man in dienst nemen
continu hondepoep opruimen.
leerlingen in groepjes van twee gegroeid.
prijken. Vreugde alom! Ook je vrien- die
Dit komt ook de werkloosheidsbeden en kennissen feliciteren je van

Toewijzing
van woningen

Badgasten
ronselen

Hebben wij het zo slecht in Zandvoort? Deze vraag stel ik mijzelf gezien het volgende:
Ik ben niet zo ver van het centrum
van Zandvoort woonachtig en heb in
mijn huis enkele kamers over, die ik
via de VVV verhuur aan badgasten.
Van bekenden die niet zo ver van de
VVV verwijderd woonachtig zijn, en
ook zelf heb ik dit geconstateerd,
komen er met het jaar steeds meer
personen (ook dit jaar heb ik ze al
gezien) die - door in de omgeving van
de VVV rond te hangen - trachten
gasten op te pikken. Vaak zijn de
mensen hier niet eens van gediend
en het is een armoedige bedoening.

Met oog en oor
de badplaats door
De rubriek 'Met oog en oor de badplaats door' verschijnt wekelijks in het
Zandvoorts Nieuwsblad en wordt verzorgd door Bram Stijnen. Tips of

andere suggesties van lezers zijn welkom. Het adres is: Gasthuisplein 12.
Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Zomertijd
Maak uw borst(en) maar nat.
Het paasweekend staat voor de
deur. De afgelopen dagen is men
druk in de weer geweest om de
feestverlichting in het dorps-eentrum op te hangen. Nu al ziet u
menige auto met een wit nummerbord deze kant op koersen. Er
wordt een invasie verwacht van
Trabants, zo is mij verzekerd. De
Oostduitsers zijn in aantocht, zo
gaat het gerucht. Ter voorbereiding op het aanstaande, naar verwachting, drukke seizoen dient u
aanstaande zaterdagavond uw
wekker weer een uur vooruit te
zetten. Om 2.00 uur in de nacht
gaat namelijk de zomertijd weer
in. Voor u betekent dit een uur
minder slaap. Nou ja, minder is
niet helemaal waar. Voor de centrumbewoners blijft de slaapperiode hetzelfde. Ook de café's in
hun buurt ontkomen namelijk
niet aan deze regeling. Als de klok
om 2.00 uur een uur vooruit gezet
wordt, wil dat zeggen dat ook voor
hen en hun bezoekers de sluitingstijd is aangebroken. Met andere
woorden: Het is dan 3.00 uur in de
nacht. Hopenlijk kunt u mij volgen.

Paasboom
Voor het geval u met de paasdagen geen raad weet met uw tijd,
heb ik waarschijnlijk nog een aardige tip voor u. Aan de Kostverlorenstraat nummer 76, staat een
boom die het bekijken alleszins
waard is. Mevrouw Pronk heeft er
geheel in het teken van het Paasfeest een paasboom laten planten.
Niet alleen indachtig de wens van
Hare Majesteit de koningin, die
immers op haar onlangs gehouden verjaardagsfeest aan de bevolking van ons land verzocht, in het
kader van een groener Nederland
wat meer struweel aan het reeds
bestaande toe te voegen, maar tevens om met deze feestelijk versierde boom het Paasfeest wat
meer alure te geven. Een leuk initiatief, dacht ik zo.
Over bomen gesproken. Bij
mijn rondwandeling door ons
dorp viel het mij op, dat de dennebomen op het strand sneller groeien dan de bomen in het Oranjewoud aan de Keesomstraat. Gaat
u maar eens kijken. Vanaf de waterkant zie je door de bomen de
paviljoens haast niet meer.

Volleybaltoernooi
Eerste jaars studenten van de
Haarlem Business-School houden trouwens op het strand op
woensdag 3 april een volleybaltoernooi bij Club Maritime, het
strandpaviljoen (9) van Jan Oonk.
Dat is van 14.00 tot 18.00 uur. Al

zijn de studenten van de 'sinall-business', toch zijn er verschillende ludieke prijzen te winnen, tijdens dit 'North-Sea Volleybaltocrnooi', zo zegt men. Er kunnen
twaalf ploegen van 7 personen
meedoen.

Volksluindors
Als u mogelijk op de Keesomstraat bent aangeland, moet u
eens een kijkje gaan nemen bij
onze Zandvoortse volkstuinders.
Tien tegen een. dat u daar nog
enkele interessante ideeën op
kunt doen. Vanwege de relatief
zachte winter is ,men al vroeg begonnen met het spitwerk. Met hei
zaaien en poten wordt nog gewacht tot na de Ijsheiligen. Vanavond om 20.00 uur wordt er in de
kantine van het Volkstuinders-complex een algemene ledcnvergadering gehouden. Naast het tlnanciele verslag van de penningmeester en de prijsuitreiking van
de tuinkeuring 1.990 is er in do
pauze een verloting. VTVZ blijkt
een bloeiende vereniging met zo'n
100 leden. Daarvan getuigen de
vele evenementen die jaarlijks
door het bestuur worden opgezet.
De paaseier-zoekaktie, snertavond, kienavonden en de zomerse
barbecue worden dan ook immer
druk bezocht. Humor hebben ze
daar in ieder geval genoeg. In het
vernieuwde clubblad Tuinderspraat' las ik, dat onlangs een Belg
bezig was brood in het toilet van
de kantine te deponeren. Op de
vraag waarom hij dat deed, antwoordde de zuiderling, dat hij taezig was de WC-eend te voeren.

Illusie
Een mens kan zich soms sterk
vergissen. Deze week was ik bij
onze plaatselijke dieren-speciaalzaak aan de Grote Krocht. Tot
mijn verwondering zag ik bij tainnenkomst een joekel van een
weegschaal staan. "Service van de
zaak", dacht ik in mijn onschuld.
Benieuwd naar mijn gewicht besloot ik het een en ander te controleren. Het winkelpersoneel sloeg
m.ijn verrichtingen verwonderd
gade. Bazin Emmie bood mij de
helpende hand. Toen ik mijn gewicht had vastgesteld, werd mij
verzocht luid te blaffen en alle
aanwezigen een pootje te geven.
Later kwam ik er achter, dat het
weeg-instrument daar was neergezet voor het wegen van honden.
'Extra service van de zaak' zogezegd. Met een rood hoofd en een
illusie armer, vanwege het overgewicht verliet ik de winkel.
Dit was het weer voor deze
week, blijf gezond, tot de volgende
week.
Bram Stijnen

Circus voor gemeentebestuur
'een welkome aanvulling'

Burgemeester Van der Heijden opent het Circus met een slag op de kop
van jut.

ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden heeft donderdag met een ferme klap op
de 'kop van jut' het Circus
Zandvoort geopend. Enkele
londerden gasten waren tijdens dit 'Zandvoorts onderonsje' getuige van de plechtigleid.
Het Circus is eigenlijk een 'amusi10', zei directeur Leo Heino die in
ij n dirigentenpak op het podium
loog boven de overige aanwezigen
ut torende.
Het was een combinatie van aniuiementshal en casino. Over zijn con-

Zijn deze ronselaars zo arm? Via
de VVV komen wij toch allemaal
aan de beurt of hebben zij de bedoeling een en ander niet aan de belasting op te geven? (Bij de VVV wordt
natuurlijk alles geregistreerd).
ZANDVOORT - Uit een winkel aan
Ik vraag mij af of het op grond van iet Raadhuisplein zijn donderdag
Gemeente/Politieverordeningen wel ongeveer 45 turnb'roeken onttoegestaan is gasten op straat te ron- /reemd. Deze lagen vlakbij de toeselen. Indien dit het geval is, vind ik ?angsdeur. Hoe en wanneer precies
dat er hier iets aan gedaan moet wor- de broeken zijn weggenomen, is niet
den. Als iedereen dit gaat doen, zal bekend.
het een mooi zootje worden.
Met vriendelijke groeten en prettige
paasdagen,
,los («ebbe
Zandvoort
ZANDVOORT - Onbekenden hebVolgens een algemene bepaling jen zondagochtend rond half zeven
kan tegen 'hinderlijk gedrag' of 'over: n de Haltestraat een etalageruit verlast' opgetreden worden. Letterlijk lield. De hele ruit van de kindermo'ergernis'komt in de Algemene Plaat- .ezaak, met een afmeting van 2,5 bij
selijke Verordening niet voor.
',5 meter, ging aan diggelen.

Broeken ontvreemd

Ruit vernield

tact met architect Sjoerd Soeters:
"Wc hebben heel wat strijd achter de
rug om alles op papier te krijgen,
zoals we het wilden hebben", vertelde Heino aan de omhoog starende
notabelen, waaronder ook de moest e
plaatselijke politici. Uiteindelijk
was dal toch gelukt. 'Een goed geöliede machine', zo omschreef Soeters het gebouw dat hij ontworpen
had. "Het doet wat het moet doen.
En dat behoeft eigenlijk geen uitleg,
anders zou het in zijn opzet niet geslaagd zijn".

Tranen
Het college van burgemeester en
wethouders was heel beleefd toen
Soeters en Heino voor het eerst met
het ontwerp kwamen, zo vertelde de
architect. "Maar toen wij wég-waren
hebben zij zich de tranen in de ogen
gelachen", had hij gehoord.
Burgemeester Van der Heijden
vindt het bouwwerk een 'waagstuk,
dat getuigt van lef, visie en vooruitstrevendheid'. Hij is blij met het
\veersonafhankelijk aspect dut het
toevoegt aan Zandvoort. "Zandvoort
had behoefte aan een seizoensverlengend element". Voor het gemeentebestuur was het een 'welkome iianvulling-', aldus Van der Heijden. Hij
hoopte dat degenen die de bouw met
argwaan en scepsis aanschouwd
hadden, in de toekomst 'voldoende
redenen zullen vinden om hun anti-gevoelens af te werpen'.

WEEKMEDIA 22

DONDERDAG 28 MAART 1991

AART VEER

Kwekerij

P. van KLEEFF

Groente en Fruit

Van Stolbergweg 1. Tel. 17093

'n Echte PaasRollade

Grote Krocht 25, tel. 14404
RAUWKOST EN SALADES

Wij hebben alles voor de

PASEN

haal je bij Je EigenSlager!
Wij brengen met Pasen wel 12 soorten Rollades. Allemaal heerlijk
gekruid en met de hand geknoopt. Zeg ons waar u van houdt gaar
gebraden of gegnld. Heeft u liever rose van binnen?
Wij hebben voor u de Rollade die u het lekkerst vindt'

Lijnen en toch lekker eten.
Dat kan bij AART VEER
Heerlijk rauwkost puur natuur.

o.a.
versieringen
paasmandjes
kamerplanten
bloeiende violen
beplanting, bomen
struiken, rozen enz. enz.

Wij bestaan

Al onze rauwkost en salades worden bereid op basis van
magere frisse yoghurtsaus.

Hollands

75% MINDER VET
LET OP
o.a.
Waldorf salade
Light salade
Bietensalade
Tomatensalade
Komkommer Knoflook
Wintersalade

Jong werkend stel zoekt z.s.m.

zelfstandige woonruimte

Te bezichtigen na
afspraak

in Zandvoort.

Tel. 15771.

Tel. 30037 b.g.g. 13129.

Tussen 1800-19 00 uur

Vraagprijs
ƒ 260.000,-k.k.

Amerikaanse koolsalade
Kerry salade
Bleekselderijsalade
Broccoli Knoflooksalade
Stroganof
Festivalsalade

met lekkere
Vleeswaren
en Paté's

NU ZORGELOOS OP VAKANTIE

KËR4STASE
Nutritive

Actie geldig tot 30 juni 1991

Dames- en Herensalon

Een innovatie van de L'Orea! Laboratoria

ivf

iclusiel bij uw

LOREALi'

TE KOOP AANGEBODEN IN ZANDVOORT
FLATS

WOONHUIZEN
DE SCHELP 22

Keurig onderhouden woonhuis m rustige straat, nabij het
centrum Inpandige garage.
/189.000

ZWINKELS

Tel. na 20 00 uur
14764

.uie

ZUIDERSTRAAT 13A

gekruide beenham
gegrilde kalfs rollade
leverworst
verse paardeworst
bourgondische pate

medewerker (m/v)

Voor alle vrouwen die van hun broze, brekende en gespleten
punten af willen en op zoek zijn naar de natuurlijke schoonheid
van gezond haar, heeft Kérastase het Herstellend Serum voor
Beschadigde Punten gecreëerd.
Dit Serum maakt het haar onmiddellijk en zonder uit te spoelen
glanzend en zacht. Het haar is heel gemakkelijk te ontwarren.
Het krijgt niet alleen zijn natuurlijk uiterlijk terug, maar ook nieuwe
kracht.
Wij bieden u aan zelf het spectaculaire effect waar te nemen.
In de salon kunt u een gratis behandeling krijgen. Knip daartoe
deze advertentie uit en
lever die bij ons in.

Rustig gelgen 3-kamer recreatieappartement met tuin op het
zuiden.
ƒ75.000

Na een tijd van onrust en onzekerheid, is
het tij gekeerd en durven we weer te
reizen. Gelukkig maar, want de zomer
staat voor de deur. Uw Toerkoop
Reisburo heeft u een uitgebreid
assortiment te bieden met reizen
over de hele wereld en op de
mooiste plekjes. Dus als u
van plan bent er lekker
tussenuit te gaan, kom
dan eens bij ons langs.
Wij zitten voor u klaar,
met de allernieuwste
zomerbrochures en
deskundig advies.

DE SCHELP 5

VINKENSTRAAT 13

In rustige deel van Zandvoort-Zuid gelegen woonhuis met
voor- en achtertuin (zuid) en stenen schuur
ƒ249.000

Grote Krocht 20

Zeer net onderhouden, ruime 3-kamerrecreatieflat (verbouwd tot 2-kamerflat) met diepe tuin o.h. oosten.
TROMPSTRAAT 19/8

ZANDVOORTSELAAN 8

TROMPSTRAAT 17 FLAT 3

Royaal karakteristiek woonhuis met voor- en zonnige achtertum op het zuiden, grote living 45 m2, 6 slaapkamers.
ƒ 279.000

4-kamerflat (verbouwd tot 3 kamers) op 2e verdieping met
ruim balkon en fraai uitzicht op boulevard en zee.

PAKVELDSTRAAT 34

KAREL DOORMANSTRAAT 10/6

Royaal vrijstaand woonhuis, gelegen m het centrum van het
dorp. Zonnige tuin o h zuiden. Bouwjaar 1979. ƒ295.000

Direkt aan boulevard gelegen ruim 4 kamerappartement op
4e etage. Zeer fraai uitzicht over strand en zee. ƒ160.000

ƒ163.000

Ruime 4-kamerflat op 3e verdieping aan boulevard met uitzicht op zee. De flat heeft een eigen c.v.-mstallatie.
ƒ 169.000

GASTHUISSTRAAT 4

In het stille hart van Zandvoort Vrijstaand, romantisch
woonhuis aan rustiek pleintje, bouwjaar 1978. ' ƒ335.000
DR. SCHAEPMANSTRAAT 13
In Zandvoort-Zuid, rustig gelegen 2 onder 1 kap-wonmg met
garage en zonnige tuin. Op 50 m. afstand van de duinen.

KAREL DOORMANSTRAAT 10/4

Ruime 4-kamerflat op 2e verdieping. Uitzicht op boulevard
en zee. De flat heeft een eigen c.v.-mstallatie.
195.000

tfiï\
^T

Geheel verbouwde 4-kamerflat op 2e verdieping. Aan de
boulevard en m het centrum gelegen.
ƒ 235.000

HAARLEMMERSTRAAT 5

KAREL DOORMANSTRAAT 2/2

Sphv-levelwoonhuis, zeer royaal van opzet, geschikt als
praktijkhuis. Goed onderhouden Bouwjaar 1980.
ƒ 355.000

4-kamerflat hoek zeezijde op 2e verd. Schitterend uitzicht op
boulevard, strand en zee. Met garage i h. gebouw.
ƒ 225.000

LORENTZSTRAAT 162

CORT V. D. LINDENSTRAAT

Ruim, comfortabel woonhuis in perfecte staat van onderhoud Voortuin en achtertuin o h zuiden. Garage voor auto's
ƒ365.000

Royale 4-kamer maisonnette op de z w.-hoek van het gebouw Duinzicht Schitterend uitzicht over de duinen.
ƒ 265.000

HAARLEMMERSTRAAT 1 A

DE FAVAUGEPLEIN 21/13

Royaal split-levelwoonhuis, zeer geschikt voor praktijk aan
huis Tuin met schuur, zonnebalkon o h zuiden ƒ375.000

Flatgebouw „Rotonde" 3-kamerflat, hoek zeezijde m. fantastisch uitzicht over zee en Zuidboulevard.
ƒ 275.000

KLM
ffr

DE MOOISTE ZOMERTRUIEN TEGEN
UITVERKOOPPRIJZEN IN HET

2/12

GROTE COLLECTIE DAMESEN HERENTRUIEN,

DE FAVAUGEPLEIN 19 III

Royale vnjstaande villa met garage voor meerdere auto's
Tuin voor en achter Zomerhuis. Centraal gelegen
ƒ 395.000
REGENTESSEWEG 2

Rustig gelegen, vrijstaande villa m groene hart van Zandvoort, rondom tuin en vrijstaande dubbele garage
ƒ495.000

4-kamerflat (verbouwd tot 3 kam.) op 4e et. met traplift.
Schitterend uitzicht over zee en Zuidboulevard. ƒ 285.000

winkelwaarde ± 100,Paradijsprijs v. a.

HOGEWEG 76, NIEUWBOUW

Exclusief kleinschalig project van zes luxe appartementen en
een penthouse. Centraal gelegen Zeer vele extra's.
ƒ 320.000

FANTASIE SWEATSHIRTS

slechts

IR. FRIEDHOFFPLEIN 18/11

Gelegen in de STERFLAT aan de zuidkant van Zandvoort 4kamerf l. op 4e etage Schitterend uitzicht over duinen en zee.

BEDRIJFSPANDEN

ƒ 345.000

AMPERESTRAAT/KAM.ONNESSTRAAT

Dit complex omvat de volgende onderdelen
1) Modern
kantoor/bedrijfsruimte Entree, toilet, kantoor ca
80 m2, pantry, vloerverwarming Parkeerruimte.
ƒ 125.000,2) Grote loods, totaal opp 10 x 17 m , kantine, toilet, werkplaats met betonvloer, 2 magazijnen Eigen oprit
ƒ 155.000,3) Loods totaal opp 12x5,5 m betonvloer, voldoende parkeerruimte Eigen oprit
ƒ 65.000,4) Ruim modern woonhuis, aan twee zijden vrij gelegen aan
tuin L-vormige woonkamer, 4 slaapkamers, 2 garages.
ƒ 330.000,-

Aparte verkoop van een der onderdelen is ook mogelijk Een
verkoop kan echter pas geëffectueerd worden als alle vier de
kavels van het complex verkocht zijn

DE SCHELP GARAGE

Garage bij het recreatiecomplex De Schelp

ƒ13.500

TE HUUR AANGEBODEN

TRAININGSPAKKEN

TOLWEG 18

POLO'S 100% katoen

TROMPSTRAAT 7 FLAT 4

T-SHIRTS

Winkel/showroom met kantoor, keuken, toilet en berging,
gelegen naast enkele buurtwmkels m goede wijk. Huurpr p.
mnd
ƒ 840,Royale 3-kamerhoekflat, zeezicht Gestoffeerd en gemeubileerd. Huurprijs per maand:
ƒ1.800,-

géén 139,- maar

39.25.89.5
19?
9.-

INGANG 't TRUIENPARADIJS
naast Bakkerij Paap

WIJ WENSEN U PRETTIGE PAASDAGEN

2042 PR Zandvoort
Jhr P N Quarles van Uflordlaan 2
Telefoon 02507- 1 2614

Tel. 02507-12560

BURG V. FENEMAPLEIN 4/4

ƒ 337.500

HOGEWEG 52

Zandvoort

TOERKOOP Reisburo ZONVAART

ƒ85.000

32

Halfvnjstaand woonhuis met voor- en achtertuin, royale
schuur en achterom Zomerhuis. Nabij centrum gelegen.
/ 269.000

CEfl/E

Brunch

voor 3 ochtenden
p.w. (2 u. p. ocht.) +
3x2 uur mdenamiddag

HERSTELLEND SERUM BESCHADIGDE PUNTEN

COMPLEX

Paas

Uit eigen Worstmakerij

GEVRAAGD

BEHANDELING

BON VOOR

KOSTVERLORENSTRAAT

Lekker laat op staan
en dan
i.p.v. ontbijt
en lunch

EN NOG DIV. ANDERE SALADES

Wil werken ZONDER afspraak.
Geopend: dinsdag t/m vrijdag 9 00-17.00
uur. Zat. 8.30-15.00 uur
Tolweg 20 Tel 02507-12231

Filet rollade

lamsvlees
cotelettes
bout

VET
TE KOOP
R/lax Euwestraat 42

SPECIALITEIT
v/d Week

makelaar/ o.g.
a/rurantiën

(H
NVM

Zandvoortselaan 355 Bentveld. Tel. 023-247745
We zijn elke üag geopend van 1100-18.00 uur. Dinsdags gesloten.
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Goede resultaten ZVM-teams

Ferry van Rhee scoort negen
keer voor Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - De voetbalteams van Zandvoortmeeuwen
behaalden het afgelopen weekeinde fraaie overwinningen. Zo
bleef het zondagteam, door een
zwaar bevochten 2-1 overwinning op Concordia, in de race
voor een periodetitel. Het
Zandvoortmeeuwen-zaterdagelftal deklasseerde DCO met
maar liefst 12-1. Ongekend in
deze wedstrijd was de doelpuntenproduktie van Ferry van
Rhee, die maar liefst negen
doelpunten voor zijn rekening
nam.
In een 'pittige wedstrijd hebben
Zandvoortmeeuwen en Concordia
fel om de punten gestreden. In het
begin daardoor vele overtredingen
en om elke meter werd geknokt.
Zandvoortmeeuwen kwam halverwege de eerste helft op een 1-0 voorsprong, al was dat op een gelukkige
manier. Een voorzet van Ruud Echtéld werd door een Concordia-verdediger in eigen doel gekopt, 1-0. Concordia werd daarna wat sterker,
maar kon de Zandvoortse verdediging niet in paniek brengen.
In de tweede helft kwamen de Hillegommers al snel op gelijke hoogte
en er ontstond een gelijkopgaande
en zeer spannende strijd. Zandvoortmeeuwen had windvoordeel
maar kon vooralsnog daarvan niet
profiteren. In de 25e minuut kwam

ZANDVOORT - Het begin
van de lente, bracht vorige
week donderdagavond bijna
alle leden, die aan de interne
competitie van de Zandvoortse
Schaakclub, meedoen, op de
been. Achtentwintig deelnemers speelden die avond hun
competitiewedstrijd in het Gemeenschapshuis.
Vorige week donderdagavond
hadden de leden van de Zandvoortse
Schaakclub kennelijk de lente in
hun hoofd. Liefst veertien partijen
werden er gespeeld voor de interne
competitie. Voor de spelers in de
hoogste regionen was dit de laatste
wedstrijd voordat zij in de 26e ronde
eventueel voor een derde keer tegen
elkaar uit zullen komen. Bij de top
tien moest Van Kempen genoegen
nemen met een remise tegen Van
Elk. Ook Ayress tegen Paap, Molenaar tegen Termes en Jorning tegen
Van der Meijden deelden de punten.
De in de kopgroep vertegenwoordige
Van Eijk boekte een zege op Twint
en Lindeman was Geerts de baas. De
overige resultaten waren: De BruinGorter 1-0, De Oude-Franck 1-0,
Marquenie-Handgraaf 0-1, Berkhout-Roele 1-0, Ter Bruggen-Van der
meije 1-0, Klijn-HeitkónigO-1, Schiltmeijer-Gude remise. De partij tussen Kok en Wiggemansen werd afgebroken.
De stand na deze 25e ronde bij de
top tien is als volgt: 1. Van kempen,
2. Van Eijk, 3. Lindeman, 4. Ayress,
5. Van der Meijden, 6. Termes, 7.
Molenaar, 8. Geerts, 9. Jorning, 10.
Van Elk. Volgende week donderdag
wordt de 26e ronde gespeeld. In de
uitslagen van vorige week was een
storende fout geslopen. De partij
tussen Molenaar en Ayress was niet
0-1, zoals abusievelijk werd vermeld,
maar 0,5-0,5.
De opleiding voor het pionnen, toren en koningsdiploma nadert het
punt van afnemen van proefexamens. Het officiële examen zal eind
mei afgenomen worden door een afgevaardigde van de NHSB. Vanavond zijn er opnieuw schaaklessen
en zal er voor de 18e ronde van de
interne jeugdcompetitie worden gespeeld. Informatie over de schaaklessen kan men verkrijgen via telefoonnummer 13224 en 14120 en uiteraard op de clubavond van de
Zandvoortse Schaakclub, iedere
donderdagavond in het Gemeenschapshuis.
Voor de interne competitie bij de
jeugd werd de 17e ronde gespeeld.
De vier gespeelde partijen leverde
overwinningen op voor Rebecca
Willemse, Florian van der Moolen,
Mare Kok en Bas Geurts. De stand
bij de jeugd is: 1. Dave Frederking, 2.
Bas Geurts, 3. Florian van der Mool-

Verkeersplannen
worden behandeld

ZHC-heren
kansloos
ZANDVOORT - De ZHC
hockeyteams kwamen afgelopen zondag in het veld
met wisselend succes. De
Zandvoortse dames wonnen nipt van Her mes (1-0)
maar de heren waren kansloos tegen Weesp, 4-0.

„Wij waren m deze wedstrijd de
meest gelukkige ploeg en hebben
door de resultaten van afgelopen
zondag goed zaken gedaan. We krijgen nog twee zware wedstrijden,
maar het is toch belangrijk dat we
nog een kans hebben op een periodetitel. We moeten nog niet te optimistisch zijn, maar misschien hebben
we het zeetje mee."

Zaterdag
Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen heeft tegen hekkesluiter
DCO laten zien wat doelpunten maken is. Werd in de beslissingswed• Ferry van Rhee
strijd tegen DSC'74 om de tweede
periodetitel Ferry van Rhee node geZandvoortmeeuwen toch op voor- mist, afgelopen zaterdag was hij er
sprong en die werd niet meer afge- weer bij en dat heeft DCO ondervonstaan. Uit een scrimmage voor het den. Elke kans die Van Rhee kreeg • Het burgemeestersechtpaar Van der Heijden kwam het zestigjarig bruidspaar Keur-van Beijnum thuis feliciteren.
Hillegomse doel slaagde Mark Lam- betekende een doelpunt en totaal
Folo Berlott
mers erin om de bal in te schieten, 2- werden dat er negen.
1.
De sterk aanvallend spelende
In het laatste kwartier drong Con- Zandvoorters bouwden in de eerste
cordia sterk aan om alsnog te probe- helft reeds een 5-0 voorsprong op.
ren de gelijkmaker te forceren. Echt DCO was totaal niet in staat om
uitgespeelde kansen kreeg Concor- Zandvoortmeeuwen behoorlijk tedia niet en de beste kansen waren genspel te bieden. In de tweede helft
nog voor de badgasten. Via snelle ging de scoringsmachine van ZandZANDVOORT - Voor de ook het hart van de verlegen Teun. jaar later weer terug te keren naar de
counters werd het doel van Concor- voortmeeuwen rustig door en pas bij meeste Zandvoorters is 'Teun De pijl van Amor trof doel. Binnen kustplaats. In 1942, ten tijde van de
dia opgezocht. Het vizier van de 8-0 kon DCO iets terugdoen en redde de kapper' al vele jaren een be- eenjaar, op 26 maart 1931, trouwden evacuatie, moest andermaal verZandvoortse voorwaartsen stond de eer. Zandvoortmeeuwen zette kende verschijning. Afgelopen ze
huisd worden, wat voor veel Zandechter niet scherp genoeg om de nog even aan voor een eindsprint en dinsdag vierde hij samen met
'Teun van Evert van Mijntje' was voorters gold. De familie keur bestand een rianter aanzien te geven. bepaalde de eindstand op 12-1. De
het oudste kind van grondwerker landde uiteindelijk m Amsterdam,
„Dit was een belangrijke wedstrijd overige drie treffers kwamen op zijn vrouw Hennie Keur-van Evert Keur. Om de karige boterham waar Teun en Hennie het tot zo'n
Beijnum
het
diamanten
huween een belangrijke overwinning," naam van Bob Brune en tweemaal
van enige stoffering te kunnen voor- dertig jaar geleden uithielden. Voor
lijksfeest.
stelde secretaris Henk Kinneging. Wim Buchel.
zien, moest hij al op 12-jange leeftijd Teun betekende dit evenwel, dat hij
meehelpen de kost voor zijn twee dagelijks op en neer reisde naar de
De datum 27 april, 61-jaar geleden, jongere zusjes en zijn beide ouders badplaats waar hij als kapper werkzal het bruidspaar niet meer verge- te verdienen.
te.
ten. "Het was een mooie lentedag",
Voor twee gulden vijftig in de
zo vertelt de 84-jarige Teun Keur in week dienden de gezichten van taarde gezellige woonkamer aan de A.J. bier Wijdeman, aan de Rozenobel- Pap
van
de Moolenstraat, met uitzicht straat, scheerklanten van zeep te
Vlak voor het einde van de oorlog
ZANDVOORT - De leiding van
peuterspeelzaal 't Vliegertje kan op de voetbalvelden van Zandvoort- worden voorzien. Vanwege zijn ge- vierde zij hun koperen huwelijksen, 4. Ilje Mollerus, 5. Henk Willemmeeuwen. Samen met zijn vriend Ja- ringe lengte werd de jonge Teun feest. Alles was op de bon m die tijd
overgenomen. De huidige cob
se, 6. Rebecca Willemse, 7. Mare worden
Keur besloot hij die dag even maar op een stoof geplaatst. De en geld voor een feestelijk diner was
peuterleidster,
mevrouw
P.
Strijder
Kok, 8. Michel van Osenbruggen, 9. wil met haar werkzaamheden stop- een frisse neus te halen op het werktijden waren lang, op doorde- er niet. De gasten werden tijdens
Robert Prins, 10. Rutger Visser, 11. pen. Belangstellenden die haar werk strand. De kapsalon van Spoelders weekse dagen was 14 uur geen uit- deze gelegenheid dan ook maar geThomas Hesse.
willen overnemen, kunnen voor in- aan de Haltestraat moest het maar zondering. De zaterdagen beteken- tracteerd op pap uit de gaarkeuken.
Afgelopen dinsdag, zestig jaar laformatie terecht bij de sector Bewo- eens zonder hem doen, hij had een den doorwerken tot soms half drie
nerszaken van de gemeente, afdeling vrije dag. Het toeval wilde dat uitge- in de nacht en ook op zondag moest ter en een zoon, twee dochters, vijf
Paastoernooi
Welzijn, Onderwijs en Cultuur rekend die dag twee Amsterdamse er tot 12.00 uur gewerkt worden. Na kleinkinderen en zes achterkleinVanavond staat er voor de leden (WOC), tel. 61497. Zij moeten op meisjes hetzelfde idee hadden opge- Wijdeman werden tondeuze, kam en kinderen rijker, werd nog eens stilvan de schaakclub een speciaal grond van de Verordening Kinderop- vat. Jacob ontdekte hen het eerst. schaar bij kapper Schaap in de Hal- gestaan bij de tijden van weleer
paastoernooi op het programma. Er vang gemeente Zandvoort bij het colZijn avances hadden echter weinig testraat ter hand genomen, waarna "Ondanks alle misère die wij in die
zal dan gespeeld worden 6 of 7 partij- lege een vergunning aanvragen.
succes. Het vrouwelijk schoon, Teun zichzelf, enkele jaren later tijd hebben meegemaakt, zouden we
en „Zwitsers" met een bedenktijd
Er zijn inmiddels drie aanvragen waaronder Hennie, taleek méér ge- 'overplaatste' naar kapper Spoel- die periode best nog eens willen
van 2 x 10 minuten. Voor de interne ingediend. Deze liggen vier weken charmeerd van de wat timide Teun, ders, aan het begin van diezelfde overdoen", vertelde het bruidspaar
aan het burgemeesters-echtpaar dat
competitie wordt vanavond niet ge- ter inzage bij eerder genoemde afde- die aanvankelijk geen interesse straat.
toonde.
De
wegen
van
Amor
waren
hen met een bezoekje vereerde.
speeld.
ling, Swaluëstraat 2.
Op hun lauweren rusten is er voor
ook toen ondoorgrondelijk. Om een
Hennie van Beijnum verging het
nadere kennismaking te bespoedi- al niet beter. Na de dood van haar het diamanten bruidspaar vooralsgen werd de jongelingen verzocht vader, werd zij op 7-jarige leeftijd in nog niet bij. Hennie blijft weliswaar
eveneens in het mulle zand langs de het kindertehuis 'Eben-Haezer' in graag thuis, maar zij heeft het druk
Zandvoortse vloedlijn plaats te ne- Bloemendaal geplaatst. Op haar 18e met haken en breien voor haar mtgemen. De toen 23-jarige Teun besloot - kwam zij in dienst bij een Amster- breide familie. Teun wordt nog bijna
zij het niet tegenzin - aan het ver- damse dominee. De dominee hield dagelijks op zijn fiets in het dorp
zoek gevolg te geven. Om het ijs te strikt de hand aan de 'Dag des He- gesignaleerd. Op weg om de boodbreken haalde de even oude Hennie ren'. Op zondag werkte hij dan ook schappen te doen of om zijn oude
ZANDVOORT - 'De Chess lers waaronder enkele regionale top- een zak toverballen tevoorschijn en niet. Maar voor Hennie gold deze bedlegerige klanten - Pro Deo - te
regeling kennelijk niet. Uitgerekend ontdoen van hun overtollig hoofdSociety Zandvoort is ook in de pers. Vrijdag 29 maart a.s. vanaf hield die de Zandvoorters voor.
uur komen de leden weer bij
op deze dag mocht zij nog eens de haar.
voorlaatste competitieronde 20.00
vuile was door het sop halen. Later
Zijn grote passie blijft echter de
op
hun
wekelijkse
ongeslagen gebleven. Het, door elkaar
Evert
Keur
verenigingsavond. Nieuwe leden,
kwam zij in dienst bij groentehandel muziek, in de ruimste zin van het
Auto Strijder gesponsorde van
De 'toverpoeten' zoals deze lek- Dalman aan de Grote Krocht.
woord. "De beste muziek hoor je m
niveaus, zijn uiteraard van
achttal, verpletterde in Haar- harteallewelkom.
Voor inlichtingen kernijen in de badplaats genoemd
Zoals gezegd, 60 jaar geleden ga- de hemel", zo liet hij tijdens de feeslem het tweede team van kan men zich wenden tot Hans werden, bleken een dubbele uitwer- ven zij op het raadhuis hun 'ja- telijke bijeenkomst weten, "maar
schaakclub Het Oosten met Drost, telefoon 18430 of Hans van king te hebben. Met het verkleuren woord'. Vijfjaar later verhuisde het voorlopig hoef ik die nog niet te homaar liefst 6-2.
van het smeltende suikerwerk smolt echtpaar naar Heemstede, om drie ren".
Brakel, telefoon 14884.

Teun Keur en Hennie van Beijnum zestig jaar getrouwd

'Het was ééns op een mooie lentedag'

Topdrukte op wedstrijdavond
van Zandvoortse Schaakclub

't Vliegertje
ter overname

Chess Society
Laatste ronde ongeslagen

De wedstrijd tegen dit team van
het Oosten werd door de Zandvoorters zeer serieus opgenomen. De
Haarlemmers stonden immers voor
aanvang van deze ronde met 6 punten uit 5 wedstrijden op een knappe
vierde plaats. Chess Society begon
dan ook optimaal geconcentreerd
aan het vooraf als lastig bestempelde karwei. Reeds in de openingsfase
wisten de Zandvoorters op diverse
borden in het voordeel te komen.
Met name de eerste vier bordspelers
van Chess Society zetten hun tegenstanders flink onder druk. Dit resulteerde dan ook binnen twee uur spelen in een comfortabele 0-3 voorsprong voor de kustbewoners. Hans
van Brakel, Ton van Kempen en
Kees Koper hadden op respectievelijk de borden 2, 3 en 4 hun opponenten letterlijk van het bord geveegd.
Ook op de andere 5 borden zag het
er goed uit en dreigde er voor de
Haarlemmers een deceptie. Toen
ook Hans Drost op het zevende bord
het volle punt binnenhaalde tegen
de gerenommeerde Bakkes bood de
goed oplettende Nico Handgraaf
zijn tegenstander direct remise aan.
Deze nam dit aanbod aan en hiermee had Chess Society een niet
meer in te halen 0,5-4,5 voorsprong
genomen.

Misser
Dat Simon Bosma op het achtste
bord zijn gewonnen stelling door
een misser in één keer zag veranderen in een ruïne en gelijk de vlag kon
strijken, deed eigenlijk nog weinig
ter zake. Piet Duin kwam na een
moeilijke partij op het vijfde bord
remise overeen en op het eerste bord
had teamleider Olaf Cliteur zijn tegentander volledig m de tang. De
eindstand werd hierdoor bepaald op
2-6 voor Chess Society en kon zo de
nieuwe vereniging terugzien op een
van de makkelijkste wedstrijden tot
nu toe.

ZANDVOORT - De ingrijpende
verkeersplannen van de gemeente
worden komende maand in de diver!>e commissievergaderingen behandeld. De nota's betreffende hoofdwegenstructuur en verkeer-centrum 4
april m de commissie Ruimtelijke
Ordening, de nota over parkeren
maandag 8 april in de commissie financiën. Waarschijnlijk komen de Cliteur
Op donderdag 25 april a.s. zal de
plannen vervolgens deze maand in
spanning echter terugkeren in het
de gemeenteraadsvergadering.
gemeenschapshuis want bij een
overwinning op Rode Lantaarndrager De Uil 7 kunnen de champagneflessen ontkurkt worden. Daar de
concurrentie nog steeds op l punt
volgt zullen de dorpsgenoten echtei
ZANDVOORT - De inzameling goed bij de les moeten blijven in dit
voor het Nationaal Reumafonds, eer- cruciale duel.
der deze maand gehouden, heeft in
Olaf Cliteur is er donderdag 21
Zandvoort een bedrag opgebracht maart wederom in geslaagd een
van ƒ3349,15. Het bestuur heeft zijn goed toernooiresulaat neer te zetten.
dank uitgesproken aan ieder die een In de Rotterdamse wijk Charlois
bijdrage
heeft geleverd. Stortingen toonde de Chess Society kopman
z
ijn altijd nog mogelijk op gironum- zijn uitstekende vorrn, hetgeen in
mer 324 of banknr. 7070848 t.n.v. het een zeer sterk bezet toernooi leidde
Nationaal Reumafonds te 's Graven- tot een fraaie elfde plaats in een deelhage.
nemersveld van maar liefst 96 spe-

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZHC had tegen het onderaanstaande Hermes de gehele wedstnjd het middenveld volledig
in handen maar aanvallend ontbrak het de ploeg aan power.
Halverwege de eerste helft
scoorde ZHC het enige doelpunt Helen Plantenga maakte
een schiinactie op de doelvrouwe, die daardoor kansloos werd
gepasseerd, 1-0. Ondanks het
goede spel van Marjolein Gielen
Yvonne Ovaa en MOnique
vander Staak slaagde do ZHC er
niet in de score op te voeren Na
tien minuten spelen had Miranda Schilpzand pech met een
schot op de paal maar voor het
overige werd er te slordig met
de kansen omgesprongen. Hermes is nauwelijks m de cirkel
van ZHC geweest en heeft totaal
geen kans gehad op een beter
resultaat clan de l O nederlaag

Heren
Het hooggeklasseerde Weesp
heeft geen moeite gehad met de
Zandvoortse mannen Weesp
was de gehele wedstrijd de betere ploeg en de spelers vonden
elkaar gemakkelijker dan de
Zandvoorters. In de eerste helft
liep ZHC al een 2-0 achterstand
op. Aanvallend kreeg ZHC wat
kleine kansen maar echt gevaarlijk kon men met worden.
Nadat doelman Goezinne m de
tweede helft een gele kaart had
gekregen moest er voor vijf minuten een veldspeler m het doel.
Remco Hiemstra ging in het
doel maar was kansloos op een
benutte strafpush. Weesp controleerde de strijd en voerde m
de slotfase de stand op naar 4-0.

Matig basketbal
van Lions teams
ZANDVOORT - De basketbalteams van The Lions hadden kennelijk het jubileumfeest nog in de benen. Het vertoonde basketbal was namelijk
onvoldoende om het de tegenstander lastig te maken. De dames verloren met 43-36 van
Tetteroo en de heren werden
met 69-46 van het veld gespeeld
door HOC.

De eerste helft is voor de dames
fataal geworden. Verdedigend hing
het bij Lions als los zand aan elkaar
en Tetteroo profiteerde daar dankbaar van door vrij gemakkelijk weg
te lopen naar een 10-29 voorsprong
bij de rust. In de tweede ging het bij
Lions wat beter en stond er na zes
minuten basketballen een stand van
22-32 op het bord. De marge was ech
ter veel te groot om het Tetteroo nog
echt lastig te maken. De kloof van
tien punten werd nog wel iets kleiner maar meer dan 36-43 nederlaag
zat er niet in voor The Lions.
Topscores Lions: Simone Beeremg speler, blijken vooral Paul Olieslagers en Bram Stijnen in hun res- poot 8 Ellen Brumsma 7.
pectievehjke rollen van Gerard
Groen en Gabri van Zon over veel
talent te beschikken. Hoofdrolspe- Heren
ler Olieslagers weet zich goed in te
Een zeer matig schotpercentage
leven en zet met zijn bijzonder lange van 32°o heeft Lions de das omgerol een geweldige prestatie neer. Als daan. HOC was te sterk voor de
je dat kunt is het ook een dankbare Zandvoorters In de eerste helft ging
rol. Dat ook Bram Stijnen het talent liet nog wel, en bleef Lions met een
om toneelspelen niet vreemd is, rubtstand van 20-28 nog kans maken
blijkt uit het feit dat hij in korte tijd op een positief resultaat. In de tweeeen erg sterke rol neerzet. Tijd om de helft kon Lions HOC met meer
erin te groeien heeft hij met.
dijbenen. De Zandvoorters speelden
:e geforceerd en schoten vaak te snel
Uiteraard werd een en ander al- waardoor er veel mis ging. Na een 34
leen mogelijk met hulp van 'achter 43 stand na 8 minuten, had Lions
de schermen'. Souffleuze en grime: een periode van vier schotloze mmuBetty van de Kar, requisiten Sylvia ;en en daarvan maakte HOC ge
Holsteijn, licht: Cor de Krijger, ge- Druik om de strijd definitief te tae
luid: Kick boomgaard en decor: Arie slissen. HOC liep weg naar 34-56 en
Kerkman, Ger Piers en Willem van ondanks dat de aanzet de inzet van
Sohngen. Het hele gezelschap be- Lions niets te wensen overliet werd
zorgde het publiek een kostelijke een kansloze 45-69 nederlaag geleden. Topscores Lions' Peter Bos 14,
avond.
J.K. Jeroen Gaus 11

Hildering krijgt lachers op haar hand
ZANDVOORT - Toneelvereniging 'Wim Hildering' heeft
met haar laatste uitvoeringen
van dit seizoen, in 'Gebouw de
Krocht' een leuk succes behaald. Met de nodige verve
werd de klucht 'Eens in de
1000 jaar' van de Engelse toneelschrijver John Dole op de
planken gebracht. Hoofdrolspeler Paul Olieslagers en
Bram Stijnen bleken tijdens
deze uitvoeringen over de
meeste expressie en humor te
beschikken. Een opgetogen
publiek in een bijna uitverkochte zaal leek het - beide
avonden - daarmee van harte
eens.
Om een klucht op een verantwoorde wijze voor het voetlicht te brengen, is heel wat toneelervaring nodig. Niet voor niets blijkt maar al te
vaak dat humor met altijd voor ledereen is weggelegd. Regisseur Ed
Fransen moet zich daarvan bij de
keuze van het stuk en de bezetting
terdege bewust zijn geweest. Het
spelmveau van het 'spelersbestand' met name in de belangrijkste rollen toonde een duidelijke vooruitgang,
al toonden sommige bijrollen - ondanks de gedegen rolkennis - nog
enige hiaten. Ook in een natuurlijke
wijze van spelen moet je langzaam

groeien. Daarnaast stond deze de bevallige dames niet zo zitten en
avond een aantal 'sterren' aan de zij vreest dan ook terecht enige conkant. Er is immers bijna nooit voor currentie. Moeder Groen (Minke
iedere speler een plaatsje in een to- van der Meulen) blijft zichzelf en
slaat alle verwikkelingen geamuneelstuk.
seerd gade.

Chaotisch
Met "Eens in de duizend jaar gebeurt er een wonder" bleek 'Hildering' goed in staat op een verantwoorde wijze aan dergelijke stukken
te kunnen beginnen. Het verhaal
was ondanks de soms onvermijdehjke chaotische taferelen op het toneel vrij gemakkelijk te volgen.
Amateur-sterrekundige
Gerard
Groen (Paul Olieslagers) bewoont
samen met kamergenoot Fred Koper (Ron Klaasse Bos) een appartement. Zonder dat hij het weet heeft
hij de ster Lyra (Ria Driehuizen) opgeroepen. Door haar verschijning
raakt zijn tot dan toe rustige leventje
geheel van slag. Kamergenoot Fred
kan het allemaal niet meer volgen
als blijkt dat plots tal van dames in
zwijm vallen voor het 'professortje'
Gerard.
Hij ziet dan ook met lede ogen
aan, hoe ook zijn verloofde Selena
(Ina Vos) en haar kamergenootje
Roos (Yolande Heiman) vallen voor
de verborgen charmes van de tot
dan toe timide Groen. Verloofde Andrea (Ank Joustra), akela bij de padvindersclub, hem min of meer opgedrongen door zijn moeder ziet al
deze amoreuze toenaderingen van

'Tarzan'
Als de electricién Gabri van Zon
(Bram Stijnen) ten tonele verschijnt, wordt de chaos echter compleet. Lyra heeft om de koele Andrea
tot enige passie te bewegen een liefdesdrank voor haar gebrouwen. Van
Zon blijkt echter over een grote
dorst te beschikken. Als hij het
brouwsel, bedoeld voor Andrea, per
ongeluk heeft opgedronken, ondergaat hij een ware gedaanteverwisseling. Denkend dat hij Tarzan is, achtervolgt hij onder het slaken van enkele wilde kreten in 'volle galop' de
akela door het hele appartement,
wat grote hilariteit teweegbrengt bij
het publiek. Voordat de zaak uit de
hand kan lopen, 'bevriest' Lyra, die
over duistere krachten blijkt te bezitten, het hele tafereel.
In het laatste bedrijf blijkt, zoals
het een klucht betaamt, dat de hele
zaak toch nog op zijn pootjes terecht
komt. Lyra 'stijgt' weer ten hemel,
Gerard en Andrea vinden elkaar,
Fred en Selena worden het weer met
elkaar eens en Gabri van Zon komt
weer tot zichzelf.

ZVM jeugd naar Duitsland

ZANDVOORT - Liefst drie
jeugdelftallen van Zandvoortmeeuwen gaan het komende
weekend naar internationale
voetbaltoernooien in Duitsland. De reizen worden georgaNaast verdienstelijk spel van me- niseerd vanuit het gezichtspunt, dat het voor een goede
voetbalontwikkeling noodzakelijk is ook tegen buitenlandse elftallen ervaring op te doen.
De A- en B-jumoren trekken samen naar Marienfeld nabij Bielefeld
waar de A-junioren een sterk inter-

PERSONALIA

Ruim 3 mille
voor Reumafonds

Chaotische taferelen rond amateur-sterrekundige Gerard Groen.

Foto Berlotl

Het echtpaar Gatsomdes - Hofhuis
uit Bentveld hoopt maandag l april
zijn 50-jarig huwelijksfeest te vieren.
Burgemeester Van der Heijden zal
het echtpaar die dag om 11.30 uur
samen met zijn echtgenote geluk komen wensen in restaurant Roozendaal in Bloemendaal. Het is de tweede keer binnen korte tijd dat de burgemeester de heer Gatsomdes ontmoet. Enige weken geleden speldde
hij hem nog een koninklijke onderscheiding op.

nationaal deelnemersveld tr.effen
bestaand uit Deense, Schotse, Zwit
serse, Nederlandse en Duitse teams,
terwijl de B-jumoien het op moeten
nemer tegen leeftijdgenoten uit Denemarken, Schotland, Duitsland en
Nederland Op zaterdag worden de
voorronden afgewerkt en zondag do
finales.
De D-jumoren gaan op bezoek in
Stukenbrock een plaats eveneens in
de omgeving van Bieleleld. Ook hier
bestaat het deelnemersveld uit sterke ploegen uit Scandinavië, GrootBrittannie, Duitsland en Nederland.
Vooral de D junioren worden vergezeld van een uitgebreid supporterslegioen, voornamelijk bestaande uit
ouders die de i eis met eigen vervoer
zullen maken.
De ploegen, die worden ondersteund door bijdragen van Van den
Heuvel makelaar in assurantiën. Elres BV en de beheerder van het
Zandvoortmeeuwen clubhuis 't
Meeuwennest, maken de reis in het
kader van de Eurosportring. Alle
drie de elftallen vertrekken vrijdagmorgen en keren maandag l april
weer terug en hebben dan in Duitsland zo mogelijk andermaal bewezen dat Zandvoortmeeuwen door
een uitstekende jeugdopleiding
bouwt aan een goede toekomst, die
zich op het nieuwe complex op
Duintjesveld in de komende jaren
zal gaan bewijzen.
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boomgaard heeft weer wat
PREMIER PC 480
makkelijke camera
met ingebouwde flits
incl. tas

98,-

CANON PRIMA-4

KOMCA BM 201

stelt zelf scherp
draait zelf door
flitst vanzelf

de kleinste automatis'che camera v/a 35 cm
scherp, stelt zelf
scherp, draait zelf
door enz.

autorijschool

W. v.d. Veld
U kunt nu lessen in de sportieve
MAZDA 323 F •

Uw kleurenfilm

Onze aanbieding:
de eerste 5 lessen 32,50 per les
vervolglessen 42,50 per les
ook voor spoedopleidingen

WOENSDAG GESLOTEN

in • uur
ontwikkeld en
afgedrukt.

tel. O25O7-19188

Hierbij
waardebon voor
5,50 korting op
nieuwe film.

gezellig met
^a&en thuis met
een bloemetje of
planten van
erica in huis.
grote sortering.

foto BOOMGAARD, Grote Krocht 26, 1 UUR SERVICE
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IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

,erica

STAATSLOTEN

spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

BEST WESTERN
BURG. v. FENEMAPLEIN 2

MENU DE PAQUES

^

SALADE DE PRINTEMPS AUX HARICOTS
VERTS ET OEUFS DE CAILLE
Frisse salade met groene boontjes en
kwarteleitjes

{GLASGQW

Whisky, het Keltische
woord voor levenswater.
Een drank met karakter,
puur of "on the rocks".
Dit levens water wordt
overal ter wereld
gedronken en
geproduceerd en dus
niet alleen in Schotland.
Maak kennis met de
rijke variatie aan
whisky-smaken. Bij
Impodra is de whisky nu
in de aanbieding!
Profiteer ervan en zet de
"whisky on the rocks".
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Gepocheerde peer met vanilleijs en
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Ballantine 's
Scotch Whisky
0.70 liter
Canadian Club
Canadian Whisky
0,70 liter
Jameson
Irish Whiskey
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BROOD EN BANKETBAKKERIJ
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Paap

0,70 liter
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Olifant
Jonge Jenever
1,0 liter
Bols
Bessenjenever
1,0 liter
Tia Maria
0,70 liter
Courvoisier
Cognac ***
0,70 liter
Millwood
Whisky Cream
0,70 liter
Licor 43
Spaanse Likeur
0,375 liter
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Les Contemporains:
Coteaux
du Languedoc A.C. 5,45
St. Chinian A.C.
Picpoul
de Pinet A.C.

6,45
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Chateau Portal
1988
Haut-Médoc A.C. 8,45
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Dommelsch
Pilsener
Krat a 24 x 30 cl.

Geldig van 28 maart t / m 17 april 1991
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Faugères A.C. 6,45

Zandvoort: Kerkstraat l 2a Telefoon: 02507-12532 's zondags geopend.
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Nu nog volop keus uit diverse soorten
paaseieren .en bonboneieren
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Prijs per couvert ƒ47,50

gevuld met: gele room
slagroom
kersenvulling
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Inspirerende winkels
vol drankjes

D1KBCE

BEIMST"

FILET DE SAUMON EN CROUTE AUX
ECHALOTTES
Zalmfilet in bladerdeeg, geserveerd met een
sjalottensaus
OU/OF
FILET DE PORC AUX EPINARDS
Varkenshaasje in spinaziësaus
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* * *
CONSOMME DE
VEAU CELESTINE
Kalfsbouillon met reepjes flensjes

HEERLIJK FRIS LENTETAARTJE
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WÏR.VESS,

Paasmenu

Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865.
Zandvoortselaan 355,
Bentveld, tel. 023-241967
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.
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grote krocht 24
zandvoort,
tel. 02507-12301

Sig.mag. Lissenberg
Haltestraat 9, tel. 12151

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
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Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tijd

Welk nieuws brengen
tijdschriften over produkten
die te maken hebben met de
vrije tijd en het huishouden?
ledere veertien dagen maakt
onze medewerker een selectie
uit het aanbod dat zich
uitstrekt van cd-spelers tot
vetten en oliën.
door Gerrit Jan Bel
\utobanden- De Consumentengids
(inaart) onderzocht autobanden
met verschillende breedte. Eén van
de conclusies: de brede band is minjder veilig bij zware regenval.
Jfonbumentengids
>,)7(> 3847847

telefonisch

bestellen:

\\atersport- De prijs staat niet in
verhouding tot de kwaliteit concludeert De Waterkampioen (no. 4) na
19 paar taootschoenen te hebben getest. De produktietijd van de meeste
bootschoenen is de helft van die
voor gewone confectieschoenen, tervvijl de prijs het dubbele bedraagt,
t^egt men. En dat blijkt. Bedragen
Russen de ƒ 190,- en ƒ 250,- schijnen
tieel normaal te zijn.
U'aterkampioen f 6,50, telefonisch besteln 070-3146349

High speed verdringt staalsponsje
JUfHft?'

^-|-JNDIVlDUAL,lSli]K,IJNCj' dat is dit

van het bekende truttige image af
te komen. Dus: niet alleen een
beurs voor de huisvrouwenverenigingen die een dagje uit willen.
Vorig jaar werd de campagne opgezet om meer mannen naar de
beurs te krijgen. De posters werden aangepast (vrouw vraagt aan
man 'ga je mee?') en de de stands
door Trudy Steenkamp
met gereedschappen uitgebreid.
Toch is de Huishoudbeurs nog
De bekende zin voor ieder wat wils gaat steeds met een beurs waar elke
zeker dan ook zeker op. Aan iedereen wordt doelgroep naar toe gaat. Vandaar
gedacht en er worden zelfs nieuwe consumen- dat weer het roer een klein beetje
ten 'verzonnen'. Zo zijn er dit jaar stands en wordt omgegooid. Met het thema
produkten voor bijvoorbeeld de gezondheids- Individualisering kunnen de samenstellers
bewuste, de creatieve, de traditionele consu- alle kanten op en het is voor hun te hopen dat
ment en zelfs voor de man of vrouw met 'ver- ook daadwerkelijk de doelgroep (de één en
pakkingsonvrede'.
tweepersoonshuishoudens) naar de beurs toe
De Huishoudbeurs probeert al enige jaren zullen stromen. De fabrikanten hebben zich

l jaar het thema van de Huishoudbeurs/Huis & Interieur RAI 91.
Het thema is heel goed terug te zien in
de verschillende onderdelen van de
beurs. Geen 'persoon' wordt meer overgeslagen door de beursfabrikanten.

—JsHBHfc--—

lypotheken- Jaarlijks onderzoekt
Ie 'Vereniging Eigen Huis' de voor^aarden en bepalingen van hypothecen. In De Woonconsument (no. 3)
>taan de belangrijkste algemene ontvikkelingen. In de aparte uitgave
rlypothekengids (ƒ 16,50) zijn vergeijkende overzichten opgenomen.
-cl-spelers- Het maartnummer van
\udio & Video Totaal staat in het
eken van de cd-spelers. Allereerst
:ijn er negen typen getest die alle
499,- kosten: Akai CD-55, Dual CD
1010, JVC XL-V231, Philips CD 615,
toneer PD-4500, Siemens RA 305,
iony CDP-591, Teac CD-P3000 en
fechnics SL-PG400. De conclusie:
voor 500 piek heb je tegenwoordig
ïen speler die net zo veel mogelij kaeden in huis heeft als apparaten die
en veelvoud kosten'. Verder test
:et blad ook twee duurdere spelers,
e Grundig CD-9009 <ƒ 3495,-) en de
Luxman D-107 (ƒ2998,-) en twee cd>visselaars: de Philips CDC250
' 599,-) en de Technics SL-PC25
/ 799,-).
«tdio & Video Totaal / 9,45 overmaken op
oittaanknummer 4727319 t n.v. Uitgeverij
JiMnaros,, Den Bosch

Utleo- In Audio & Video Totaal
l maart) aandacht voor de camcorters Siemens FA 129 (een Superï^ô voor ƒ2999,-) en Sharp VL-7950 (een' VHS-C voor ƒ2799,-).
f'erder een test van de videorecorler Saba 6733 ('voor ƒ1099,- één van
Je betere machines binnen het stanaard VHS-systeem').
"idio & Video Totaal- / 9,45 overmaken op
™Mbanknummer 4727319 t.n.v. Uitgeverij
Wimarob, Den Bosch.

ComputersIn het maartnummer
a
n Personal Computer Magazine
[•eer veel tests. Wat de apparatuur
eft komen aan bod de Atari Mea/STE, NetBase (een 33MHz 486achine met een EISA-SCSI-coner voor de harde schijf en een
ISA-Ethernet-kaart), de AT's van
'hark on Trust ('figuranten met
l'erallures), UPlink (een" systeem
""i bestanden tussen een MS-DOS
een ander computersysteem uit
wisselen), UnMouse (een glazen
'laatje
waarover met een vinger of
!uUood de muiscurser wordt berd) en een test van ventilatoren.
,'P het gebied van de programmaj'iur
wordt gekeken naar Clipper 5.0,
x
" Manager 2.0, tien beveiligings^temen,
PhotoShop (een kleurenla
nipulatie- en tekenprogramma
°or de Mac), Turbo Pascal 6.0 Pro"'L 'onal, Sourcer 3.11 (een zogehe^> disassembler die probeert uit
binair bestand zoveel mogelijk
etl
borncode te distilleren) en Exel
Computer Magazine' telefonisch
' nummer 0205102878

Natuur
Natuur en gezondheid zijn twee
andere thema's van de Huishoudbeurs. Onderwerpen waar iedere
fabrikant zijn eigen tintje aan kan
geven. Natuurlijke materialen
voor vloeren en gordijnen, persoonlijke verzorging en zelfs bij
de kleding vinden we de 'natural look'.
Voor het thema gezondheid gaat de aandacht uit naar de gezonde voeding. 'Light en
cholesterol-arm' zijn daarbij enkele trefwoorden. Nieuwe produkten zijn bijvoorbeeld: hal-

vanne op basis van yoghurt, diepvnesmaaltijden die zijn samengesteld volgens de Richtli]nen voor Goede Voeding en minder vette kazen.
De Huishoudbeurs wordt zo langzamerhand steeds meer een afspiegeling van de
heersende trends en tendensen. Geen goede
zaak? Dat blijft voor iedereen waarschijnlijk
zeer persoonlijk. De consument verandert,
dat is waar, maar tevens ook een geluk voor de
fabrikanten. Veranderen wij niet dan zorgen
zij er voor dat we moeten veranderen. Zelf ben
ik er toch met aan toe om mij in een hokje te
laten plaatsen.
Voor de Huishoudbeurs is het misschien
toch beter om in de toekomst groep 4 (de
traditionele consument) zoals zij dat noemen,
toch maar weer wat nadrukkelijker op de
voorgrond te schuiven.

Negen maanden beurs

Eerste hulp in een flesje
Last van spierpijn, insektebeten,
zweetvoeten, keelpijn enzovoorts?
Tegen al deze en nog veel meer
kwaaltjes bestaat nu één middeltje:
Tea Tree Olie. Volgens de fabnkant een olie die niet alleen de pijn
stilt, maar ook ontsmettend en
bloedstelpend is.

Persoonlijke streepjescode
Iedereen verliest weieens bezittingen die voor niemand anders enige
waarde hebben, behalve voor de geslechts twee minuten. Het appa- dupeerde.Speciaal voor deze bezitraatje is compact en geschikt voor tmgen is er nieuw opsporingssysContact! ensreiniger
alle soorten lenzen.
teem ontwikkeld: de zogenaamde
Een volautomatisch contactlensAddress Code Card. Men kan nu
reiniger die de lenzen snel, veilig Elektronische koffiezetter
zelf de spullen voorzien van een
en efficiënt schoonmaakt in Een koffiezetapparaat, waarbij de streepjescode.

De bekende groenauteur Wim
Oudshoorn verzorgde voor Pokon de tekst van een kleurrijke
brochure met de titel 'Alles over
de verzorging van de tuin'. Deze
brochure ligt in alle tuincentra
waar Pokon produkten te koop
zijn.

Noviteiten op
huishoudgebied

> Wonderpan

De eerste pan waarmee volgens de
fabrikant alles 'kan. Van bakken,
braden en grillen tot het ontdooien
van diepvriesmaaltijden. De pan
heeft geen olie of vet nodig.

• De Miracle Pan: de eerste pan met een gat
in de bodem

Rcdactieadrcs ATV: Weekmedia,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)
Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving: Paul Bussc

In de Randstadhal van de RAI
kunnen ouders en aanstaande
ouders van 10 tot en met 14 april
alles te weten komen over allerlei zaken die te maken hebben
met zwangerschap, bevalling en
de periode daarna. De negen
maanden beurs valt samen met
het tweede deel (de laatste vijf
dagen) van de Huishoudbeurs.
Naast een aantal voorlichtmgsstands waar men onder meer mformatie.kan krijgen over babyvoeding en bevallen, zijn er kinderkamer-mterieurs, kleding
voor baby's en aanstaande moeders, kinderwagens en buggy's,
zitjes, verzorgings- en voedingsprodukten en speelgoed te vinden. Kleding wordt bovendien
geshowd.

Ook dit jaar zal men bij het bezoeken van de Huishoudbeurs weer
verbaasd staan van alle nieuwe
produkten die op de markt verschenen zijn. De opvallendste noviteiten zijn:

Met trein
naar RAI

•f oio- In Focus (maart) tests van drie
! camera's: de Konica Big Mini ('waar
'f en kleine camera groot in kan zijn',
goedkope Loreao stereocamera
-viewer en de Leica R-E ('een betjerenswaardige reportagecamera').
Èaarnaast eveneens drie films: de
JAgfacolor XRG 100 (kreeg het predikaat 'super'), de Scotch Color 100 en
De Huishoudbeurs is
'de Ilford Cibachrome CF.1K. Foto
| maart) stuurde op filmgebied de II-van 4 tot en met 14
april elke dag van ge•ford Delta 400 in combinatie met
opend van 10 tot 17 uur
'drie ontwikkelaars het testlab in.
en van dinsdag 9 tot en
Een in eerste instantie niet zo bemet vrijdag 12 april botende naam: Angénieux. Toch een
vendien van 19 tot 22
opmerk voor objectieven. Foto testuur. De toegangsprijs
e de 2.3/180mm AFD, de 2.6/28-70
bedraagt ƒ 15,-. Tijdens
:iim en de 3.5/70-210mm. Verder
de avonduren is dit
comt de Canon Eos 100 met de
ƒ 10,- per persoon. De
joomobjectieven 4.0-5.6/35-80mm en
gemakkelijkste manier
l 5-5.6/80-200mm aan bod.
is / 8,75 overmaken op Postbanknumom de Huishoudbeurs
ner 4769393 t.n v. Uitgeverij Focus, Amsterte bereiken, is per
dam. Foto f 9,40 overmaken op Postbanktrein. Op elk station in
nimmer 208385 t n v. Uitgeverij Foto, LeusNederland kan men
len
een zogenaamd TreinToegangsbiljet kopen.
Vetten en oliën- De ConsumentenDit biljet geeft recht op
;ids (maart) besteedt 14 pagina's
een treinreis tweede
het onderwerp gezonder eten.
klas (retour), een dagpaarbij een test van nagenoeg alle
kaart voor tram, bus en
verkrijgbare margarines en halvarimetro in Amsterdam
les en vetten en oliën voor bakken,
én een toegangsbewijs
)raden en frituren.
Consumentengids telefonisch bestellen
voor de beurs. De RAI
170 3847847
ligt vlak bij het NS Station Amsterdam RAI
(loopafstand 7 mimiAuto's- Onder de kop Autodossier
ten of tram 4). Vanaf
est Autoweek modellen die al lanStation Amstel of Am;er verkrijgbaar zijn. In no. 12 is het
sterdam CS is de snel:le beurt aan de Alfa Romeo 33 Boxer
tram (lijn 51) de snelIGv. De Autokampioen (no. 5) heeft
ste verbinding.
weer drie tests: de Audio 100 2.0
('een uiterst degelijke en hoogst
,omfortabele reisauto'), de Peugeot
!05D Turbo en de Nissan Primera
l O LX Hatchback. Autovisie (no. 6)
ueld een krachtmeting tussen twee
>nelle Sedans: de Lancia Dedra 2000
Turbo en de Nissan Frimera 2.0 GT.
i/erder de 60.000 km-duurtest van de
ilover 214 GSi waarbij de stand van
;aken na 30.000 km wordt doorgenonen.
\utoweek / 2,70 overmaken op Postbankitimmer 670500 t n.v. Medianet B V. te
taarlem. Autokampioen / 5,50 telefonisch
e bestellen: 070-3146349 Autovisie / 5,95 teefomsch bestellen: 020-5674287

er helemaal op afgestemd. Geen
staalwolsponsje en synthestische
vaatdoeken meer, maar turbo- en
high speed magnetrons en whirlpools.

Halogeen koken
In het aparte kookpaviljoen op de
Huishoudbeurs vindt men de
nieuwste ontwikkeling op kookgebied: halogeen koken. Zo gemakkelijk als elektrisch, zo regelbaar als
gas.

temperatuur van de warmhoudplaat regelbaar is, dat u waarschuwt als de koffie klaar is en dat
zelfs aangeeft wanneer het ontkalkt moet worden.

Brochure over de tuin

Wilde zoogdieren verdienen
aandacht natuurbeschermers
's Nachts gaan tal van kleine zoogdieren op stap. Het gaat om
beestjes die tamelijk onbekend zijn, maar daarom niet minder
interessant. Nicoliene Elsink, medewerkster van de VZZ,
schrijft op deze pagina af en toe over deze en andere grote en
kleine wilde zoogdieren. VZZ staat voor Vereniging voor
Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming.
zoogdieren leven in
1ELKE
Nederland nog in de vrije

W

• De keuken van de jaren negentig: glanzende kastfronten en gekleurde werkbladen

Kool een veelzijdige
en gezonde groente

ITTE EN RODE KOOL,
savooiekool en spruiten
liggen soms zwaar op
de maag. Dat komt door de
zwavelverbindingen die vooral
in kool voorkomen.

W

Deze vluchtige zwavelverbindingen zijn ook verantwoordelijk voor
de minder aangename geuren die
ontstaan bij het koken van kool, als
de groente lang wordt gekookt. Dat
is helemaal niet nodig; tien tot twintig minuten koken is voldoende.
Kort koken veroorzaakt minder
luchtjes én de kool wordt vaak beter
verdragen. Kool kan ook rauw als
salade worden gegeten. Witte, groene en rode kool zijn daar heel geschikt voor.
Nederlanders eten per jaar ruim
vier kilo kool. Dat is niet veel. Jammer, want deze groente is rijk aan
vitamines en mineralen. Kool is
vooral een leverancier van vitamine
C, in tegenstelling tot bij voorbeeld
bladgroente.
Onderstaand ter vergelijking een
lijstje van enkele groenten en de
hoeveelheid vitamine C per groentelepel gekookte groente bevat. Bedenk daarbij dat per dag zo'n 70 mg
vitamine C wordt aanbevolen.
Koolsoorten
groene- en rode kool 15 mg, savooie
kool 10 mg, spruitjes 32 mg, witte
kool 8 mg.
Bladgroenten
andijvie en witlof l mg, spinazie 3
mg .

Behalve dat kool rijk is aan vitamine C is hij ook nog relatief goedkoop en prima houdbaar, zelfs buiten de koelkast. Gesneden kool
moet u wel in de koelkast bewaren.
Kool kan gekookt worden gegeten,
als stamppot, als salade, als gevulde
koolrolletjes of even anders als koolsoep.
Koolsalade (voor twee personen)
150 g witte kool, 100 g winterwortel,
2 eetlepels magere yoghurt, l eetlepel magere slasaus (5% olie), l eetlepel azijn, peper, zout, '/: theelepel
karwijzaad.
Verwijder van de kool de lelijke
bladeren en de stronk. Snijd of
schaaf de rest van de kool klein. Was
de kool en laat hem uitlekken.
Schrap de wortel, was en rasp hem
grof. Maak een sausje van de yoghurt, de slasaus, de azijn, de peper,
zout en het karwijzaad. Meng alles
door elkaar.
Per portie: 200 kj (50 kcal), 3 g
eiwit, O g vet, 8 g koolhydraten
menusuggestie: bonengoelasj, koolsalade, fruit.

natuur? Hoe leven zij? En
waar? Zijn zij beschermd of met uitsterven bedreigd? Zulke vragen belanden steeds vaker bij de Verenigmg voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming (VZZ).

de enige groep zoogdieren die kan
vliegen: de vleermuizen. Maar ook
de mol, een insecteneter, de haas,
het ree en de wezel, een fel roofdiertje, zijn zoogdieren.
Een enorm gevarieerde groep dieren met als overeenkomst dat de
jongen melk drinken (gezoogdt!)'
worden) bij de moeder. Behalve die
variatie zijn er meer oorzaken voor
de geringe bekendheid. De heimelijke manier van leven van veel zoogdieren wekt bij de mens angst op. Zij
maken van de dag gebruik om te
rusten en zijn actief van zonsondergang tot in de vroege ochtend. Hun
reuk-, hoor- en zichtvermogen zijn
daarbij zo goed ontwikkeld dat zij
binnen de kortste keren een toeschouwer in de gaten hebben en zich
uit de voeren maken.

Dit is volgens ons een gunstige
ontwikkeling. Want eerlijk is eerlijk,
de in het wild levende zoogdieren
zijn wel eens jaloers op alle aandacht die bijvoorbeeld de vogels en
de vlinders krijgen. Alsof zoogdieren
er niet helemaal bij horen, bij de
natuurbescherming. De verklaring
hiervoor is eigenlijk heel simpel.
Weet u welke dieren er eigenlijk bedoeld worden, met de aanduiding
wilde zoogdieren? Dat daarbij horen
de tuimelaar, een dolfijnen soort en
de dwergmuis, het kleinste knaagZitje op een nachtelijk tijdstip gediertje in Nederland. Denk ook aan duldig te wachten tot een hermelijn

Bak-ABC van Oetker
Oetker heeft een 'Bak-ABC' samengesteld dat stap-voor-stap
ontvouwt hoe de heerlijkste
taarten, cakes en koeken worden gemaakt. In het eerste gedeelte van het boekje staat de
bereidingswijze van de belangrijkste soorten deeg en beslag.
Verder op staat in het boekje
hoe men crèmes en vullingen
kan maken en hoe gebak versierd kan worden. Het Bak-ABC
is te bestellen door f 19,95 op
girorekening 39.55.880 over te
maken t.n.v. Oetker BV Ede.
zich wil vertonen, is het aier door
één verkeerde beweging gealarmeerd en weer verdwenen! Er is natuurlijk ook een aantal dieren dat
zich overdag pas laat zien.
NICOLIENE ELSINK
De VZZ maakt zich sterk \oor een betere
bescherming \an de inheemse zoogdieren.
Meer informatie: VZZ, Jansbuitensingel 14.
fiSll AB Arnhem

Laagdrempelig golfen: De ruit is uit
i
SAY: CADDY, which way to the green? 't Is even zoeken en
kronkelen, maar voor de geoefende doorzetter is semi-openbare Golfbaan Waterland langs de Amsterdamse Ringweg
nog wel te vinden. Je kunt er sinds twee jaar laagdrempelig
golfen of leren golfen. De leraren: Vasco en Nanna Tilon.
door Everhard Hebly
Laagdrempelig golfen voor duizend gulden per jaar. Het lijkt veel,
maar voor dat geld kun je er het hele
jaar terecht. Kinderen betalen
slechts 180 gulden inclusief tien lessen. Binnenkort beschikt de baan
over achttien holes, een verdubbeling ten opzichte van de huidige situatie. Alleen al voor de verzorging van
de baan zijn vier f uil timers nodig.
Vasco en Nanna Tilon behoren tot
de ongeveer 170 professionele golfspelers van Nederland. Om in leven
te blijven zijn ze vrijwel alle 170 genoodzaakt les te geven. Dit houdt
doorgaans in dat ze zes dagen per
week van negen tot negen op de baan
te vinden zijn. Want Nederland heeft
de golfsport ontdekt.
Nanna: „De verenigingssporten verliezen leden aan de individuele spor-

ters. Men heeft ook steeds meer
vrije tijd. En golf kun je spelen zolang je kunt lopen. Wat een groot
voordeel is dat het niet seizoengebonden is. Deze winter hadden we
het tot januari druk."
„Het elitaire sfeertje dat er vroeger omheen hing, kwam vooral door
het beperkte aantal golfbanen. In
Zweden, Amerika en Engeland zijn
het allang volkssporten. Het elitaire
van toen vind je hier op Golfbaan
Waterland beslist niet, maar je
merkt dat velen daar wel bang voor
zijn. Ze vinden het nog steeds een
vreemd idee om zoon of dochter
naar golfles te laten gaan. Ik geef zelf
les aan een groep van tien kinderen
Voor vragen o\er voeding kunt u op werkdagen xaii 13.3Ü tot 17.00 uur de Voedingstelevanaf zeven jaar, dat is prachtig. Het
loon van liet Voorlichtingsbureau \oor de
is soms haast een soort groepstheraVoeding raadplegen: OB-8 212 272. ƒ 0,40 per
pie. Veel kinderen weten namen van
minuut.
internationale profs en dat zegt ook
wel iets over de acceptatie."
Vasco: „Maar er wordt op school
af en toe wel over gepraat. Het klinkt
toch ook raar als een kind zegt: ik ga
Indien u de letters uit de vakjes uit de hierna opgege- golfen. Maar goed, we merken wel
ven nummers achter elkaar zet, ontstaat de naam van dat de gemiddelde leeftijd van de
een vervoermiddel. Dat Is de oplossing-.
52-75-11-7-30-34-20-7-22
In de oplossing overlappen de gevraagde woorden elkaar
gedeeltelijk.

Kettingraadsel

golfacadeime op Papendal. Nanna
en Vasco moesten zichzelf zien te
bekwamen. Vasco: „Je gaat stage lopen bij een professional en dat
houdt m dat je meestal de rotklussen krijgt. In feite is het nog onontgonnen gebied."
Ondanks de vele uurtjes die ze op
de baan doorbrengen, blijft de goltsport hobby nummer l Op de
schaarse vrije dagen bezoeken ze
zelfs regelmatig elders in het land
golfbanen om anoniem een paar ballen te slaan. Niet in geruite broek oi
trainingspak, gewoon in vnjetijdskledmg Vasco: „Sterker: de ruit ii=
uit. Een trainingspak hoort met, het
is geen zweetsport. Maar als jij hier
golfspelers steeds lager wordt. Er m je trainingspak wilt spelen, dan
zijn bijvoorbeeld speciale regelingen houdt niemand je tegen. Wij advise
voor studenten. Er wordt zelfs via ren altijd vrijetijdskleding en dat
scholen les gegeven. We hebben hier kan best een spijkerbroek zijn Die
dertig HEAO'ers op les. Iedereen zie je hier meer dan de geruite
kan leren golfen, uiteraard wel tam- broek. Voor prots ligt het veel gevoenen zijn eigen grenzen. Het is vooral hger, sommige kleding is zelfs \ei
een uitdaging om deze sport bereik- boden tijdens wedstrijden Het ib de
baar te maken voor mensen met een traditie van het spel en dat heelt wel
handicap."
wat."

aan

Nanna Tilon heeft een ClOS-achEn die hole-m-one'' Vasco ..Nanna
tergrond, haar echtgenoot Vasco zat er een keer tien centimeter
volbracht een rechtenstudie, waar- naast, had ze bijna een auto gewonna hij de overstap naar het protes- nen. Zeil heb ik een keer een Alba
sionele golfcircuit maakte. Tegen- tros gehad, dat is een hole ovei 500
woordig kunnen talentvolle kinde- meter in twee slagen."
ren zich melden aan de poorten van Voor informatie. 020-343459

l vrucht; 2 boomvrucht; 3 onderaards verblijf; 4 uitbouw; 5 toegeven; 6 eenjarig dier; 7 ogenblikkelijk; 8
prul; 9 opening; 10 vrees; 11 grote plaats; 12 bloedvat; 13
roemen; 14 hemelbewoner; 15 zwaarder geel; 16 stemming; 17 houding; 18 gebergte in Zuid-Amerika; 19 gistmiddel; 20 rustend predikant; 21 het midden van; 22
gevoel van beroering; 23 groeien; 24 Europeaan; 25 kledingstuk; 26 steeds; 27 stad in Overijssel; 28 nu; 29
filosoof; 30 omdraaien; 31 deel van het been; 32 het; 33
nes; 34 ten naaste bij; 35 voor alles; 36 flink; 37 drukversiering in een boek; 38 keurig; 39 bijbels figuur; 40 te
binnen schieten; 41 winstgevend; 42 meemaken; 43 compagnon; 44 viseter; 45 omheind land; 46 horizon; 47 in
dier voegde; 48 onverlaat; 49 op een idee komen; 50
pakken; 51 selderij; 52 zoutig vocht; 53 ober; 54 op geen
enkele plaats; 55 stad in Overijssel; 56 man van adel; 57
machtiging; 58 stofdeeltje; 59 omloop; 60 steekwapen; 61
vertrouwen; 62 straatkoopman; 63 ogenblikkelijk; 64
een deel van iets; 65 meedoen; 66 vermoeden; 67 loot; 68
magnesiumsilicaat; 69 tussenkamer; 70 aanval; 71 egaal;
72 geweldig; 73 gewoon; 74 gift; 75 schelpdier; 76 overlijden; 77 veredelen; 78 voorexamen.
Oplossing week 12: brasem

• Vasco Tilon: „De gemiddelde leeftijd van de golfspelers wordt steeds lager"Foto Bram do Hollander
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Voor gezellige
Paasdagen
naar

VIDEOTHEEK

Oproepen
Mededelingen

Oppas gevraagd/
aangeboden

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

In Zandvoort
huurt iedereen
zijn videofilms

De Krocht

* Dinsdag 2 april Patncia 18 OPPASMOEDER bza om
jaar Tussen 3 en 4 haar eer enkele ocht op uw kind 2 tot
ste rijles Oppassen maar1" 4 jr te passen Tel 18402
Mama Jolanda

Grote Krocht 41 Zandvoort Met spoed gezocht v verpl
tel 02507 15705 18812 voor kamer of etage liefst m ei
BLOEMENHUIS
BRUILOFTEN RECEPTIES gen keuken Huur tot /750|
incl Tel na 17 uur 18330
* Hartelijk gefeliciteerd Alie
Woninginrichting
KOFFIETAFELS
met je 50e verjaardverjaard
Beeldhouwster zoekt kleine
9
Heb je Sara al gezien Groe
• ANNULERINGEN van uwWERKRUIMTE in of nabij
De specialist
Haltestraat 65
ten van de meiden' Veel ple * Te koop Aupmg bed met advertentieopdrachten kunt u Centrum Tel 0250730103
2 lattenbodems 200x190 +
in al uw
Zandvoort
zier zaterdag
afzuigkap nieuw en aan UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
bloemwerken
Tel. 12060
* Onze paashaasjes Marja recht met onderkast Samen richten aan Centrale Orderaf
Woningruil
deling Weekmedia Postbus
en Wim Tibboel van harte ge ƒ 150 Tel 02507 17701
122 1000 AC Amsterdam
feliciteerd met jullie verjaar
dag Nog vele jaren' Chris en T k witte tienerw 90x200
GEVRAAGD in Zandvoort
cm m opz kasten Pr n o t k
Jolande van den Broek
grote 2 kamerflat huur tot
Na 18 u 30037 b g g 13129
Te koop
ƒ 500 AANGEBODEN in Am
* Nog maar 5 nachtjes sla
aangeboden
sterdam 2 kamerflat grote
pen en danis de dag die je Te koop zwarte KAST in
woonkeuken badkamer +
diversen
niet vergeten mag Sandra 15 3 delen en met glazen deur
ligbad 2 balkons van 6 mtr
jaar Van harte gefeliciteerd tjes 82 cm hoog Tel 12536
vrij uitzicht 2e etage Geuzen
XXX llona
* Tk
spiegel
100x122
dp Tel 0206120126
* Ook ik ben blij dus alvast brons ƒ75 Tel 02507 14643 *• T k neswiegje ƒ 25 wip
stoel ƒ 15 babybad + stan
gefeliciteerd van mij Betty
Lijsten op maat daard ƒ 10 Tel 02507 19139
Financien en
* Het is een giller de mos
*
Te
koop
neten
kmder
bij
handelszaken
terd koopt u morgen bij Gies
wagen 3 m 1 ƒ 200 Tel
je Piller Daphne en Raschel
Foto Boomgaard 02507
19139
* Morgen staat de koffie
Grote Krocht 26 * • T k pilaaraquanum ƒ25 Autoverzekering
klaar Lies wordt 50 jaar Rob
VA ƒ75 DORSMAN
Marantz versterker ƒ 125 Tel
Tel 13529
en Lilian
blijft toch goedkoper1
02507 18402
T
k
gevr
LEDER
CHESTER
Bel nu 02507 14534
* Wie weet waar Sarah
Micro advertenties voor zakenman en particulier kunnen wordraagstoeltje
staat ik weet het m de Kerk FIELD BANKSTEL of LOSSE * Te koop
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergroot(rug)
voor
baby
peuter
ƒ
25
Autoverzekering
BANK
Tel
075704775
straat Danielle
ten
hoofdbeschermer voor in ledi
nu nog goedkoper bij
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
* Morgen is de dag dat u
kant (Mt) ƒ15 Tel 02507
TEUBEN ASSURANTIËN
Huwelijk
en
Micro s op de pagina MICRO S
mijn baasje feliciteren mag
19827
Tel. 02507-14643
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Mork
kennismaking
* T k negerpop 68 cm ƒ 50
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0 4 0 per millimeter
* Niet te geloven toch waar
Tel 0250713859
Hypotheken
Sluitingstijd dinsdag 1500 uur
moeders wordt 50 jaar Roos ALLEEN ZIJN MOE'' Bel dan
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of afgecomputervergelijking
*
Te
koop
elektr
naaimachi
en Dave
ven/zenden aan
Bel nu 02507 14643
Parasol Reis en Contacten ne met koffer Prijs ƒ 175 Tel
• Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplein 12
* Wat een feest wat een lol,club 023 356840 (infoband)
02507
13868
Teuben
Assurantiën
2042 JM Zandvoort
Liesje maakt 5 tienen vol • Reflectanten op adverten
* Te koop aang kinderwa
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
Vera en Andre
ties onder nummer gelieven gen c q wandelwagen licht
gebracht alsmede ƒ 6 00 adm kosten
Vakantie
* U vergist zich niet het is en/oor te zorgen dat het num blauw ƒ100 Tel 02507
• BIJ plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummers
buitenland
Liesje
die
morgen
Sarah
ziet
mer
m
de
linker
bovenhoek
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
15325
Rene en Grace
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
op de envelop staat vermeld
*
T k Brabantia strijkplank
wordt ƒ 3 00 in rekening gebracht
Onderhoud, reparatie, doe-het-zeif
* Aangeb kaarten Whitney en dat de brief geadresseerd ƒ20 Tel 0250713509
Stacaravans t h m de Belgi
U kunt de tekst van uw Micro advertentie combinatie Z telefowordt aan Centrale Order
Caravans
Huston
op
zondag
Gevr
s^he Ardennen v a ƒ 190 p w
nisch opgeven tel 020 562 6271 (dit nummer is niet voor
kaarten door de week Tel na afd Weekmedia Postbus Te koop div BOEKEN p st all m Inl tel 04459 1598
Vouwwagens
bezorgklachten) of zenden aan
Gevraagd
2e-hands
kristalof
glaskronen
122 1000 AC Amsterdam Dit v a ƒ 1 DAMESKLEDING
18 uur 17440
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Tuin/zomerhuisjes
voorkomt vertraging m de be maat 38/40 z g a n spot
Tevens schoonmaken en restauratie
Postbus 122
* Heel veel mazzel en bra handeling
pnjsjesi Inl tel 02507 19968
Sportartikelen
WOUTERS KRISTALVERLICHTING AMSTERDAM
1000 AC Amsterdam
cha Tante Liesje ziet morgen
Tel 020 662 87 84 of 640 13 88
Te koop CARAVAN merk
Sarah Gila Mlchal en Sharon
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
m dezelfde week
* T k rijbroek + rijlaarzen Hehn 3 40 m lang incl voor
Houten
kozijnen
*
Tine
en
Bob
bedankt
voor
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart
mt38 ƒ65 Tel 0250714250 tent luifel kachel koelkast
VIDEOTHEEK
Scherpe prijs snelle levertijd goede kwaliteit
de gezellige korte tijd die jullie
Tel 02507 15227
Tel 022022700
bij ons doorbrachten in Singa
Fax 022022730
oore Groetjes Henk en Tine
Rijwielen,
Auto's en
ke
Technisch personeel gevraagd
T k div KOZIJNEN DEU • Rubrieksadvertentie9 Zie
motoren,
auto-accessoires
*
Hoera"
Wij
hebben
er
een
REN RAMEN van hardhout voor adres en/of telefoonnr
bromfietsen
Corn. Slegersstraat 2b, Zandvoort
nichtje bij Pncilla is haar
de colofon in deze krant
Tel 0250716405
Nieuw bedrijf vraagt voor haar technische dienst
naam Jannie en Jan ook ik
Tel.
02507-12070
Te koop FIAT PANDA bouwj
FREE LANGE MONTEUR voor mbedrijfstellmg van
ben apetrots Oompje Bram
* T k crossfiets 6 t/m 9 jaar
83 APK gekeurd iets op
machines en kleine reparaties Kennis van hydrauliek
Hobby's en verzamelingen
n prima staat ƒ70 Tel knappen Vraagprijs ƒ 1500
* Mia a s zaterdag zul je
en schakeltechniek strekt tot aanbeveling
02507 19139
Sara zien Van harte gefelici
Tel 13207
Tel reacties tot 18 uur 0206368583 na 18 uur 020 6326650
Speciale ANSICHTKAARTENBEURS van 10 17 uur maandag teerd' Paulien Bart Connie
1 april a s m Studio l (kleine zaal van de Edenhal)
* Jannie en Jan van harte
Diverse clubs
ingang Kruislaan te Amsterdam Oude ansichten van
Huishoudelijk personeel gevraagd
gefeliciteerd en heel veel ge
vele steden en dorpen enz Entree 2 gulden
uk met Pnscilla' Veel liefs
Ned Ver De Verzamelaar Tel 0206423519
=rwin en Monique
Gevraagd HUISHOUDELIJKE HULP voor 4 uur op vrijdag
* Verzamelaar zkt helmen
* Pap moeten we het vanaf
ochtend in Aerdenhout Goed bereikbaar per bus
uniformen medailles insig
Radio/tv/video
dinsdag wat rustigen aan
Telefonische reacties 023247773
nes verrekijkers foto s radio
gaan doen met je9 Je jon
app enz uit periode 1939
gens
1945 Tel 02507 17357
Foto Boomgaard * Hoera voor Papa Elco
Kunst en antiek
p.w. 40,- p. mnd. ƒ80,Wij hebben m ons flatje pal aan de boulevard
Grote Krocht 26
t o 12/A) een eigen privé 06/lijn laten installeren
dinsdag wordt hij 35' Kusjes
Betamax
film
alleen
te
koop
Telefoon 13529
Alles wat jij in je eigen slaapkamer niet mag en/of
Jesse en Youn
HEDEN INBRENG van goederen v d veiling van 8 en 9 april
Divers personeel
UW FILM OP VIDEO
voor
ƒ5,per
stuk
kan doen vinden wij juist (live) heel spannend en
VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN Frans Halslaan 33 A veen
ƒ 1 75 per minuut met
Broodjes bestellen'''
gevraagd
opwindend1 Wij houden van lekker Grieks jarretels
Tel 020 473004 ( s Maandags gesloten )
De nieuwste dagfilms
aratis achtergrondmuziek
Russisch veel lak en leer en natuurlijk hele grote
18789
Bird on a wire
jemene rubber/hulpstukken1 In onze vrije tijd komen wij
BROODJE BURGER BELLEN
iet liefst m De Pomme ' om (heel discreet) gezien
Horecabedrijf zoekt full/part
Kleding
ƒ 2 5 0 bezorgkosten
GRATIS
War of***
the Roses
e worden en om zelf wat lekkers te zien'
ime (mm 8 u /wk) kamer
boven ƒ25 gratis bezorgd
Bel ons snel en je hebt de kans om alles te doen
Wonmggids van Zandvoort
. ***
meisjes telefonistes lady
* 30 maart wordt Carola
wat thuis onmogelijk is (of we zien je in De Pomme1)
DE VAGEBOND
jartenders en schoonmaak
Kickboxer dl. 2
3 jaar Staat om 10 uur de
2e hands kinderkleding
sters
Lft/erv
onbelang
CEfl/E makelaars o.g. L|J Werkt (dag avond, week Openingstijden dl 10 12 u <offie en taart klaar? Kusjes
*•*r*
Dark Angel
nd) in overleg Verdienste wo 13 16 u za 10 16 u Ma vlehssa en Isabelle
NVM ± ƒ 800/wk Inf ma t/m vrij inbreng op afspraak Post * Help de Polen Stuur eens
Red Ear Productions/P O Box 547 Haarlem (50 cpm)
Tel. 02507-12614
„'AKËUAAR
Heart ***
condition
straat 14 Tel 16983 of 18588 een voedselpakket1 Geen
1021 uur 0206634656
HOMO jongeren CONTACT
adres' Dat hebben wij voor u'
***
LIJN 06 320 332 88 (50 cpm)
Gremlins dl. 2
nl tel 029075235
Gratis inspr9 0182830800

J. BLUYS

VIDEOTHEEK

5 films een
hele week

DOMBO

ICRO

U OOK?

Corn.

Slegersstraat 2b
Zandvoort

VIDEOTHEEK

tj

DOMBO

j

Corn. Slegersstraat 2b j
Zandvoort
|
tel. O25O7-1207O
I

02507-12070

DOMBO

PREMIÈRE
FILMS
DAGFILMS
MOVIEBOXEN

p. dag

ƒ7,50
ƒ 5,-en
ƒ 7,50

p. dag

ƒ10,-

LUISTER naar hete meisje
die sexcontact zoeken" Be
nu 06 320 323 44 (50 cpm)
Wil jij een lekkere meid'
Bel de Hete Vrouwenlijn
06 320*320*36 (50 cpm)
Annet gaat op SEXBEZOEK
bij John en Petra Trio avon
tuur 06 320 320 95 (50 cpm)
Stiekem MEEGENIETEN mei
Kim en haar hete ssxvnendm
nen 06 320*322*04 (50 cpm)

* De S M AFSPREEKLIJN
Voor strenge sexafspraken
Bel 06 320*322*20 (50 cpm)
Bel voor sexafspraakjes
Jonge MEISJES CONTACT
0632033016 (50 cpm)
Na de wedstrijd geen Petra
en Kim samen onder de dou
che' 06 320*330*32 (50 cpm)
SUZANNE gaat onder de
hete douche en Jos maar glu
ren 06 320 329 01 (50 cpm)
*** H E T E R O Contact **
De heetste Sexafspraken"
Bel 06 320 329 88 (50 cpm)
SUZANNE is n jong blond
meisje en vol van boven"
Bel 06 320 330 96 (50 cpm)
BIANCA is zo n lekkere griet
die alles doet wat jij wilt
06 320 330 97 (50 cpm)
Ondeugende Pascale doet l
in de keuken (KEUKENSEX)
Bel 06 320*330*98 (50 cpm)
Zoek je een lekkere Boy9
De HOMO/BI sex Computer
Bel 06 320 330 95 (50 cpm)
Nieuw BI SEX AFSPREEK
LIJN Bel 06 320*330*07 (50
cpm) Inspr 0172045111
Wie wil het met twee MEIDEN
doen9 Sex met Eva en Mandy
HETERO JONGEREN Daling Bel 06 320 320 92 (50 cpm)
9
Zoek je een sexrelatie
Bel 06 320 325 04 (50 cpm) Bi Sex voor TWEE direc'
apart met een heet meisje of
H O M O JONGEREN Daling een lekker jongen ook trio
Afspraakjes met jongens"
06 320 330 82 (50 cpm)
Bel 0632032611 (50 cpm)
* * HOMO DIRECT APART
HOMO Het is wel even
Bel nu snel voor het maken
slikken voor die Jongens
van een geslaagde afspraak
06 320 327 01 (50 cpm)
of bel voor n lekker gesprek
Blonde Natasja doet het
Niemand kan meeluisteren"
met 2 hete Buurjongens
Druk op de nul als je iemand
Bel 06 320*327*77 (50 cpm) anders wilt spreken
Buurvrouw Chantal en haar Bel 06 320 322 67 (50 cpm)
hete buurjongens live sex
SM CONTACTLIJN homo hè
Bel 06320*328*01 (50 cpm) tero 06 320 330 39 (50 cpm)
9
Onvoorstelbaar, triosex sa Gratis inspr 01828 30599
men m Loesje en stoute Am HETERO jongeren contact
ta 06 320*328*04 (50 cpm) LIJN 06 320 331 61 (50 cpm)
9
Simone is gek op VREEMD Gratis inspr 0182811141
GAAN, bel haar lekker thuis"
LESBI CONTACTLIJN
Tel 06 320*328*33 (50 cpm)
06 320 328 08
9
Wil jij direct APART met Gratis inspr 01828 15477
n strenge meester of met
Turkce seks hatti
een onderdanige slaaf9''
Bel Gay S M voor Twee
06-320 327 44
06 320 329 99 (50 cpm)
dakikasi 50 cent
D e F L I R T B O X voor leuke
meiden en gezellige jongens • Wij behouden ons het
Bel 0632033001 (50 cpm) recht voor zonder opgave van
HOMO Zoek je een lekkere redenen teksten te wijzigen
jongen9 Gay Date Contact of niet op te nemen
Bel 06 320*330* 18 (50 cpm)
Meer dan 100 hete Meisjes
zoeken SEXCONTACT"
Diversen
06 320*330*21 (50 cpm)
Versier ook n afspraakje" XYZ BV verhuizingen en
Bel de Afspreekbox
<amerverhuizingen Voll verz
06 320 330 77 (50 cpm)
Dag/n service 020 642 48 00

Privé Liveporno
uit Zandvoort!

06-340.340.50

5 REGELS

^ GRATIS

MICRO
fl

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

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

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

***
The hunt for
Red October

Wild***
at heart

340.340.95
06/50 cpm Red Ear Prod

Muziekinstrumenten

Foto - Film

Foto Boomgaard

6
7
8
9
10

•

Plaats

Telefoon

S v p m rubriek

ƒ 3,82
ƒ 3,82
ƒ 3,82
ƒ 5,09
ƒ 6,36

regels ƒ 7,63
regels ƒ 8,90
regels ƒ10,18
regels ƒ11,45
regels ƒ12,72

Alle prezen incl 6% BTW

Zonder vermelding viaagpnjs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis adverteren

Postcode

Bloemen, planten
en tuinartikelen

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

Adres

* Te koop gevraagd een
oude gave wc bril Tel
02507 17994

Mj zijn (ex)gedetmeerde en
uitgerangeerde prostituees'
Wij doen door de telefoon
absoluut Live alles wat in
e eigen bed nooit gebeurd'

340.310.10
06/50 cpm Red Ear Prod

Gaat dit
te ver?
3aat Marleen (30) te ver met
laar Sex/Technieken9 Als je
>oven de 18 jr bent en tegen
een stootje kunt dan moet je
het zelf maar is beoordelen'

340.350.15

Zandvoorts Nieuwsblad

Naam

* T k gevraagd ronde uit
schuifb eettafel op 1 poot
Tel 0250718402

3el ons
Thuis!

T k 26 gewassen GRIND
TEGELS (60x40 cm) T e a b
Tel 02507 17000 na 18 uur 06/50 cpm Red Ear Prod

r

Wilt u ook naam adres woonplaats volledig invullen anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen

Te koop
gevraagd
diversen

Huren met recht van koop
KEYBOARD v a ƒ25 p m * Wie heeft voor mij een
DIJKMAN B V
houten doch gave wc bril''
Rozengracht 115 Amster Tel 02507 17994
dam Tel 020 6265611
Te koop gevr grote TREIN
BAAN of tremenverzamelmg
Boeken
mag oud zijn 02990 40354

ook voor
portretfoto s
pasfoto s
receptiefoto s
Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd b;y een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13 30 uur.
groepsfoto s aan huis
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Grote Krocht 26
Tijdschriften
Tel 13529
Brieven onder nummer ƒ 6 36 extra (u dient er rekening mee
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
9
te houden dat bij uw opgave de regel Br o nr
bur v d _ Rubneksadvertentie Zie
iedere lener punt komma of cijfer één vakje Laat na ieder
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt)
woord punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele
voor adres en/of telefoonnr * Te koop 100 Jasmijn boek
woorden of lettergrepen Zoals het voorbeeld aangeeft
jes/30 Tel 0250719139
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven de colofon in deze krant
m a a t
T e
k 0 0 P
b r j i d s l a P 0 n
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor
e n
m 0 d e r n e
s a l 0 n t a f e l
3 8
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
T e l
0 2
r i e t e n
s t 0 e l
3 4 3
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam
Of afgeven bij
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Gasthuisplein 12 2041 JM Zandvoort
ontvangt van ons een acceptgirokaart
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen

vlaak nu 100% Live kennis
net bizarre huisvrouwtjes en
>anele Moeders en Dochters
vlaak nu kennis met de meest
larde Live/Porno die er is1

***kill
Snow

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Harde
Jveporno!

Banaler
s 'r niet!

Dikke Rijpe vrouwen doen
"inekse/Nursingsex en de
Te koop gevraagd HUIS met izarre Pijn/Grensmethode'
zonnige tuin + minimaal 3 Hou je van veel lak leer en
slaapkamers
Prijsindicatie ubber/hulpstukken bel dan
tot 2 ton Liefst m kind en
diervriendelijke buurt Tel
(overdag) 0205211465
06/50 cpm Red Ear Prod
Te koop gevr WONING(EN) Bent u op zoek naar 'n vrouw
van ƒ 85 000 tot ƒ 250 000 in
06 320*328*03 (50 cpm)
Haarlem en/of Zandvoort
Dames inspr 0172033202
Tel 02507 19260
Zoek je een hete meid9
GARAGE
Bel de Tippelbox
TE KOOP GEVRAAGD
06320*322*11 (50 cpm)
Tel 02507 14534
Direct Snel Sexcontact"
• Zie de colofon voor opga
Live Afspreeklijn
ve van uw rubieksadvertentie
Bel 06 320*322*88 (50 cpm)

340.320.80

* * * * HARDSEX * * * *
Keihard de lekkerste (50 c/m)
i" 06 320*325*35 'Ji
* * * * * JANNEKE * * * * *
9
Jong en onschuldig
06 320*324*24 (50 c/m)
* RIJPE VROUWEN **
Te huur gevr LOODS voor
Veertig jaar en hitsig (50 c/m)
werkzaamh aan auto s
06 320*325*45
Ca 75 m2 150 m2
Tel 0206863490 tot 12 uur
*** VLUGGERTJE * * * *
Te huur aangeb in A dam Bel me snel sohatje (50 c/m)
06 320*325*27
gemeub kamer met gebruik
keuken douche toilet Voor
meisjes/ciames ontv tijde
student ƒ 500 p m incl Tel ijk/part time m rom privé
na 19 uur 0206941046
sfeer v a ƒ 100 020 6252497

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Steengrill Restaurant

„De Vuurboet"
STEENGRILLEN
VLEESFONDUE

29?o
34,50

JAPANS FONDUE
(vlees)
32,50
JAPANS FONDUE
(vis)
S?,™
Incl uitgebreid
garnituur
ALLES ONBEPERKT

Zeestraat 36
Tel. 12092
* * *

L- -^i

Maandag en dinsdag gesloten

DONDERDAG 28 MAART 1991

yvEEKMEDIA 22

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week m alle
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad
Buitenveldertse Courant Diemer Courant De Nieuwe
Bi|lmer Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer De Zaanse Gezinsbode De Nieuwe Weesper
Nieuwsblad Haarlemmermeer Amstelveens Weekblad
Uithoornse Courant De Ronde Vener Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Het Parool
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020 0658686 Fox 020 6650321
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM Postbus 15ó 1000 AD Amsterdam
Afgeven kan ook Het Parool Wibautstraat l 31 of Rokin
l l O Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen Gebouw Aemstelslijn Laan van de Helende
Meesters 421 B Purmerend Weerwal 19 Uithoorn
Stationsstraat 70 Weesp Nieuwstroat 33 Zandvoort
Gasthuisplem l 2
Alle opdrachten (zowel telefonische als schnfteli|ke) die
voor donderdag 20 00 uur in ons bezit zijn worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst en dq volgende
week m alle Weekmediakranten
Totale oplage 730 000 exemplaren
l

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ 11,mm-pnjs
ƒ 5,68
v
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl 6% BTW
Gewone advertenties, tarief op aanvraag

Lancia

Mazda

Auto Halan

Weg omst Mazda 121
Cabnotop b j 1988 zwart
I9000 km i pr st / 14 000
Tel 029756811366643

Grootste Lancia dealer
van Nederland
Keus uit ruim 25 Lancia occa
sions incl 1 jr gar gratis grote VAN VLOTEN CAR biedt aan
beurt en APK voor aflevering Mazda 626 hbglx 1 8 90
Mazda 121 dx 1 1 89
Paasshow
Mazda 323 glx! 15 86
Mazda 323 hblx 1 3 87
van 28 maart t m 1 april
Mazda 323 hbglx 1 3 87
BIJ aankoop van een nieuwe
Mazda 323 hblx 1 3 88
of gebruikte Lancia een
Mazda 323 hbenv 1 3 88
Nardi pakket bestaande uit
4 alu velgen Nardistuur en Mazda 323 sed lx 1 3 87
pookknop ter waarde van Mazda 626 sed lx 2 O 84
ƒ3000 voor SLECHTS ƒ 1000 Mazda 626 hblx 1 6 85
Mazda 626 hbglx 2 O 86
Ook 2e paasdag geopend
Leasing via Personalcarlease Mazda 626 hblim 2 O 87
Mazda 626 sed GLX 20 87
vanaf ƒ495 ex p mnd
Mazda 626 coupe 1 6 87
Vraag vrijblijvend offerte
Mazda 626 hbglx 2 O 88
Ford Sierra gl 2 O 87
VW Golf gl 1 3 3drs 87
De Flinesstraat 22 A dam
Lada Samara 1 3 3drs 88
t/o Makro Donderd koopav
Fiat Regatta 70 Ipg 87
Fiat Panda 100 olie 89
Mercedes Benz
020 6320202

COBUSSEN AMSTERDAM
•Sinds 1930
Leeuwekeur gebruikte auto s
PEUGEOT 205
XE 1 1 Accent b) 205 86
l rood 3 mnd gar
ƒ 9 925
XE 1 1 Accent bj 01 6 88 wit
3 mnd gar
ƒ14300
XE 1 1 Accent 183 88 blauw
3 mnd gar
ƒ 14 425
XL 1 1 bj 03 4 89 donkerrood
3 mnd gar
/ 16250
Fiat Uno 45 S 5 87 wit
3 mnd gar
ƒ 7 800
Visa 11 RE 09 87 licht rood
3 mnd gar
ƒ 8 500
Renault SSL bj 14 10 87 grijs
met 3 mnd gar
ƒ10750
Inruil en financiering mogelijk
PEUGEOT DEALER
Adres Baarsjesweg 249 253
Adam tel 0206121824

020-6650050

MERCEDES 190 D bj 86 kl
blauw 130 000 km perf auto
ƒ 26 950 Inr mog 02990 37825

Mazda 323 13 bj 82 nw
kent 86 in goede st ƒ2600
Tel 0206452842

Tijdens de PAASSHOW SEAT AUTOCENTRUM APC
Van 21 maart t/Hl 6 april

extra hoge inmilprijzen
Renault
Renault 20TX 1981 APK 591
/ 1250 Tel 0206381755 na
1800 uur
RENAULT 21 GTS met LPG
bouwjaar 1988 zilver metalic
/ 17900 Tel 0299029571
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 561 96 11

Rover
Rover dealer voor Aalsmeer
Amstelveen
Hoofddorp en
w o Gar Boom Aalsmeer Tel
02977 25667
Off ROVER DEALER
Pim v Rootselaar Rhoneweg
40 42 A dam SI dijk 131375

Mini
Opel Kadett stat car 12S 81
LPG 3 drs rijdt prima ƒ 2450
Tel 0206365662

15

DE ROVER 100, 200,
400 en 800
BIJ ONS IN DE SHOWROOM

Minor Motorcars BV
Roverdealer
Sloterkade 43 44 A dam
tel 0206177975

VOLVO DEALER BIEDT AAN
740 GL LPG
88
740 GL aut wit
88
740 GL aut
'MO GL diesel grijs met
740 GL Turbo wit
86
740 GL aut LPG
240 GL
240 stationcar
440 GL kl rood
360 Sedan groen met
86
340 GL 1 7 grijs met
12 87
340 DL 5 d 17
340 1 7 LPG wit
340 DL 5 drs 14 grijs met 87
340 aut wit
88
340 aut wit
f
340 DL aut rood
f

Van VlotenAmsterdam
UW VOLVO DEALER
Meeuwenlaan 128
Tel 0206369222
Ook voor leasing

2e

Schinkelstraat 18-28, Amsterdam

GRATIS CD

rei 020-6753333/6763335

van APC!

VOOR EEN PERFECTE RIJ OPLEIDING
5 STERREN AUTO EN MOTORRIJSCHOOL
dlle rijlessen ƒ 3 1 per les

Auto's te koop
gevraagd

20 rijlessen + examenaanvraag ƒ825
motorpakket ƒ 450

Gcvr -tulo s c t 10 s uph ip
pt n en tcUd c aai nuib
Tt. OG 5282" 115

gratis theoriecursus op jidoo
speciale spoedcursus praktijk en theorie
I00°o rijlesfinanciermg
geslaagd7'' 1 dag gratis huurauto voor nieuwe leerlingen
Ruys de Beerenbrouckstraat 157 Amsterdam
Tel 0206138473
Autorijschool Ferry
1e 10 lessen a ƒ 2750 per les
Tol 0206932074
AUTORIJSCHOOL DE FONS
BOVAG LID
DIEMEN
Info tel 020 900292
VOORLICHTINGSLIJN
AUTORIJLES
Telefoon 020 6 16 1321

•• ;

Ad ortcror n
DEZE AUTORUBREK
FAX 020 6656321

Rijscholen

DE HOOGST^ PRIJS
c y rmrk auto a co uan niet
n b i js Tol 020 105-T8

1e 10 autonjlessen a / 25
Michel gocft les in div 'aio i
Ook motornjlesscn
0206853683 6181775
075 174996 en 0299034768
AUTORIJSCHOOL DIK MILET
1e 10 lessen a ƒ32 por uur
Gratis halen en brengen
Tel A d a m 020942145

Autosloperijen

Bedrijfsautos

Saab

Na een proefrit •
en taxatie een :

Mini 1000 HLE groen met 82
APK 7 91 mooi zeer goed
radio ƒ2450 0206365662

HOOGSTE PRIJS
/jor o (- mtrl- au o a co ita i
mo vrij /cinngsbe jijs goc i
T J 0299037825
Koop
of VERKOOPPLAN
NEIT Bo da i "ne Naton t'
Oer a - o ,n 023365206
Te kooi , r Pcugcots 404
504 50D Jo U04TD SJia^o
sloop
Au'ocomiPicc
023 338895
• Auto to koopn P a t s •>
ad er onn i DEZE RUBRiE"
U zult verba isd snö i j LI \\
rcbul aat

MITSUBISHI CANTER F E 60 AUTOWRAKKEN tegen de
Centerparts
Weg omst in opdr v cliënt
SAAB 900C 4 drs 18000 km
SAAB SERVICE MOLENAAR Bouwjaar 1986 vast dak hoogste prijs voor de deur vraagt sloop en schadewa
Diversen
gehaald
Autosloperij
Jan
schuifzeilen en trekhaak Goed
rep onderh APK LPG
1989 ƒ25500 geen inruil mo
gens Origineel R D W vnjwa
Tel 020361178 029076248
gel Saab JORRITSMA
alarm
etc
BOVAG LID onderhouden prijs ƒ12000
ring De hoogste prijs en geen
Wordt iu autorj nstrukiour i
Mitsubishi
Tel 075 170151
HOOFDDORP 02503 14097
Wagenweg 10 Purmerend
risico Tel 107942 of 107946
bepaal je oiqci nkoni n
Tel 0299023741
Het HOOGSTE BOD'''' Bel Grote sortering ONDERDELEN Wcrkgaran'ic moge jk
Dt,
Mitsubishi Colt 1800 GL diesel
voor vrijblijvende prijsopgaaf van alle schade auto s alle goedkoopste on de bost ^ i
Voor meer informatie of advies, bel
Algemeen
Van m 86 APK 2 92 3 drs
Loop sloop ei schadeauto s merken alle bouwjaren
Ncd
ƒ 1650
MICHEL op
Seat
Skoda
metallic ƒ4750 0206146392
020 6853057 02990 34768
Alle
auto s
APK
Tel met vrijwaring Tel 020754193 Ravenstijn 025025435
SEAT AUTO KOHLER SEAT Skoda 105 LS M 85 APK 3 02990 37825 Auto Bianci 79
Nissan
v d Madeweg 23
92 warm rood zeer gaaf ƒ950 Colt 79 ƒ 950 Cherry 79
ƒ650 BMW 520 6 cil LPG 80
Adam 0206686146
ƒ2975 Tel 0206146392
T k NISSAN SUNNY 1 3 bj T k Nissan Micra bouwjaar
ƒ 1950 BMW 518 80 / 1950
Alfa Romeo
AUDI
86 71 000 km i p r s t Vrpr 83 APK 18 3 92 89 OOOkm
Kadett 81 ƒ 1950 Saabaut 79
Subaru
ƒ3750 Tel 029826407
ƒ 1450 en nog div auto s
T k oude Alfa sud (1981) mo AUDI 80 CE bj 84 perfecte ƒ7500 Tel 0299027804
or perf harde carross Vr pr auto nw APK ƒ7950 Metal
± 50 auto s APK gek Den
ƒ1100 0206272812
blauw Tel 0299037825
MOOY EN ZOON Brielstr 18 A dam zijstr
Haarlemmerw
bij
molen
HEERE B.V
v h Museum autobedrijven
020 6844079 Tevens INKOOP
Aang door part OPEL Kadett Kadett 1 3 LS 5 drs LPG 10
Chevrolet
78 APK febr 92 5 nwe brede 87 Kadett 1 3 LS LPG 5 85
Reeds 14 jaar de dealer
LET OP 'i
bndn + nwe uitl keurig in lak Kadett 1 6 D station 6 85
voor A dam en ornstr
Wagenpark
316 bj 83 m 15i sportvlgn Chevrolet Midas Camper 7m50 op benz + gas km st 86500 Kadett 1 3 LS station LPG 1
nwe br banden APK i z g s t V8 motor automaat airco 6 Vr pr ƒ 2650 Tel 0297563408
JOHAN BOOM
Paasshow
88 Kadett 1 3 LS station 5
3 GL
ƒ5750 0297741638
slaappl oven koelkast kleu
Zuiderakerweg 83 (oranje hek)
drs
LPG
ob
6
88
Autobedrijf
van
23
maart
t/m
6
april
ren TV Tel 02908 1800/3008 Opel Kadett 1 6 1 3 drs LPG BEREBEIT
A dam Osdorp
020 6105478
Amsteldijk 25
apr 88 Tel 075 287733
De goedkoopste in leasing
Geopend van 9 00 tot 19 00 uur
Adam tel 0206627777
voor part b v
Alle auto s APK hoge inruil
GARANTIE VOOR TOPKWALITEIT
Opel Kadett 1 2 S 84 90 000
Citroen
Opel CORSA 1 2 TR m 85
zeer veel extra's
MINI JUMBO v a ƒ145 p mnd
Financiering binnen 24 uur
km met lak radio trekh
APK 3 92 2 drs grijs met
v
a
ƒ
5000
1
jaar
garantie
TOPSLAGERIJ
o a radio cass op slede
AUTOBEDRIJF J WALS
CITROEN VISA
Ruysdaelkade 75 A'dam-O 2.
Citroen GSA m 83 APK 3 92
ƒ5950 Tel 0206146392
op arbeid onderdelen
wieldoppen stnpmg
Dorpsstraat 32a llpendam
Info 020-6623167-6732853
14 TRS bouwjaar 1985 Vr pr 1e eig zeer gaaf ƒ 1775
Mercedes
190
D
eind
86
Tel 02902 1697/1981
'3750 In zeer goede staat Tel 0206146392
Zeilemaker-Opel
ƒ 25 950 2 x Fiat Panda 45 34
02290 40859
De enige off SUBARU DEA bj 83 v a ƒ 3450 Opel Corsa
OPEL OMEGA 201 GLS m 88
INRUILWAGENS
Haltestraat 54- » 02507-12451 ZANDVOORT
LER + occ voor Purmerend
LPG dure uttv metallic blauw
Constant keuze uit 100 auto s
Te koop Citroen CX 80 APK
3 LS eind 88 22 000 km
v 22 maart t/m 6 april e o Tuijp b v West Beemster ƒ1 14
ANWB rapp /15 950 Tel
Burg D Kooimanweg 7
nwe banden + uitl veersyst
950 Opel Ascona 1 8 S
02999 278 Jisperweg 39 40
02990 37825
Purmerend 02990 22551
startmotor blauw ƒ 1 500 Tel
2e PAASDAG GEOPEND
m 88 LPG / 11 950 Hyundai

020-665 86 86

Opel

BMW

Justy Spirit

v.a. ƒ16.000.

VREEBURG

Paasshow

speciaal voor de Pasen

ingdijk

02503 12486
T

k BX Turbo diesel Brake wit
88 120 000 km velours inter
licht met wielen Citroen Euro
casion garantie Breve BV pr
/ 22 750 Tel 0206323121

autoverhuur
o a AX BX
vanaf ƒ3165 excl BTW
Tel 0206932750
S Stevmstraat 12a Adam

Peugeot

Meer Waar Voor Uw Geld!

PEUGEOT
205 XE Accent rood
205 XL Magnum d grijs met
205 XR 13 wit
Ferrari
205 XR 14 blauw
205 XRD rood
jv a ƒ 85 5 veerbollen op druk Zelf rijden m FERRARI 308
305 16 Selec blauw met
brengen bij de Citroenspecia GTSi (Type Magnum)
309 GL Profil rood
PORSCHE 911 Carrera Targa
i st van Zaanstad
309 GR 14 rood
voor trouwen tevens Rolls
GARAGE RENE SPAAN
309 GR 1 6 rood met
.Vissers pad 11 Krommenie Royce en Amerikaanse Limo s 309 XE Allura rood
Bel Meijers BV 030 444411
075 281193 of 353788
309 XR Diesel d grijs
405 GL 1 6 LPG beige met
405 GR autom LPG beige met
Fiat
405 GR 16
d grijs
5 0 5 G R 2 2 m j grijs met
|rIAT RITMO 60 bj 87 wit Fiat Panda 1000 l ie 5 speed
505 GTI autom grijs met
APK
jan 92
ƒ7 900 km 26000 blauw 89 ƒ8950
Citroen BX TRD autom wit
VOLVO
NIEROP
020
6183951
020 6798388 of 6811089
Opel Corsa 1 3 N blauw met
FIAT VERMEY B V
FIAT UNO 45 fire beige sept
5 Campus grijs met
86 68 000 km APK 9 91 Keuze uit ruim 35 occasions Seat Marbella zwart
A Philipsweg 13 Uithoorn
ƒ7500 Tel 0206853969
FatUno60S b j 87 APK t/m Tel 0297562020
CITROEN AX 11 87 grijs
metallic 37 000 km
AUTOBEDRIJF WALS
Dorpsstraat 32a llpendam
Tel 029021697/1981

ir rt 92 98 000 km i z g st
Jnet radiocass en trekh Pr
B
• '8750 Tel 0206976988

FIAT UNO 55 S m 85 punt
gaaf APK gekeurd ƒ 4959
Tel 0299037825

van 11 00 tot 1700 uur

50000
25000
73400
18800
85000
68000
51000
18000
55000
23000
68000
70000
51000
77000
51000
90000
120000
45 000
26000
10000

0588
ƒ14500
0289
ƒ17500
0886 ƒ12500
0988
ƒ17700
0188
ƒ16950
0187
ƒ10450
0187
ƒ13900
1088 ƒ18950
04-86
ƒ13950
0288
ƒ14700
0189
ƒ22500
0588
ƒ18800
0888
ƒ26000
0888
ƒ19950
0489
ƒ31500
0186
ƒ17500
0586
ƒ14000
06 87
ƒ11 450
0188
ƒ12500
1188
ƒ 9900

Leeuwkeur Gebruikte Auto's
zeker en beter

Ford
JFord Scorpio 2 L eind I985
il z g s t 45000 km gereden
jTel 020 6993146 na 18 00 uur
!

Ford Fiesta 1 1 CL b j 86 gr
•netallic 64 000 km APK 3 92
Tel 0206845234
:

ord CAPRI 2 OS 6 cyl m 80
APK 3 92 supermooi radio
sportwielen
ƒ 3475
Tel
020 6146392
n

ord Escort 1 4 Bravo bj 8E
28 000 km 5 bak get glas
AUTOBEDRIJF J WALS
Dorpsstraat 32a llpendam
Tel 029021697/1981

• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
T k FORD ESCORT BRAVO eigen risico • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
1 4 bj 1987 79000 km kleur • geen beperkende maatregelen • omruiloarantie • aanvul
merc grey Als nieuw Prijs lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd
Dus Leeuwekeur zeker en beter
ƒ12500 Tel 0297911147
T k van part Escort 1 4 Bravo
dbl 3d 35000km b j 1987
vrpr ƒ 11 500 0206151309

Hyundai

KOUDIJS AUTOBEDRIJF B V
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
1183 JG Amstelveen
tel 020(6)455451
Halte Sneltram Zonnestem

Hyundai dealer
Autokrooy
heeft de Scoupe in alle kleuren
ZUIDWIJK
Minervalaan 86
en uitvoeringen in de show
bij het Olympisch stadion Ver
room Tot ziens bij
Autokrooy a/d Klaprozenweg koop nw en gebr Peugeots
Ook inkoop Tel 0206629517
A dam Noord 0206310615

Lada
AUTO SERVICE WETTER
|JLada2105 13 Ipg 89 ƒ 8500
LADA BONTEKOE
ILada 2105 1 3 Ipg 86 ƒ 4 995 in onze showroom de nieuwe
1-ada 2107 15 Ipg 85 ƒ 3 750
SAMARA 1 5 Demo 5 drs
. -"da Samara 13 86 ƒ 7 500 Occasions APK gekeurd
Ipssan Micra
88 ƒ 12 995 2104 Combi
88 ƒ 8500
fiCtroen BX 14
90/19995 Lada Samara LPG 89 ƒ 10 250
Ij'ER WACHT Ford Onon 1 8
Fiat Ritmo
8 5 / 3 500
|fjcsel
89 met veel ace Verrijn Stuartweg 6 Diemen
Zwanenburgerdijk 503
TEL 0206992865
wanenburg Tel 029076572

NEFKENS Utrecht B V
Peug 205 GTI 105 PK 90 wit
Peug 205 GTI 105 PK 85 zwart
Peug 205 XR AUTOM 88 grijs
Peug 405 GL 1 6
89 grijs
90 blauw
T k Peugeot 305 break LPG Peug 405 GLD
90 groen
Schilt st 115000 km ƒ4200 Peug 605 SRI
Atoomweg 68 tel 030 420304
020 6158829
TK Peugeot 405 GR blauw
juni 89 get glas centr vergr
el ramen LPG ƒ20950
Tel 0206969431

NEFKENS Utrecht B V
Peug 205 CJ Cabno wit
90
Peug 205 XR Autom beige 86
Peug 205 XR Lacoste wit 86
Peug 504 Coupe groen
78
Peug 605 SRI groen met 91
Biltstraat 106 tel 030 714344

PEUGEOT 3üO GRD BL met
bj 988 km
60000 prijs
ƒ15950 Tel 02979 88579

PEUGEOT 104 ZL bj 83 wit
zeer goede auto APK gek
ƒ2250 Tel 0206433725

PEUGEOT 305 GT b j 84
i pr st APK gekeurd ƒ 3950
Tel 0299037825

T
l
l
l
l
26,50
l
38,16
L 49,82^ l
61,48
73,14
l
84,80
l
96,46
108,12]
l
l

ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de
d autorubnek SHOWROOM Ik sluit een
.onderstaande tekst 20 spoedig mogelijk m de
betaalVeurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in
Prijs
Prijs
ex
6%
in 6%
Schi ijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en
BTW
BTW
tussenruimten tellen voor 1 letter Minstens 3 regels beschrijven

f

±2
|3
™4
6
7
8
9
10
Naam
Adres

25,00
36,00
47,00
58,00
69,00
, 80,00
91,00
102,00

Handtekening
Telefoonnummer
Opsturen m een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM, Postbus 156 1000 AD Amsterdam of
afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 13VFtokin 110 Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen Gebouw Aemstelstyn Laan van
de Helende Meesters 421 B, Purmerend, Weerwal 19 Uithoorn Stationsstraat 70 Weesp,
| Nieuwstraat 33 Zandvoort Gasthuisplein 12

Pony 1 5 XP aut
bj 88
ƒ 10 950 VW Golf 1 3 m 86
ƒ 9 950 Opel Kadett 1 6 S
Autobedrijf Heere
bj 86 LPG ƒ10950 Nissan
Ceintuurbaan 225
Cherry 1 3 Trend bj 86 ƒ8950
Tel. 020-6622204.
Fiat Uno 45 bj 89 ƒ9950
Donderdagavond koopavond.
BMW 316 nwmod 84 LPG
ƒ8950 Fiat Regata 85 bj 87
LPG ƒ8950 Fiat Uno 60 S
Suzuki
m 87 ƒ 7950 Fiat Uno 45 S
m 88 ƒ 7950 Fiat Panda 1000
cl eind 86 (zwart) ƒ 6950
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
Nissan Bluebird 1 8 GL m 86
voor Amsterdam diverse occasions m voorraad
Showroom Hernonylaan 25 A (verl A Cuypmarkt) 0206799100 LPG ƒ 7950 Opel Rek 2 3 D
Showroom/werkpl /magz Minervalaan 85 020 6793249/6713581 combi m 85 ƒ4950
En nog div auto s v a ƒ800
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
tot ƒ 20 000
voor A dam Moord e o
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908 4343

l

NU OOK SUBARU DEALER"
Auto Service Wetter
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg tel 029076572
Wij staan ook op de
LENTEBEURS te Hoofddorp
van 27 maart t/m 1 april

• Deze autorubnek
verschijnt in
Het Parool en Weekmedia
Huis aan huis in heel
Amsterdam en omgeving
Oplage 730 000 ex
Tel 0206658686

Van Deinum

VOOR UW
SUZUKI
OCCASIONS

Accessoires en
onderdelen

AUTO ELEKTRA HECHRI BV
. Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo s
Valkenburgerstraat 134
Tel 0206240748

• Bewijsnummers van een ge Grote sortering ONDERDELEN
plaatste AUTO
advertentie van schade auto s alle
krijgt u alleen toegezonden als merken alle bouwjaren
u dat bij de opgave van de
RAVENSTIJN 0250245435
advertentie kenbaar maakt De
Lid Nevar
kosten daarvoor bedragen ƒ3
TOYOTA DE GRAAF
• Deze autorubriek
Alle onderdelen voorradig
heeft een oplage
Condensatorweg 44 A dam
van 730 000 ex
SI dijk Info 020865511
Ook zaterdag geopend

De Giant
Suzuki-dealer voor
Amsterdam e.o.
JARMUIDEN 29 A DAM W
SLOTERDIJK III
tel : 020-148933.

LAMSVLEES ZUIGLAM ROSBIEF
FONDUE GOURMET
ei-kaars bij
/"*D A TIQ

15

° 9ram kip-kerrie

eiersalade naar keuze

NAAIMACHINEREPARATIE
P. E. M. Stokman
Pnnsenhofstraat 7
Zandvoort
Te! 02507-20072
OPEN VRIJDAGS EN
ZATERDAGS
VAN
9.00 TOT 17.00 UUR

Overige dagen
Tel. 02507-14786

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

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

geeff u meer!

Toyota

x BROUWER

2e Jan Steenstraat 42 48 A dam Oua Z Tel 020 763829
Amsterdam Noord Hamerstraat 3 15 Tel 020 360401

Toyota de Graaf biedt aan
Starlet 1 O DX
Starlet 1 O Spec
Starlet 1 O DL
Starlet 1 3 DX
Starlet 1 3 DX
Corolla Sed 1 8 DSL
Canna Sed 1 6 MM
Canna Sed 2 O DSL
DEMO Corolla HB 1 3 XLI
Lite Ace comm DSL
Daihatsu Charade XG

sept
dec
mei
maart
april
feb
jan
mei
okt
aug
maart

85
86
87
85
86
86
89
88
90
89
83

Condensatorweg 44 Amsterdam Sloterdijk

Tel 020-6865511
TOYOTA DE GRAAF
nieuw + gebruikt
Condensatorweg 44
A dam SI dijk info 865511
Ook zaterdags

gezinsuitbr t K VW
1 3C i g st 4 83 LPG
91 open dak gr beurt
ƒ4750 0206651292

V W Polo C pointer bj 86
74 000 km zonnedak blauw
AUTOBEDRIJF J WALS
Dorpsstraat 32a llpendam
Tel 02902 1697 1981
V W Golf Dies 5 versn metal
lic beige i z g st 89 000 km
m 85 ƒ9950 Tel 0299037825
VW KEVERS 1200 1300 1303
en 1303 S allen m nieuw staat
Ruska Automobielen Laurier
gracht 115127 Amsterdam
Te koop VW POLO CLASSIC
grijs met sportvelg bj 84
izgst ƒ5950 Tel 029723747

V W Golt 1 6 Tour 88
60 000 km blauw met
AUTOBEDRIJF J WALS
Dorpsstraat 32a llpendam
Tel 02902 1697 1981
• Dit is de autorubriek voor
Amsteraam en omgeving
Oplage 730 000 ex
Elke week in Het Parool en
alle uitgaven van WEEKMEDIA
tel 0206658686
' DEZE AUTORUBRIEK
\.erbchijnt
in heel Amsterdam
en omge\ing
Tol 0206658686

Volvo

Ouke Baas

Studenten 10% korting
ƒ 8250 - auto ambulance & opnjauto
ƒ 9750 - 9 pers bussen en piek up s
ƒ 10 250
ƒ 9250 Avond- en nachttar
ƒ10750 bestelwagen afhalen na 1730
ƒ 7950 uur en de volgende morgen
om 800 uur retour
ƒ21750
tegen 4 uur tarief
ƒ21750
0206794842 0206908683
ƒ21950
ƒ15250
ƒ 3750
*AAA MATZER BV*
Div personenwagens v a ƒ25
div bestelwagens v a 11 17 m
+ autoambulance 020 6630836

T k Toyota Corolla HB Bj 3
89 14 000 km Vr pr ƒ 16250
Tel 029825594

"HET

Service en
reparatie
APK laswerk en reparalie ook
voor autoschade en richten
Autobedrijf Been Aalsmeer
derdijk 386 Aalsmeerderbrug
Tel 0297727262

GOUD DER SKYTHEN"

Schatten uit de Hermitag Leningrad in Brussel

BIJ

niet

Volkswagen
Vanw
JETTA
APK 3
gehad

Autoverhuur

In het kader van een bilaterale uitwisseling met het Hermitage
museum van Leningrad tonen de Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis m Brussel het publiek de tentoonstelling Het goud
der Skythen Deze tentoonstelling is gewijd aan de zoomorfe kunst
uit de Steppen van het 3de millennium voor Christus tot de 2e eeuw
na Christus Het Hermitagemuseum heeft voor deze tentoonstelling
bijzondere stukken uit haar kluiskamer ter beschikking gesteld
In samenwerking met Oskam Tounngcarbedrijf b v organiseert
Weekmedia voor haar lezers een reis naar deze bijzondere tentoon
stelling m Brussel Bo\ endien wordt u s middags in de gelegenheid
gesteld te vi inkelen in het prachtige Brussel De kosten voor deze
reis bedragen slechts f 39 50 per persoon Dit is incl vervoer per
luxe touringcar koffie met gebak op de heenreis en entreegeld voor
het museum
Vertrek op zaterdag 9 16, 23 maart en 6 en 13 april \anai de
volgende vertrekplaatsen
om 7 30 uur
Wibautstraat 131
Amsterdam
om 7 45 uur
Stadionplein
om 8 00 uur
Cultureel Centrum
Amstelveen
om 6 45 uur
Beatnxplem
Purmerend
om 7 45 uur
Busstation
Uithoorn
om 7 00 uur
Gemeenschapshuis
Zandvoort

APK keuring geen afspraak
klaar terwijl u wacht Ook repa
raties en onderhoud Gar
West Center 020 122476

Tegen inlevering van onderstaanae volledig ingevulde bon en
contante betaling bij een van onze ondergenoemde kantoren kunt
plaatsen reserveren
Amsterdam
Wibautstraat 131
Amstelveen
Gebouw Aemstelstyn Laan van de Helende
Meesters 421B
Uithoorn
Stationsstraat 70
Purmerend
Weerwal 19
Zandvoort
Gasthuisplem 12
Reservering uiterlijk de donderdag voor de zaterdag %an vertrek

A P K KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A dam 6364702

'Bon voor onzëTlezers

APK + grote beurt v a ƒ290
DIESELSERVICE
brandstofpompen verstuivers
cil koppen vlakken Garage
motorenrevisie FEENSTRA
Industneweg 27 Duivendrecht
tel 0206980639

Auto Centrum Duivendrecht
Groot onderhoud incl APK
en gratis leenauto v a ƒ 299
Schade herstel 020995176

VOLVO 343 autom 82 3 drs
T k GOLF Madison 1300 jan mooi goed rad cass APK 8
GARAGE VITESSE erkend
90 wit 14 700 km Pr ƒ20000
91 ƒ2850 Tel 0206365662
APK stauon voor onderhoud
Tel 029633080
340 gl 5drs aut km 26000 89 reparatie keuringen laswerk
V W Polo bijna 89 1e eigen 340 gl Sdrsaut km 18000 89 carrosserie motorrevisie van
40000 km metallic groen VoKo NIEROP Vancouverstr
alle merken Tp\ens uit voor
2 12 A dam w 0206183951
ƒ11950 Tel 02990 378'->5
raad + 15 gekeurde occasions
V W Polo bijna 89 1e eigen Volvo 245 GLT m 84 dure uitv v a / 1000 Bel voor afspraak
40 000 km
metallic groen sporK enz stationca. ƒ 9950 02507 19155 Voltastraat 5
Zandvoort
f 11 950 Tel 02990 3~825
Inruil moa Tol 02990 378P5

Tel

Naam
Adres
Postcode

Woonplaats

__

gaat met
personen a f 39 50 p p mee naar de tentoonstelling
Het goud der Skyten in Brussel op zaterdag
maart/april*
' doorhalen \\at niet \ a n toepasbing is

geeft u meer.'

Woningen in ZANDVOORT
Oosterstraat 9b: Tussenwon. met plaatsje.
Ind. entree, toilet, ruime keuken, badk. met
douche en toilet, 3 kamers. Vr.pr. ƒ 110.000,k.k.
Haarlemmerstraat 88b: Recreatiewoning
nabij centrum. Ind. entree, toilet, douche,
ruime woonk. met open keuken, Ie et. 3 si.k.
Vr.pr. ƒ 110.000,- k.k.
Zeestraat 54: Benedenwoning. Ind. entree,
hal, woonk. met open keuken, slaapk., badk.
met douche en wastafel, bergkamer. Vr.pr.
ƒ 110.000,- k.k.
Stationsstraat lOa: Bovenwoning nabij centrum. Ind. entree, gang, woonk., 2 si.k., moderne keuken, badk. met ligb. en wastafel, toilet. Vr.pr. ƒ 129.000,- k.k.
Diaconiehuisstraat 38 I: Appartement met
tuin op zuiden. Ind. souterrain: kamer met
open haard, keuken, badk. met douche en toilet. Vr.pr. ƒ 139.000,- k.k.
Burg. Engelbertsstraat 84: Benedenwoning
met achterplaatsje. Ind. entree, gang, woonk.
met open haard, open keuken met inbouwapp., 2 si.k. met wastafel, douche, toilet.
Vr.pr. ƒ 140.000,- k.k.
Koningstraat 3: Woning met zomerwoning.
Ind. entree, hal, toilet, douche, woonk., keuken, Ie et. 3 si.k. met wastafel. Ind. zomerwon.: woon/slaapk., douche/toilet, keukentje.
Vr.pr. ƒ 165.000,- k.k.
Bilderdijkstraat 10: Tussenwoning met achtertuin en achterom. Ind. entree, hal, toilet,
woonk., keuken, Ie et. 2 slaapk., douche, 2e
et. zolderk. Vr.pr. ƒ 165.000,- k.k.

Haarlemmerstraat 19: Halfvrijst. won. met
twee zomerwon., zeer geschikt voor verhuur.
Ind. wonk. (55 m2), keuken, toilet, douche. Ie
et. 3 slaapk. met wastafel, douche, toilet, keuken. 2e et. 3 slaapk. met wastafel, badk. met
ligbad, toilet. Zomerwon. verhuurmog. voor 10
personen. Vr.pr. ƒ 340.000,- k.k.
Prof. Zeemanstraat 29: Uitstekend onderh.
vrijst. won. met garage. Opp. 400 m2. Ind. hal
en toilet met marmeren vloer, L-vormige
woonk. met open haard en schuifpui, elektrische zonneschermen en rolluiken, keuken met
inb.app., Ie et 4 slaapk., toilet, badk. met
wastafel en douche, zolder bereikbaar via
vaste trap. Vr.pr. ƒ 395.000,- k.k.
Fazantenstraat 15: Vrijst. bungalow met garage, opp. 585 m2. Ind. entree, hal, woonk.
met open haard, werkk., 2 slaapk., keuken
met inbouwapp., toilet, badk. met ligbad en
wastafel, zolder bereikb. via vlizotrap. Vr.pr.
ƒ 449.000,- k.k.
Thorbeckestraat 37: Vrijst. villa met 2 garages aan zuidboulevard. Opp. 484 m2. Ind.
entree, ruime hal, L-vormige woonk. met open
haard en schuifpui, woonkeuken met luxe infa.app. en travetinvloer, Ie et. 3 slaapk., balkon, badk. met douche en toilet, dubbele
wast., grote zolder bereikb. via vlizotrap. Vr.pr.
ƒ595.000,- k.k.

Flats in ZANDVOORT
Hogeweg 62/10: Tweekam. app. op 3e et.
nabij centrum. Privé parkeerpl. Ind. entree, toilet, woonk. met open keuken, slaapk., badk.
met douche en wastafel, balkon. Serv.k. ƒ 80,p.m. Vr.pr. ƒ 122.500,- k.k.

Buureweg 7/Schelpenplein 11: Winkel/
woonhuis. Ind. winkel + atelier, werkruimte,
woning: kamer, keuken, Ie et. 2 slaapk., badk.
met ligb. Vr.pr. ƒ 189.000,- k.k.

Patrijzenstraat 44: Vierkam. maisonnette op
beg. gr. en Ie et. Ind. beg. gr. ruime slaapk.
met wastafel, bergkamer, terras zuid, Ie et.
entree, hal, woonk., keuken, 2 slaapk., badk.
met douche en toilet, balkon zuid/west, serv.k.
ƒ410,- p.m. Vr.pr. ƒ 139.000,- k.k.

Brederodestraat 14: Tussenwon. met vooren achtertuin, op. 176 m2. Ind. entree, hal,
toilet, woonk. met open haard, keuken, douche, Ie et. 3 slaapk., toilet, balkon, 2e et. zolderk. met wastafel. Vr.pr. ƒ 205.000,- k.k.

Hogeweg 62/13: Twee-kam, maisonnette op
4e et., privé parkeerpl. Ind. 3e et., entree, hal,
toilet, woonk. met open keuken, 4e et.
slaapk., bergkast, badk., balkon, serv.k.
ƒ 109,- p.m. Vr.pr. ƒ 139.000,- k.k.

Dr C. A. Gerkestraat 36a: Luxe benedenwoning, tuin zuid. Grotendeels dubbele beglazing. Luxe sanitair. Ind. entree, ruime
woonk. met open haard en schuifpui, luxe
open keuken met inb.app., toilet, 3 slaapk.,
badk. met half rond bad en toilet. Vr.pr.
ƒ 225.000,- k.k.

Stationsplein 17/4: Driekam.app. op beg.
gr., terras west. Ind. entree, hal, toilet, woonk.,
keuken met inb.app., badk. met douche en
wastafel,
serv.k. ƒ 136,- p.m. vr.pr.
ƒ 139.500,- k.k.

Oosterparkstraat 3: Vrijst. woning, geschikt
voor verhuur. Ind. entree, hal, ruime kelder, zijkamer, ruime woonk., woonkeuken, 2e et. 4
si.k. met wastafel, badk. met douche en toilet.
Dr J. G. Mezgerstraat 42: Halfvr. won., tuin
zuid. Ind. entree, hal, toilet, L-vormige woonk.
met open haard, open inbouwkeuken, Ie et. 2
slaapk., badk. met ligbad en toilet, 2e et. 2
slaapk. Vr.pr. ƒ249.000,- k.k.
Hogeweg 38: Gerenoveerd woonhuis bestaande uit 2 wooneenheden. Ind. woondeel
l: beg. gr.: gang, woonk. met open haard, keuken met inb.app., 2 slaapk. met wastafel,
badk. met douche, toilet en wastafel; woondeel 2: Ie et.: hal, woonk., open keuken met
inbouwap., 2 si.k., badk. met douche, toilet en
wastafel, balkon. Vr.pr. ƒ 275.000,- k.k.
Stationsplein 25: Woning geschikt voor verhuur. Ind. entree, hal, toilet, gr. woonk., ruime
eetkeuken met inbouwapp., bijkeuken, Ie et.
2 gr. slaapk. met balkon, slaapk., keukentje,
toilet, 2e et. 2 slaapk., toilet, badk. met douche, wastafel, 3e et. zolderk. met wastafel.
Vr.pr. ƒ 295.000,-k.k.

Stationsplein 17/8: Driekam.app. op Ie et.,
privé parkeerplaats. Ind. entree, hal, woonk.
met parket, luxe keuken met inb.app., toilet,
badk. met douche, 2 slaapk., balkon west.
Serv.k. ƒ 176,- p.m. Vr.pr. ƒ 142.500,- k.k.
Tjerk Hiddesstraat 139: Driekam.app. op 9e
et., balkon zuid/oost. Ind. entree, hal, toilet, Lvormige woonk., open keuken, badk. met douche, 2 slaapk., serv.k. ƒ330,- p.m. Vr.pr.
ƒ 145.000,- k.k.
Tjerk Hiddesstraat 113: Driekam.app. op 7e
et., privé parkeerpl. Ind. entree, hal, woonkamer met open keuken, toilet, badk. met
douche, 2 slaapk., balkon zuid. Het app. kan
event. gestoffeerd en/of gemeubileerd worden
opgeleverd. Serv.k. ƒ330,- p.m. Vr.pr.
ƒ 149.000,- k.k.

Stationsplein 17/11: Driekam.app. op 2e
etage, privé parkeerpl. Ind. entree, hal,
woonk., luxe keuken, toilet, badk. met douche,
2 slaapk., balkon. Het app. wordt gestoffeerd
opgeleverd, event. gemeubileerd. Serv.k.
ƒ 165,- p.m. Vr.pr. ƒ 149.000,- k.k.
Burg. van Alphenstraat 61/2: Luxe driekam.
hoekapp. nabij strand. Ind. hal, gang, toilet,
woonk., moderne keuken met inb.app.,
woonk., 2 si.k., bak. met ligb. en wastafel,
vr.pr. ƒ 155.000,- k.k.

Stationsplein 15/13: Driekam.app. op 5e et.
met uitzicht op zee, in nieuw appartementencomplex. Ind. entree, hal, toilet, woonk. met
spiegelwand, keuken met inb.app., bijkeuken,
2 slaapk., badk. met ligbad en douche, balkon
oost en west. Inpandige parkeerplaats, serv.k.
ƒ260,- p. m. Vr.pr. ƒ395.000,- k.k.

Bedrijfspanden te koop
in ZANDVOORT

Passage 18: Winkelruimte, opp. 35 m2. Ind.
beg. gr. winkel, souterrain: 2 kamers, keuken,
toilet, trapkast. Erfpacht ƒ 185,- p.m. Vr.pr.
ƒ 110.000,- k.k.
Curiestraat 2d: In goede staat van onderhoud
verkerende loods op industrieterrein. Opp. 271
m2. Vr.pr. ƒ 165.000,- k.k.
Burg. van Alphenstraat 59/4: Driekam.hoekapp. op Ie et, balkon zuid/oost.
Corn. Slegersstraat 2: In centrum gelegen
Ind. entree, ruime hal, toilet, gr. keuken met
winkelpand. Opp. 60 m2. Leegte aanvaarden.
inb.app., ruime woonk., 2 slaapk., badk. met
Vr.pr. ƒ 89.000,- k.k.
douche,
serv.k. ƒ375,p.m. Vr.pr.
Boulevard Barnaart 16: Restaurant met terƒ 164.000,- k.k.
ras. Opp. 340 m2. Ind. souterrain: dagverblijf,
beg. gr. restaurant. Het pand heeft brandHogeweg 22/11: Driekam.app. op 2e et,
schade.
Vr.pr. ƒ 225.000,- k.k.
balkon west. Ind. entree, hal, toilet, woonkamer met open keuken, 2 slaapk., badk. met
Grote Krocht 19: Woonwinkelpand in cenligbad, serv.k. ƒ420,- p. kwartaal. Vr.pr.
trum. Ind. winkel: entree, winkelruimte, toilet,
ƒ 169.000,- k.k.
dagverblijf met kitchenette, woning: parterre:
ruime hal, toilet, tuinkamer, kelder, Ie et.
Burg. van Alphenstraat 55/19: Drieruime hal, grote woonkam., keuken, dakkam.app. op 7e etage. Thans in gebruik als
terras,
slaapk., toilet, douche, 2e et. 3 slaapk.,
tweekam.app. Ind. entree, hal, moderne witte
bergruimte,
vliering. vr.pr. ƒ 399.000,- k.k.
keuken met inbouwapp., badk. met douche en
toilet, slaapkamer, balkon aan voor- en achterHogeweg 34: Hotel Lammy. Hotel/restaurant,
zijde. Serv.k. ƒ370,- p.m. Het app. wordt ge- cap..44 slaapplaatsen. Alle kamers voorzien
heel gestoffeerd en event. gemeubileerd opvan warm en koud stromend water, kleurengeleverd. Vr.pr. ƒ 170.000,- k.k.
televisie en c.v. Vr.pr. ƒ 535.000,- k.k.
Van Galenstraat 64: Driekam.app., uitzicht
op zee, balkon zuid/west. Ind. gang, toilet,
woonkamer, keuken, 2 ruime slaapk., badk.
met ligbad en wastafel, servicekosten ƒ 371,p.m. Vr.pr. ƒ 164.000,- k.k.

Jac. van Heemskerckstraat 33: Vierkam.app. op 2e etage, balkon zuid/west. Ind.
entree, hal, toilet, 3 slaapk., keuken, woonk.
met open haard, bak. met douche, serv.k.
ƒ300,- p.m. Vr.pr. ƒ 185.000,- k.k.

Bedrijfspanden te huur:

Kerkstraat 19: Winkelruimte in belangrijkste
winkelstraat van Zandvoort. Opp. ca. 100 m2.
Huurprijs ƒ 44.700,- p.j. excl. BTW.
De Fauvageplein 13 l: Driekam.app. op Ie
Watertoren: Kantoorruimte op hoofdverdieet, balkon west, zeezicht Ind. entree, hal,
ping en eerste verdieping van de watertoren.
gang met kast, toilet, woonk. met open haard,
Jotale opp. 210 m2. Huurprijs ƒ25.940,50
luxe keuken met inb.app., 2 slaapk., douche,
*P-Jserv.k. ƒ225,- p.m. Vr.pr. ƒ 198.000,- k.k.
Haltestraat 10: Winkelpand op zeer goede lokatie. Opp. 50 m2. Overname en goodwill
Burg. van Fenemaplein 7/2: Goed geƒ30.000,-.
Huurprijs ƒ3.000,- p.m. excl.
situeerd driekam.app. opp. Ie et, uitzicht op
BTW.
'zee. Ind. entree, hal, toilet, L-vormige woonk.,
2 slaapk., keuken, badkamer met ligbad,
Corodexterrein:
serv.k. ƒ400,- p.m. Vr.pr. ƒ220.000,- k.k.
1. Bedrijfsruimte geschikt voor kantoor, opp.
135. m2. Huurprijs ƒ800,- p.m.
De Fauvageplein 13 III: Vierkamp.app. op 4e
et, uitzicht op zee, balkon zuid/west. Ind. en- 2. Bedrijfsruimte geschikt voor opslag en fabricage, opp. 225 m2. Huurprijs ƒ 1.750,- p.m.
tree, hal, toilet badk. met douche, keuken,
zitkamer, woonkam., 2 slaapk., serv.k. ƒ 225,o.m. Thermopane begl., grotend, kunststof kozijnen. Vr.pr. ƒ 225.000,- k.k.
Naast het appartementengebouw Grandorado
zijn nog enkele nieuwe koopwoningen en apHogeweg 54 flat 2: Driekam. maisonnette.
Ind. beg. gr.: entree, hal, woonk. mettravetin- partementen beschikbaar. Prijs en prospectus
op aanvraag.
vloer, toilet, slaapk., keuken met inbouwapp.,
souterrain: grote slaapk., badk. met toilet,
washok, trapkast, grote achtertuin, serv.k.
ƒ411,- p.m. Vr.pr. ƒ 249.000,- k.k.

RUYTERPROJECT

RESIDENTIE
STERRE DER ZEE

Burg. van Fenemaplein 13/1: Driekam.app.
(v/h 4) op Ie et., uitzicht op zee, balkon oost
Op de hoek Brederodestraat/Hpgeweg is het
en west. Ind. entree, hal, L-vormige woonk., 2 appartementencomplex „Residentie Sterre
slaapk., keuken, badk. met ligbad, wastafel en
der Zee" gerealiseerd. Op deze lokatie zijn nog
toilet serv.k. ƒ400,- p.m. Vr.pr. ƒ285.000,enkele luxe appartementen beschikbaar vanaf
k.k.
ƒ310.000,-.

•X-X'XwX'X'X'XvX'X'X'X'X'X'X'X'X'XvX*
X'X'X'X'X'X'X'X'XvX'X'X'X'X'XvX'X'X'X*'

Kostverlorenstraat 47: Vrijst. won. met zomerwon., opp. 483 m2. Ind. entree, hal, keuken, toilet, woonk. met erker, Ie et. badk. met
ligbad, toilet en wastafel, 3 si.k., balkon. Ind.
zomerwon.: woonk., keuken, toilet, douche,
slaapk. met wastafel. Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k.
Marisstraat 48: Goed onderh. tussenwon.,
ind. entree, hal, gang, toilet, doorzonkamer,
keuken, kelderkast, Ie et. 3 slaapk., badk.
met wastafel, ligbad en toilet, 2e et. zolder bereikbaar via vaste trap. Gedeeltelijk thermopane begl. en hardh. kozijnen. Vr.pr.
ƒ295.000,- k.k.
Zeestraat 65: Uitstekend onderh. halfvr. won.
met besloten achtertuin. Ind. beg. gr.: vestibule, gang, ruime doorzonk. met open haard,
open keuken, badk. met toilet en douche, zonneterras voor en achter. Souterrain: hal, douche en toilet, grote kamer en keuken, l e et.: 3
slaapk., open haard, balkon voor en achter,
badk. met douche en toilet. Vr.pr. ƒ 325.000,k.k.
Zandvoortselaan 133b: Vrijst. won., opp.
531 m2. Ind. entree, hal, gang, toilet, woonk.
met open haard en serre, keuken met infa.app., Ie et. 4 slaapk. met wastafel, badk.
met douche, wastafel en toilet, zolder bereikbaar via vlizotrap. Vr.pr. ƒ329.000,- k.k.

Aankoop - Verkoop - Taxaties - Huur - Verhuur
Beheer Projekten - Adviezen - Hypotheken - Assurantiën
Hogeweg 56a / 2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507 -12944* / Fax 02507 -17596
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Duitse coureur overlijdt na botsing

Circuitpersoneel
treft geen blaam

Leomeke
Veldhuis
mist
n
Zandvoort. maar had ook
O
haar tijd in Amerika niet willen missen. Deze week een 'Zandvoortse
in het buitenland'.

ZANDVOORT - Volgens circuitdirecteur Hans Ernst zijn er
zaterdag door de baancommissarissen géén procedurefouten
gemaakt. Dat antwoordde hij deze week op vragen vanuit de
pers, naar aanleiding van het ongeval waarbij de 22-jarige Duitse
autocoureur Oliver Heimann tijdens de training om net leven
kwam.
NAV-secretaris Wim Vreeken
blijkt het eens met Ernst. De hulpdiensten hebben snel en adequaat
gereageerd op het ongeval, concludeerde hij tijdens een persconferentie die kort daarna was georganiseerd. Volgens Vreeken was dat voor
een deel ook te danken aan de moderne communicatie-apparatuur.
De oorzaak van de frontale botsing lag in een 'spin' van de 23-jarige
Hagenaar Yok Sing Huang, die de
controle over zijn wagen was-kwijtgeraakt. Hij kwam op de rand van de
baan tot stilstand, tegen de rijrichting in. De baancommissarissen
hebben toen onmiddellijk de gele
waarschuwingsvlaggen getoond, om
de andere coureurs te waarschuwen

en aan te geven dat zij niet mochten
inhalen. Desondanks reed de.Duitser met zijn Formule Ford 1600 met
volle vaart op de stilstaande auto in,
waarna baancommissarissen onmiddellijk toeschoten. Binnen korte
tijd werd hij afgevoerd naar een ziekenhuis in Haarlem.
Door de zijdelingse beweging die
zijn voertuig bij de botsing had gemaakt, was de uit Wiesbaden afkpmstige Heimann zodanig gewond
geraakt dat hij korte tijd later in het
ziekenhuis overleed. Een half uur
hadden de artsen geprobeerd hem
toch in leven te houden. Zij constateerden een gebroken nek en inwendige bloedingen.
Heimann is de eerste dode op het
Zandvoortse circuit tijdens race-activiteiten. Een van de laatste ongelukken met dodelijke afloop was dat
van Rob Slotemaker, elf jaar geleden. Eenjaar later overleed de Duitser Hans Georg Burger. Hij raakte
met zijn Tiga-BMW Formule 2 tijdens een opwarmronde van de baan.
De laatste dode was de Belg Alain
Vinex, juni 1987, bij een autosprong
door twee bussen.

Nieuw evenement?

:
j
'
i
•'•

Het Nationaal 1 April Genoot13
schap reikt komende week s5
na enkele jaren - weer Loeressen en
een Pnx de Joke uit.
Dertien Zandvoortse ambteg?
naren afgelopen week alleO'
maal twaalf kilometer hard gelopen.
De 41-jarige Jos van der Meij
jis een steunpilaar van ZandCS
voortmeeuwen, zondag speelt hij
zijn 250-ste wedstrijd voor deze
club.
Ook deze week veel tips
voor aangename uurtjes
voor buiten de deur.
• Voor de strandpachters was Pasen 'een regelrechte sof'. De terrassen bleven leeg.

Foto Bram Slijrion

Paasweekend 'sof' voor strandpachters
ZANDVOORT - 'Een rustige Pasen', zo omschrijft de plaatsvervangend korpschef van politie, Rein Bruntink, het afgelopen
Paasweekend. Calamiteiten deden zich niet voor, hoewel talloze
toeristen het dorp 'aandeden'. Alle hotels en pensions zaten vol,
winkeliers en horeca deden goede zaken. De strandpachters
hadden echter niets of weinig te doen.

kers tijdens het Paasweekend. Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBT) profiteerde vooral de randstad hiervan. Ook Zandvoort. "Al op
vrijdagmorgen was er in heel de badplaats geen kamer meer te krijgen",
aldus een VVV-medewerkster in Zandvoort. "Veel kamerzoekers moesten
dan ook worden doorverwezen naar hotels elders in de regio". Bij het
Elysee Beach Hotel kwamen ook toeristen uit Amsterdam aan. "Wij hebben veel toeristen uit Amsterdam gekregen, doordat de hotels daar al vroeg
Nederland telde met meer dan 908.000 toeristen een record aantal bezoe- volzaten", aldus een woordvoerder.
Vervolg op pagina 7

Vrouw gewond
door busportier
ZANDVOORT - Een zeventigjarige
vrouw is zondag in de Verlengde
Haltestraat gewond geraakt doordat
het portier van een bus onverwacht
opensloeg. Vermoedelijk was de
deur niet goed afgesloten geweest.
De vrouw is overgebracht naar een
ziekenhuis in haar woonplaats
Utrecht. Zij had een gescheurde pees
opgelopen.

Zandvoortse politie krijgt
hulp uit 5 regio-gemeenten
ZANDVOORT - De regionale
samenwerking tussen^de politiekorpsen van Zandvoort en
de omliggende gemeenten
ZANDVOORT - Welk bord hoort heeft duidelijker vormen aanniet in dit rijtje thuis? Een logische genomen. Zandvoort krijgt
vraag, als men het evenementenbord hulp uit vijf gemeenten.

normering voor politiekorpsen,
maar ook van een forse uitstroom
van personeel in Zandvoort.

Onaanvaardbaar

Het toezicht dreigde daardoor in
de drukste periode van het jaar op
een onaanvaardbaar laag niveau te
Geen toezicht op het strand en on- komen, aldus 'Regionaal', het offivoldoende toezicht tijdens de druk ciele informatiebulletin van de polibezochte evenementen in de bad- tieregio Kennemerland.
plaats. Dat waren twee situaties die
steeds meer werkelijkheid dreigden
Het plan van de regionale korpsen'
te worden, als gevolg van de inkrim- om de Zandvoortse politie tijdens
ping van het Zandvoortse politie- drukke zomerdagen en festivals te
korps. Dat laatste was onder andere ondersteunen, werd begin dit jaar al
een gevolg van de nieuwe landelijke door burgemeester Van der Heijden
bekendgemaakt. Nu heeft het duidelijker vormen aangenomen.

van Stichting Zandvoort Promotie
aan de Zandvoortselaan maandag
had aanschouwd. Een nieuw evenement? Directeur Simon Paagman
ontkent dat. Een 'lolbroek' had ervoor gezorgd dat er op l april een wat
afwijkende tekst op het bord te lezen
viel. "We kunnen een grapje wel
waarderen", aldus Paagman, die wel
hoopt dat het geen gewoonte wordt.

Wel bomschuit in een fles

Vanuit Haarlem komt er een
structurele ondersteuning in de periode half mei - half september, verder komt er incidentele ondersteuning, tijdens de vele grote evenementen, uit de gemeenten Heemste-

de, Bennebroek, Bloemendaal en
Haarlemmermeer.
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt op het gebied van recherche-samenwerking,
gezamenlijke
strand-surveillance, gezamenlijke
verkeersbegeleiding/afwikkeling en
centrale verkeerscoördinatie tijdens
de drukke weekenden.

'Regionaal'
De politiechefs uit deze gemeenten realiseerden zich dat er een 'regionaal probleem' lag in Zandvoort,
dat 'regionaal' moest worden opgelost: 'Vanuit de wetenschap dat je
beter zelf het probleem kunt oplossen met eigen ideeën en invloed, in
plaats van een opgelegde bijstandsregeling, zijn de handen ineengeslagen', aldus 'Regionaal'. 'Ziehier een
vorm van samenwerking die binnen
een regionaal politiekorps niet zou
misstaan', concludeert Theo Westen
(politie Haarlem) in het stuk.

Tientallen boomstammen moesten het pand hoek Kerkstraat-Bakkerstraat ondersteunen.

Boomstammen dragen pand Kerkstraat

Provincie inventariseert jonge stedebouwkundige architectuur

'Zandvoort oud-noord vertoont
tuinwijk-achtige ontwikkeling'

9 'Geflest door het Duikteam Zandvoort' viel er te lezen op het kaartje in het
Cultureel Centrum, naast een fles met een kleine bomschuit. Geen bomschuit dus in het Zwanenmeertje.

ZANDVOORT - Een bomschuit in het Zwanenmeertje?
Een werf op die plek? In het
Cultureel Centrum trof men
maandag alleen een bomschuit
in een fles aan.
Sommige oude Zandvoorters zullen direct wel op hun achterhoofd:
gewezen hebben na de publicatie vo
rige week in het Zandvoorts Nieuwsblad. En dan nog wel te bedenken
dat het meertje enige tientallen jaren geleden 'gegraven' is (zegt men).

Maar het Duikteam Zandvoort had
zeker succes met zijn verhaal. Zo
kwamen op de redactie diverse reacties binnen, van verbaasde mensen
en een enkeling die verontwaardigd
was. "Ik heb zelf gezien dat de duikers het stuk hout mee het water
innamen", aldus deze lezer. Hij werd
verwezen naar het Cultureel Centrum. Daar zou Tweede Paasdag
meer bekend worden, l april dus.
Het centrum was dicht, maar de directeur had er rekening mee gehouden: 'Geflest door het Duikteam
Zandvoort' zo kon men er iezen op
een bordje achter het venster, naast
een klein bomschuitje in een glazen
fles. "Er hebben heel wat mensen
door het raam staan kijken", kon
Emmy Vrijberghe de Coningh de
volgende dag bevestigen.

Waterstanden l
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Datum
4 apr
5 apr
6 apr
7 apr
8 apr
9 apr
10 apr
11 apr
12 apr

HW
UW
07.11 02.54
07.48 03.36
00.20 04.06
09.09 04.45
10.35 05.36
12.15 06.45
01.14,07.54
02.15 09.26
02.45 10.25

HW
19.36
20.05
20.34
21.34
23.04

LW
15.36
15.55
16.14
17.26
18.26
19.24
13.35 21.05
14.14 22.26
14.58 23.05

Vaanstanden:
Zondag 7 apr. LK 08.45 uur
Qoodtij 8 apr. 23.04 u. NAP+29 cm

Maar als het gezegde 'Wie het
laatst lacht...' nog opgaat, is de meeste eer voor één van de lezers van het
Zandvoorts
Nieuwsblad. Toen
Emmy Vrijtaerghe de Coningh dinsdagochtend het Cultureel Centrum
wilde binnenstappen, lag er een stuk
hout voor de deur: een half vergane
spant van - vermoedelijk - een hele
oude boot. Goed wellicht voor een
'Prix de Joke', maar wie deze grapjas
nummer één was, is nog steeds niet
bekend.

ZANDVOORT - De Haarlemmerstraat en de Kostverlorenstraat zijn met hun serres kenmerkend voor de vroege ontwikkeling van Zandvoort tot
badplaats. De meeste woningen komen dan ook zeker in
aanmerking voor een lijst met
'nieuwere monumenten'. Deze
wordt momenteel opgesteld
door de provincie. De bouw in
oud-noord houdt in de verte
verband met de SDAP.
Het oude vissersdorp had een 'intieme, spinneweb-achtige structuur', aldus drs. Ernst van der Kleij
van het provinciale bureau Monumentenzorg. Hij constateert echter
ook er van die structuur maar weinig over is. Van der Kleij loopt al
enige tijd rond door Zandvoort met
een lijst en een fototoestel. Hij inventariseert de overgebleven woningbouw uit de periode 1850 - 1940,
inclusief de stedebouwkundige
structuur van het oude dorp.
Interessant zijn onder andere de
Haarlemmerstraat en de Kostverlorenstraat. "Die zijn met hun veranda's representatief voor een badplaats", aldus Van der Kleij. Op vallend is ook de villa-ontwikkeling aan
de Kostverlorenstraat, met daarachter park-vorming.

Plantinghuis
In totaal worden er zo'n honderd
objecten en complexen geïnventariseerd. Daaronder ook het Plantinghuis, 'kenmerkend voor de regionale ontwikkeling' en het 'Berlagiaanse' stationsgebouw, maar ook de
minder oude woningen in Zandvoort oud-noord. "Daar zie je een
tuinwijk-achtige ontwikkeling", aldus de onderzoeker, "met een besloten stratenplan en complexachtige
arbeidersbouw om een binnenplein
heen". Men wilde de arbeiders toen

Folo Bram Stijnen

• Drs. Ernst
van der Kleij
van het
provinciale
bureau
Monumentenzorg
inventariseert
de stedebouwkundige
structuur en
woningbouw uit
de periode
1850 - 1940.

de kans geven in een groenere omge- en stedebouw uit genoemde periode.
ving te wonen. Van der Kleij consta- De gemeente wordt beschreven inteert dan ook dat de bouw begonnen clusief geografische, sociaal-economische "en stedebouwkundige ontis 'na de opkomst van de SDAP'.
wikkelingen uit die tijd. WaardevolEen duidelijk verband valt ook te le gebouwen en ruimtelijke structuleggen met de nieuwe Woningwet ren worden tevens gefotografeerd.
uit 1901, waarmee men de arbeider
Maar behalve een overzicht van de
een menswaardiger bestaan wilde
geven. "Met de woningbouw in 190!) jongere bouwkunst en stcdebouw, is
zie je hier al een uitwerking van", het doel óók, de kennis en waardering voor historische stads- en
aldus de architectuur-historicus.
dorpsgezichten te bevorderen. "We
proberen hiermee te bereiken dat de
Bewustwording
mensen zich bewust worden van de
Met dit Monumenten Inventarisa- waarde die bepaalde woningen en
tie Project (MIP), dat zijn oorsprong stadsgezichten hebben", aldus Van
vindt bij het Ministerie van WVC, der Kleij. Het onderzoek zou best
wordt heel Nederland geïnventari- kunnen uitmonden in adviezen, ter
seerd op het gebied van architectuur bescherming van stadsgezichten.

ZANDVOORT - Het leek er
afgelopen week bijna op, of er
een bom was ingeslagen in de
voormalige croissanterie op de
hoek van de Kerkstraat en de
Bakkerstraat. Het pand werd
gestut door tientallen boomstammen. De verklaring van
de ravage was eenvoudig.
De Zandvoortse ondernemer Piet
Drommel, uit de Kerkstraat, heeft
de zaak van voormalig eigenaar De
Goede uit Haarlem overgenomen.
De Goede bleek niet in het bezit van
de benodigde papieren en ontheffingen. Bovendien klaagden zijn buren
al geruime tijd over stankoverlast.
In het kader van het vergunningenstelsel moest hij de zaak dan ook
onverwijld sluiten.

Na de overname heeft Drommel
de zaken rigoreus aangepakt. Zo
komt er een geheel nieuwe in het
pand, maar daarvoor moesten de zijgevels wijken. Zij maken plaats voor
een glazen afscheiding. Bovendien
wordt de zaak enigszins vergroot,
het bedrijf gaat dienen als broodjeszaak en ijssalon.

Ander materiaal
Nog voor de Pinksterdagen moeten de werkzaamheden zijn afgerond. Op dit moment worden de
tientallen boomstammen, ter ondersteuning van het pand, langzamerhand vervangen door ander materiaal.
Ondanks de 'overlast' zeggen dp
buren blij te zijn met de nieuwe aanwinst op deze lokatie.

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag uil weten

in niijii

omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik In-t /aiulvourts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 11,00

Naam: (m v ) !
Adres: L_J L

:

L_L_.

l'ostcode'l'laats:
Telefoon: l l L_L_:_
(liro ïianknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per D maan
D halfjaar ./' 27,00 D jaar ./' 49.00
*ivn maandabonnement is uitsluitend mogelijk hij
automatische betaling. Voor pi istahonnees gelden
andere tarieven.
l' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-(>(>S.l.i.OO.
Stuur de/.e bon in een open envelop naar
\\eekmedia. Antwoordnummer 10051. 1000 l'A
Amsterdam, l' hoeft geen post/egel te plakken.

/' 15,00
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BEDANKT
ANNEMIEK EN
FRANK HARMS!
Na twee lieve kleinzoons nu
dan toch een prachtige
kleindochter

DENISE
Denise is geboren op
28 maart 1991 om 22.47 uur.
Zij weegt 4020 gram.

Op de agenda staat onder meer:
- voorjaarsnota
- nota Parkeren

MANEGE VALKENBOS
WIL JE EEN ONVERGETELIJK
PONYKAMP HEBBEN?
Ga mee met FNRS-manege Valkenbos op ponykamp
in Noord-Brabant.

,

023-315855
% ASSOCIATIE UnVAARTVERZORGING

Vraag de kleurrijke brochure zo snel mogelijk aan en
bij inschrijving ontvang je een leuke attentie.

Manege Valkenbos

VEEL GELUK ALLEMAAL.
OPA EN OMA BRAKEL.

02207-15349 b.g.g.
16911
02507-14205 Mw. Prins

BROOD EN BANKETBAKKERIJ

Paap

ADVERTENTIES

EJTim

en

hartelijk gefeliciteerd
met jullie 18e verjaardag

RUILRUBRIEK
1. 3-kamerflatwoning Van Lennepweg 51, huur ƒ 372,47 per maand
(niet geharmoniseerd)
3-kamerwoning met c.v.
Gevraagd: eengezinswoning omgeving Zandvoort-Zuid.

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

Voorbereidingsbesluiten
(art. 22, lid 2 WRO)
De gemeenteraad heeft op 26 maart 1991 besloten dat op grond van artikel 21
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bestemmingsplannen worden voorbereid voor:
- het perceel Kostverlorenstraat 58;
- het landgoed'Groot Bentveld'.

Kwekerij

P. van KLEEFF

ALI EFFERN

Van Stolbergweg 1. Tel. 17093 <^

Sinds 1e paasdag 22.15 uur; beetje doof,
17 jaar oud, witte buik, witte pootjes,
kromme achterpootjes, altijd binnen
geweest. Naam Pluisje. Erg lief dier.
Wij missen haar zo. Heeft u iets gezien?

-^

bemesting
'NjS*JÏöff/
pottene
kamerplanten
bloeiende violen
beplanting, bomen
struiken, rozen enz. enz.
,

Vermist: lapjespoes (schildpadpoes).

>oN» "

Ons adres:
Celsiusstraat 207, tel. 12143.
Te huur kamer
boulevard.
Voor N.R.
werkende
jongeman/
student
Na 18.00 uur,
tel. 16136.

Stormvaste daken
35.- p.m2' gelegd.
App. polyester 4 mm
pannendaken, lood- en
zinkwerken.
Dak Service
Tel. 02507-13087
of 023-365418

Geboren
Deze advertentieruimte van §0 mm breed en 50 mm
hoon kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk. geboorte of overlijden.
De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5.100 exemplaren.
U betaalt daarvoor slechts f30.- (excl. G'/J BTW).

FIESTA ESPAGNOL
A.s. za. in Soc. „De Manege" een
feestelijke Spaanse avond m.m.v.
Mano en de Gypsy groep Fandango
(Salsa, Flamingo)
Bov. zaal DJ Rob
Entree 15,Glas Sangria, Spaanse hapjes
en koffie inbegrepen.
Aanvang 21.00 uur.
Uitsluitend ongebonden mensen,
corr. gekleed, v.a. 25 jaar.
Info 16023.
LET OP
Za. 13 april wegens enorm succes
„The Big Band" (24 musici)

Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn,
tel. 02975-40041.

Dit weekend:

SCHNITT

Fa. Gansner & Co.

795

Alle merken
Gashaarden en gasfprnuizen
Ook voor uw sanitair.
Inlichtingen en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

ECHTE BAKKER BALK

enz.

Hogeweg 28. Tel. 29989

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
v ; Daar ligt ónze belangrijkste
^ taak en dienstverlening.

llfjöaarnaast kunt u bij ons
^«inschrijvingen
|:« Uitvaartverzekering

llpNiyb-POLis

Jfpjjeen' Naturalf|; uitvaartovereenkomst

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

ZONNEKLAAR LENTEVOORDEELÜ
Dames montuur
INKL. ZONNEGLAZEN
OP VERTE OF
LEESBRILSTERKTE*

ƒ 115.INKL ZONNEGLAZEN
OP VERTE OF
LEESBRILSTERKE*

ƒ 115.(*

sterkte s-4.00 t/m s+4.00
voor hogere sterkten,
ontspiegeling of
meekleurende glazen geldt
een toeslag.)

NATUURLIJK WEER BIJ:

UITVAARTVERZORGER

!$&•#•'' • • • • • • • •
Secretaris Bosmanstraat 40
i|fp41"ICT Zandvoort.
llfél. 02507-17244

Aangevraagde bouwvergunning
42B-91

Wilhelminaweg 64

-uitbreidingwoonhuis,bouwgarage

U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.0012.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de
beoordeling betrokken.

Verleende bouwvergunningen
Zandvoortselaan 375
Zandvoortselaan 373
Boulevard Paulus Loot 49
Kerkstraat 22
achter volkstuinencomplex
Keesomstraat
027B-91 achter volkstuinencomplex
Keesomstraat
030B-91 sportvelden nabij circuit

136B-90
137B-90
006B-91
024B-91
026B-91

- bouw stalling met dakterras
- vergroten praktijkruimte en garage
- bouw vier dakkapellen
-wijzigen voorgevel
- bouw schuur
-bouw schuur
-bouw tribune

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
4 april 1991

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

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij u thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

Vrouwen weer aan de slag
U zou wel (weer) betaald willen werken of
een opleiding volgen maar weet niet precies
wat uw mogelijkheden zijn. De Vrouw en
Werkwinkel is er om advies en informatie te
geven. Elke dinsdagochtend tussen 9.0012.00 uur houdt zij (gratis)
SPREEKUUR
in 't Stekkie te Zandvoort
Celsiusstraat 190

Heren montuur

f
Vraag rustig vrijblijvend
pile inlichtingen bij:

É. J. d'HONT

Deze besluiten liggen met de bijbehorende tekening, waarop met rode omlijning het desbetreffende perceel is aangegeven, ter inzage bij de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te
Zandvoort. Deze afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
12.30 uur.

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

j^"7lv . -' l^-i!*. / /

BELONING ƒ 100,-

BALK
BAKT
BETER
BROOD

DAK LEK

TE HUUR
gemeub.
1 pers kamer
m. douche, wc,
keuken boven
discotheek in centr.
ƒ850,- all-in.
Tel. 02507-12799.

Koopsom: f 60.000,00 k.k.

Bij meerdere aanmeldingen zal onder meer worden geselecteerd
op basis van het urgentiesysteem en het doorstromingseffect.

Reactie: schriftelijk voor het einde van de maand.
Familie Vrienden en
Kennissen maar vooral de
„bessen"
DANK jullie allemaal, voor
de onvergetelijke „week"
waarin ik 50 jaar ben
geworden.

Indeling: entree (begane grond), trap, woonkamer en suite, slaapkamer, keuken, bad, toilet, balkon aan voor- en achterzijde.

Aanmeldingen kunt u tot uiterlijk veertien dagen na verschijning van dit
blad sturen aan de gemeente Zandvoort, sector Grondgebied, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

APPELTAARTJE

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Barry Paap

Verkoop gemeentewoning
De gemeente Zandvoort biedt aan ingezetenen te koop aan de bovenwoning
Secretaris Bosmanstraat 11A
(appartementsrecht)

Geïnteresseerden kunnen gedurende tien dagen na verschijning van
dit blad op werkdagen tussen 9.30 uur en 10.00 uur een afspraak maken voor bezichtiging van de woning, met de heer Z.C. Beekhuis, telefoon 02507-61558.

Deze week
Dennis Kok

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

Zijlweg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

Rustenburgerweg 211
1703 RT HEERHUGOWAARD
tel.

Openbare commissievergadering
De volgende commissie vergadert volgende week in het Raadhuis:
maandag 8 april 1991 20.00 uur
Cie Financiën

SLINGER OPTIEK
Gediplomeerd opticien, optometrist o. v. - kontaktlensspecialist
A.N.V.C.
Grote Krocht 20A - Zandvoort - Tel. 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen

Steengrill Restaurant

„De Vuurboet"
STEENGRILLEN

ZO?"

VLEESFONDUE

34,50 ^

JAPANS FONDUE
(vlees)
32,50 ;
JAPANS FONDUE ,
(vis)
3750
Incl. uitgebreid
garnituur
ALLES ONBEPERKT

Zeestraat 36
Tel. 12092

L

*Maandag
* * en dinsdag gesloten

Het ABN PlankreclieL Dat betekent doorlopend
geld achter de hand voor onverwachte uitgaven. U spreekt een
bepaalde limiet af (tot f 50.000,-) en daamit neemt u op
wanneer u wilt en voor welk doel u wilt. Rente betaalt u alléén
over opgenomen bedragen. U lost af met een vast maandbedrag. En u kunt weer opnemen wat u heeft afgelost. De
flexibele manier van lenen. Vraag
de brochure bij ons kantoor.

Grote Krocht 12-14
Zandvoort
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Leonieke Veldhuis'doet'een jaartje Kansas City

'Alles is toch anders dan je van tevoren bedenkt'

ZANDVOORT - Sommige
badgasten laten hun auto gewoon met het sleuteltje in het
Deze week geen 'buitenlander in Zandvoort' maar voor de afwis- contact achter op de parkeerplaats, zonder het voertuig af
seling een 'Zandvoortse in het buitenland'.
te sluiten.

ZANDVOORT/KANSAS
CITY - De 17-jarige Leonieke
Veldhuis is een 'Zandvoortse
in het buitenland'. Begin augustus vertrok zij voor eenjaar
naar de USA. Via APS, een uitwisselingsorganisatie die zich
bezig houdt met uitwisseling
van studenten over de hele wereld, kwam Leohiek terecht in
Kansas City, een stad 'van
500.000 inwoners in de staat
Missouri op de grens van het
oude 'Wilde Westen'. In deze
krant vertelt ze over haar ervaringen tot nu toe.
„Ik wilde na de middelbare school
graag een jaar naar Amerika, om het
land en de cultuur te leren kennen,
voor de taal en natuurlijk ook om
het avontuur. Het liefst wilde ik in
de grote stad wonen omdat dat meer
mogelijkheden biedt.
Kansas City is een prachtige stad
met alles wat grote steden te bieden
hebben. Inmiddels voel ik me hier
prima thuis. Wel is alles anders dan
in Nederland en hoewel ik me goed
had voorbereid, is toch alles anders
dan je van te voren bedenkt.
Het beeld dat wij in Nederland
hebben van de USA is toch voor een
groot deel gebaseerd op wat we op de
televisie of in de film zien. De werkelijkheid is wel even anders. Ik leef
hier een Amerikaans leven. Ik woon
in een gezin met een moeder en een
gast-'zusje' en ga hier ook naar High
School.

Probleem
Die school was zeker in het begin
een probleem. Het schoolsysteem
hier is totaal anders dan in Neder-

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag- (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulanceveri voer (CPA) Kennemerland.
l DIERENAMBULANCE (Dierenbej scherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
! van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
l Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openingstijden (alléén voor recepten): zaterdag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden alleen in
dringende gevallen en na telefonische afspraak.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. 02507-14437.
Merenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

• Leonieke Veldhuis (rechts) in Kansas city, hier met medestudent Oavid uit Colombia: "Zandvoort mis ik wel, maar
dit had ik voor geen goud willen missen".

land. Er zijn z.g. Publicscholen en
privéscholen. Die laatste worden bezocht door kinderen waarvan de ouders geld genoeg hebben om het onderwijs te betalen. Op de High
School waar ik op zit (een publieke)
worden sinds 12 jaar zwarte studenten toegelaten. De school werd daar
door de overheid toe gedwongen. De

Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur; ander tijdstip
mogelijk na telefonische afspraak.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen: ƒ l,- voor een enkele rit, ƒ1,50 retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden.
Spreekuur eerste en derde dinsdag
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierde dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Woningbouwvereniging
EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

l Kerkdiensten
Weekend 6/7 april 1991
hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: mevrouw ds. H.W.
van den Tempel-Boonstra, uit
Heemstede
Kinderdienst i.h. Jeugdhuis
(•ereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: dr. C. van de Vate
Vrijzinnige
NTB:

Geloofsgemeenschap
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Tot die conclusie kwamen medewerkers van de Zandvoortse Reservepolitie, die tijdens het Paasweekend 1292 geparkeerde auto's controleerden op niet-afgesloten deuren
en/of 'buit' in het zicht. In totaal
troffen zij 102 auto's aan die niet
waren afgesloten, waarvan een aantal met een aantrekkelijke 'buit'
voor het grijpen.

Ik doe hier op school totaal andere dingen. Ik zit bijvoorbeeld in de
schoolband, daar speel ik saxofoon.
Dat is een vak op school waar je elke
dag muziekles voor krijgt. We spelen in parades, maar ook in grote
sportstadions. Laatst heb ik opgetreden in een footballstadion voor
zo'n 65.000 man. Dat maak je in Nederland op de Middelbare school
niet mee. Ook tekenen en schilderen
is hier een schoolvak net als beeldhouwen. Als je wilt kun je hier van
alles leren waar je in Nederland niet
aan toe komt.

Weekenddiensten
Weekend: 6/7 april 1991

Auto's geparkeerd
met sleuteltje erin

Zondag 10.30 uur: dhr. H. de Jong,
Zandvoort
Donderdag 11/4 14.30 uur: Bijbelkring
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: Viering (verder
geen opgave)
Zondag 10.30 uur: Viering (idem),
m.m.v. kinderkoor
Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 10.30 uur: Morgendienst
H.A., ds. A. Snijders
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, ds.
A. Snijders
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: E.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Haarlem, tel. 023-244553.

meeste blanke ouders hebben inmiddels hun kinderen van school
gehaald en op privéscholen gedaan.
De blanke kinderen, die er nu nog
zitten, hebben ouders die dat niet
kunnen betalen of ouders die voor
gemengde scholen zijn. Dat betekent dat op South West High school
nu meer dan 80% zwarte studenten
zitten. Toen ik hier op school kwam
bleek ik plotseling tot een minderheid te behoren, dat is raar om mee
te maken. Bovendien speelden er
veel problemen in het begin van het
schooljaar.

'Gangoorlog'
Een andere zwarte Highschool
werd gesloten en de jongeren die op
die school zaten kwamen bij ons. Er
waren veel incidenten, vechtpartijen
en zelfs complete gangoorlogjes.
Daar zit je dan vers uit Nederland
tussen. De Amerikaanse samenle-

ving is hard. Dat geldt ook voor de
jongeren hier en zeker voor de arme
kansarme jongeren. Als je dan ook
nog de pech hebt om zwart te zijn is
het logisch dat de problemen hier
groter en anders zijn dan wij in Nederland gewend zijn. In die eerste
tijd voelde ik me tamelijk alleen,
vooral omdat de andere buitenlandse studenten die bij mij op school
zaten zich over lieten plaatsen naar
een rustiger school.
Ik ben gebleven en achteraf ben ik
daar heel blij om. Nu leer ik veel
achtergronden kennen. Ook heb ik
inmiddels vrienden gemaakt zowel
blanke als zwarte en ben ik min of
meer geaccepteerd. Je krijgt ook bewondering voor het doorzettingsvermogen van mensen. Veel jongeren
hier op school hebben na school een
baantje om aan geld te komen en
veel meiden van mijn leeftijd hebben al een kind en proberen toch
hun school af te maken.

Je moet wel open staan voor een
Leonieke in officieel kostuum.
andere manier van leven natuurlijk
en je leert dat wij in Nederland erg
verwend zijn. De moeder van de familie waar ik woon heeft een onge- hier niet zoveel. Het enige dat ze van
luk gehad en kan daardoor niet wer- ons weten is dat we molens hebben
ken. Dan moetje maar zien hoe je de en op klompen lopen. De jonge'ren
eindjes aan elkaar knoopt. De socia- hier zijn vooral geïnteresseerd in
le voorzieningen zijn heel slecht. Als onze drankwet en het softdrugsbeeen beetje redelijk wilt leven moetje leid. Wat iedereen ook kent is het
verhaal van Hansje Brinkers met
hard werken.
zijn vinger in de dijk.
Ik vertel veel over Nederland en
De mensen zijn over het algemeen
heel aardig en belangstellend als je heb ook op een lagere school les
over hoe wij hier wonen.
uit het buitenland komt. Je wordt gegeven
overal mee naar toe genomen en bij Compleet met kleurplaten en bouwmensen thuis uitgenodigd. Zo leer je pakketmolentjes. Heel leuk was dat.
weet ook precies waar Neook de grote verschillen in dit land. Niemand
derland
ligt.
In Europa is alles wat
Het ene weekend logeer je bij een
familie met een kast van een huis men weet.
met zwembad en allerlei luxe, het
volgende rij je plotseling op een Fantastisch
paard op een echte farm en de week
ik weer terug ben in Zandvoort
daarop eet je in de zwarte wijk waar zalAls
ik dat alles heel erg missen. Allermen arm is.
eerst mijn vrienden natuurlijk,
maar ook de band, de stad, de koekjes en het fantastische ijs. Ik denk
Zandvoort
dat het wel even duurt voor ik me
Je maakt heel veel mee in zo'n jaar weer
helemaal thuis ga voelen in Neen het maakt datje meer gaat naden- derland.
daar heb ik mijn faken over de wereld en over jezelf. Je milie en Maar
vrienden dan weer en het
wordt er ook sneller volwassen en
en de dorp.
zelfstandig van. Natuurlijk mis ik strand
Voor mij was het afgelopen jaar
Zandvoort en mijn familie en vrien- fantastisch,
ik heb meer geleerd dan
den wel maar ik had dit voor geen
goud willen missen. Ik ben dan ook al die jaren op school. Ik zou iedereen aanraden om eens een jaar naar
van plan om de weken die ik nog te het
buitenland te gaan. Ik wil iedergaan heb zoveel mogelijk te doen. Er
een die ik ken de hartelijke groeten
is nog veel te doen en te zien. Van doen
en tot in augustus, see you.
onze cultuur begrijpen de mensen

De agenten lieten achter de ruitewissers folders achter met onder de
kop 'Op slot, buit er uit' een aantal
tips om diefstal te voorkomen. Aan
de achterzijde vond de automobilist
een aantekening over zijn of haar
eigen gedrag.

Uw krant

niet
ontvangen?
Bel vrijdag voor

12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166

Echtpaar Gatsonides is echt op l april getrouwd
ZANDVOORT - Ook voor het
echtpaar Gatsonides-Hofhuis
is l april een bijzondere dag,
maar dan niet vanwege een
grap of grol.
Vijftig jaar geleden, in 1941,
traden beide op l april in het
huwelijk.
Voor het echtpaar Gatsonides was
het dan ook feest, afgelopen maandag, Tweede Paasdag.
Dat werd gevierd in restaurant
Roozendaal in Overveen, waar ook
het burgemeestersechtpaar Van der
Heijden op de gastenlijst voorkwamen om aan de jubilarissen gelukwensen aan te bieden.

Onderscheiding
• Het echtpaar
Gatsonides geniet
dagelijks
van het uitzicht
op de duinen en
Zandvoort.
Foto: Berlott

Kort geleden had Van der Heijden
aan de tachtigjarige Maurice (beter
bekend als Maus) Gatsonides nog
een koninklijke onderscheiding uitgereikt, hij werd benoemd tot ridder
in de Orde van Oranje Nassau.
Hij staat bekend als voormalig autocoureur, met als een van zijn
grootste successen de overwinning
van de Rally van Monte Carlo in

Zandvoort geliefd bij Jan van de Veer

1953. De op 14 februari 1911 op Java
geboren Gatsonides, die op 12-jarige
leeftijd naar Nederland kwam, heeft
ook zelf nog sportwagens, Gatso's,
ontworpen.
De wagentjes werden na de oorlog
gedurende enige jaren in kleine hoeveelheden geproduceerd in het garagebedrijfje in Bentveld.

Gatsometer
Omdat hij menselijke fouten in
tijdwaarneming wilde voorkomen,
heeft Gatsonides ook gezocht naar
apparatuur die de menselijke 'hand'
hierin kon vervangen.
Zo vond hij een snelheidsmeter
uit, die wereldberoemd en in verschillende takken van sport gebruikt zou worden.
Bekend is ook de Gatsometer, die
al vele jaren in grote getale in Overveen wordt geproduceerd voor tal
van landen in de hele wereld.
Daarmee worden op de openbare
weg snelheden van gemotoriseerd
verkeer gemeten, of auto's gefotografeerd die door bij een verkeerslicht door 'rood' rijden.

• 'Strandtent 10' gezien door schilder Jan van de Veer.

ZANDVOORT - De Zand- pressieve kleuren, een kleurenspel 140cm, in diepblauw dat een onmevoortse kust en duinen zijn dat te beleven valt als de zon in de telijke ruimte schept: 'Strandtent
10'. En als kleinood een schilderij
twee geliefde onderwerpen van zeeDezakt.
kunstenaar blijkt dan een goe- dat geschilderd is bij de komst van
schilder Jan van der Veer. de waarnemer
deze kleuren di- het casino in Zandvoort. Wellicht de
Daarvan is er ook nu weer een rect neerzet op die
ondergrond, zo- moeite waard voor cultuur-minnend
aantal te zien in atelier Paulus danig dat bij het z'n
zien van de schilde- Zandvoort dat aan het begin staat
Loot (Boulevard P.L. 21). De rijen de kracht en kleurenpracht van een druk seizoen, om nog even
bijzondere tentoonstelling die zichtbaar blijft. In het weekend is de een bezoekje te brengen aan het atemen er (tot en met 21 april) kunstenaar in het atelier aanwezig lier.
tijdens het weekend kan bekij- en geniet op zijn beurt van de wisseken, bevat schilderijen uit de lende tinten van zee en lucht.
Uniek .
periode vanaf zijn academieDat het vlakbij de Watertoren getijd, ook zeer recent werk.
Strandtent
legen Atelier Paulus Loot z'n belofte

Dat Jan van der Veer zich met waarmaakt, is te zien in de tuin van
Een leven lang heeft deze kunstenaar hard gewerkt, zich voortdu- Zandvoort sterk verbonden weet het atelier: daar staan in de weekenrend vernieuwend. Maar voor Jan blijkt ook uit een aantal schilderijen den zeer bijzondere beelden opgevan der Veer is de natuur wel altijd van vissen. Een vishandelaar maak- steld van de kunstenares Annelies
uitgangspunt van zijn werk geweest, te de opmerking: "Nou. die man Pruisken. Het zijn subtiele beelden
met daarin een ondertoon van poë- heeft verstand van vissen!" Levens- die behoren tot een mythische wezie. Vooral als je kijkt naar zijn echt zijn ook zijn schilderijen van reld. Het is uniek dat deze naar
aquarellen van de duinen achter dit aangespoeld hout en touw. Zij heb- Zandvoort zijn gekomen, aangezien
dorp, plaatsen die veel Zandvoorters ben de kunstenaar tot adembene- de kunstenares over de hele wereld
zeker zullen herkennen. Zijn schil- mende composities verleid. De 'uit- exposeert. Op dit moment loopt van beelden van Annelies Pruisken te Assen en de Beeldentuin van Galerie
deren zijn - volgens de kenner - springer' van de tentoonstelling is haar een tentoonstelling in de Akra- zien in de Gouverneurstuin en expo- Maya Wildevuur in Hooghalen,
prachtige duinlandschappen in ex- een groot schilderij van 180cm x boff Galery in Bulgarije. Ook zijn sitieruimte van de Culturele Raad in Drente.

ZANDVOORT - Het Nationaal l April Genootschap slaat
na driejaar onderbreking weer
toe, en wel op donderdag 11
april. Die avond worden in het
theater van het Circus Zandvoort de Prix de Joke 1991 plus
nog een aantal Loeressen uitgereikt. De Zilveren Super Loeres gaat naar Johnny Kraaykamp.

gereikt, is nog geheim.
"Die namen worden pas op de
•
avond zelf onthuld", aldus de Secretaris Generaal. Over de Ere-Loeres
1991 wil hij alleen kwijt dat deze
naar een vrouw gaat.
Periode:
Nog een klein tipje van de sluier
26 maart - l april 1991
nu 'Hoofdstad van de Humor' mag te verkrijgen bij het secretariaat, wil hij wel oplichten: "De keuze is
dit jaar tussen Sylvia Milhvcam,
blijven noemen. Sinds 1987, het jaar Brederodestraat 77, tel. 14618.
Gehuwd:
"Er zijn honderd plaatsen, dus: Adelheid Roozen en Adèle Bloemenwaarin Gerrit den Braber, Herman
Vanstraelen, Walter Joris Simon en
van Veen en Kees Brusse werden Wie het eerst komt... het eerst daal".
Dony, Nadine Claire Jacqueline
onderscheiden, heeft het genoot- maalt", waarschuwt Van Tetterode.
schap vrijwel op non-actief gestaan. Het college van burgemeester en
Secretaris Generaal Edo van Tet- Dit jaar komt het in volle glorie te- wethouders heeft ook een aankondi- Telefooncel
Geboren:
Van Tetterode is blij dat de organiPriscilla Wilhelmina Anna Hendri- terode en de nieuwe voorzitter Hans rug, zo lieten beide heren ook maan- ging toegestuurd gekregen.
satie weer van de grond is gekomen.
ka Johanna, dochter van: Smits, Jan Boskamp hebben de organisatie van dagavond al uitgebreid horen in de
Hij heeft nog maar één wens, maar
Vijf Uur Show van RTL-4.
en Schoo, Johanna Manuëia Maria dit evenement weer opgepakt.
die blijkt weinig met de avond zelf te
De feestelijke avond, waarop ar- Ere-Loeres
"We hebben nu voor de komende
Er worden die avond diverse Loe- maken te hebben: "Het genootschap
vijfjaar een overeenkomst met het tiesten optreden als onder andere
Circus Zandvoort, dat wij in het in- Didi de Clown en de Amerikaanse ressen uitgereikt. De Zilveren Super betreurt dat ons gemeentebestuur
Overleden:
tieme theater ieder jaar rond de da- Susanne Sevenreid, begint om 21.00 Loeres gaat naar John Kraaykamp, tot heden nog geen gevolg heeft gegeKanger, Barend, oud 71 jaar
die in 1971 al samen met Rijk de ven aan ons verzoek om de telefoontum van l april de Prix de Joke uit- uur, zaal open 20.30 uur.
Sjouwerman, Isaac, oud 84 jaar
Een entreebewijs, 'humorpas' Gooyer een Ere-Loeres won. Aan wie cel naast Loeres, op de zuid-boulereiken". Aldus Edo van Tetterode,
Van Swol, Hendrik, oud 85 jaar
die benadrukt dat Zandvoort zich kost ƒ35,-, een tweede ƒ20,-. Deze zijn de drie bronzen beeldjes worden uit- vard, te verplaatsen".

Burgerlijke stand B

"We hebben niets meegenomen",
zegt Rini Cappel, van het bureau
Voorkoming Misdrijven dat de controle-actie had georganiseerd ter bestrijding van diefstal uit auto's. "We
hebben geprobeerd de buit uit het
zicht te leggen en de desbetreffende
auto alsnog af te sluiten". Van de
open auto's stonden er negen 'start klaar', nog met het sleuteltje in het
contact.

l April Genootschap is
terug met Prix de Joke

• Loeres
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Fred en Maaike 'Meesterschenkers'
ZANDVOORT - Van de nieuwe 'Meesterschenkers', die onlangs in Fort St. Gertrudis aan
de Haven in Geertruidenberg
werden 'geïnaugureerd', konien er twee uit Zandvoort.
Fred Paap en Maaike Koper
van 'Café Arie Koper' aan het
Kerkplein, ontvingen de onderscheidmg en versierselen
uit handen van A.J. Lerns,
voorzitter van de Stichting
Verantwoord Alcoholgebruik
(Stiva).

weinig horeca-ondernemers of medewerkers weggelegd. Nederland
telt m totaal slechts achtentwintig
Meesterschenkers.
Dat Pred Paap en Maaike Koper
nu als Meesterschenkers door het
leven gaan, heeft voor Café Koper
geen grote gevolgen. Het geeft wat
extra publiciteit en het personeel is
nog meer gemotiveerd om het de
klanten naar de zin te maken, constateert Paap, die samen met Maaike het horeca-bedrijf leidt.

Met deze hoogste onderscheiding
voor ondernemers en medewerkers
m de horeca, zijn deze Zandvoorters
de enige twee Meesterschenkers onder een dak. Een unieke prestatie m
Nederland, de hoogste graad van
vakmanschap is immers maar voor

Beide genieten plaatselijk en regionaal grote bekendheid. Maaike
als plaatsvervangend voorzitter en
bestuurslid van womngbouwveremging Eendracht Maakt Macht en
Fred als districtsvoorzitter van Horeca Nederland in de regio Haarlem

Bekendheid

en voorzitter van de plaatselijke afdeling. Tevens is Paap afgevaardigde bij het landelijk bestuur, dagelijks bestuurslid van de VVV, commissielid van het bedrijfschap horeca en vice-voorzitter van het KNOV
m het district Haarlem, plus vanaf
15 april tevens voorzitter van het
regionaal overleg onderwijs-bedrijfsleven.
De Meesterschenkers zijn tijdens
hun meesterproef in de praktijk getest op behandeling van de biertap,
het serveren van verschillende soorten dranken, het samenstellen van
een wijnassortiment, het bereiden
van cocktails en longdrinks en het
serveren van diverse soorten gedestilleerd en diverse alcoholvrije dranken. Het theoretische gedeelte ging
over de onderwerpen: sociale hygiéne, gedrachtscodes en drugs-, goken alcoholverslaving.

Duinbranden
door vuurwerk
ZANDVOORT - In de omgeving
van de Westerduin
weg is zaterdag
ongeveer 100 m2 duinvegetatie verloren gegaan, als gevolg van een kleine
duinbrand. De brand was ontstaan
door zogenaamde trekbommetjes.
Vrijdag heeft eveneens een duinbrand gewoed, in de omgeving van
de Frans Zwaanstraat. Ook deze is
waarschijnlijk veroorzaakt
door
vuurwerk. Hier ging 800 m2 duinterrein verloren.

Feestavond met
de koninging
ZANDVOORT - Vijftig Zandvoorters worden uitgenodigd
om op de Nationale Bevrijdingsdag, 5 mei, samen met
Koningin Beatrix en Prins
Claus een feestavond mee te
maken in de Rai. Degenen die
zich het eerst aanmelden, kunnen mee.
Uit elke provincie is weer een gemeente aangewezen, in Noord-Holland is dat Zandvoort. Vijftig willekeurige bewoners van deze gemeente kunnen naar de Rai, voor een bus
is gezorgd, deze vertrekt om 18.15
uur vanaf de Prinsesseweg. De f eestavond duurt ongeveer anderhalf
uur. Degenen die graag meegaan,
kunnen zich - uitsluitend - schriftelijk aanmelden bij Minke van der
Meulen, secretaris van de Stichting
Nationale Feestdagen Zandvoort,
Emmaweg 6, 2041 NV Zandvoort.

» Fred Paap en
Maaike
Koper
kunnen na het
zware examen
als
'Meesterschenker' door
het leven gaan.
Nederland telt in

•4

Raceseizoen goed losgebarsten
ZANDVOORT - Met de internationale Paasraces op het Circuit Park Zandvoort is het
startschot gegeven voor het
nieuwe raceseizoen 1991. Er
staat een lang en gevarieerd racejaar op het programma. De
traditionele finaleraces worden immers pas op 6 oktober
verreden en er staat zelfs nog
een evenement gepland op 26
december, de Christmas Races.
Maar voor het zover is zijn er al
talrijke races gehouden in het zomerseizoen. Volgens het Circuit
Park Zandvoort is het programma
veelzijdiger dan ooit en naast de bekende populaire klassen zijn er dit
jaar twee geheel nieuwe raceklassen
te zien. Dat is de Formule Renault
klasse en er wordt gestreden om de
Samson Renault Elf Clio Cup. Wat
het afgelopen seizoen betrof, het
was volgens Circuit Park een uiterst
succesvol seizoen met races die in
de slotfases tot beslissingen kwamen. Menig kampioen werd pas in
de laatste raceronde beslist en dat
kwam goed uit want de belangstelling van publiek en media was groot.
Overigens zal dit jaar nog ruimere

aandacht aan de Zandvoortse evene- treffende aanvangstijden van de ramenten worden gegeven door de te- ces en over de toegangsprijzen kunnen verkregen worden via telefoonlevisie.
nummer 02507-16004.

Interessant
Het raceseizoen 1991 belooft buitengewoon interessant te worden.
Naast de races om het Nederlands
Kampioenschap worden tijdens de
NAV-evenementen een aantal buitenlandse races verreden zoals de
Duitse Porsche Carrera Cup, de
Franse Caterham's en de Marlboro
Masters of Formula 3. Om deze
laatstgenoemde titel zal tijdens de
internationale races op 18 augustus
gestreden worden door de 25 beste
Formule 3 coureurs uit Engeland,
Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland.
Andere evenementen, die het afgelopen jaar toppers waren, komen nu
terug zoals het jaarlijkse Truckstar
Festival op 22 en 23 juni en de historische races zowel op 12 mei en l
september. Op 29 juni aanstaande
wordt door de Ferrari Club Nederland en de Historische Auto Ren
Club de zogenaamde Italiëdag gehouden. Met Italiaanse auto's zullen
dan races en demonstratieritten verreden worden.
Uit onderstaand programma overzicht blijkt dat vrijwel geen weekend
wordt overgeslagen. Informatie be-

Sportagenda

Foto Bram Stijnen

ADVERTENTIE

Aangehouden met strandstoel
ZANDVOORT - Twee vrouwen uit
Amsterdam zijn zondag op het station aangehouden omdat zij twee
strandstoelen hadden weggenomen.
Op het moment van aanhouding, zij

waren net de trein binnengestapt.
hadden zij deze nog in hun bezit. De
vrouwen verklaarden dat zij de stoelen hadden meegekregen. Tegen hen
is proces-verbaal opgemaakt.

Dronken automobilist
ZANDVOORT - De Zandvoortse
politie heeft donderdag op de Boulevard Barnaart een 31-jarige Zandvoortse automobilist aangehouden,
die Haarlemse agenten tijdens een
achtervolging van zich had afgeschud. Ook de politie in Bloemen-

Zandvoorts
0 Nieuwsblad

vraagt
met spoed

BEZORGERS/STERS

daal had de man niet staande kunnen houden. Hij werd ervan verdacht dronken achter het stuur te
zitten. Tijdens zijn arrestatie verzette hij zich hevig. De man is voor
nader onderzoek in Haarlem ingesloten.

Aanmelden:
Gasthuisplein 12
tel. 17166

1991
20/21 april NAV Internationale autoraces.
11/12 mei HARC Historische Zandvoort Trophy.
18/20 mei NAV Internationale pinksterraces.
8/9 juni NAV Internationale Autoraces.
22/23 juni STPF Jakobs Truckstar
Festivals.
29 juni HARC/FCN/ECP Italiédag.
6/7 juli NAV Internationale Autoraces.
10/11 augustus MSCL 27e ADAC
Noordzee Cup.
17/18 augustus NAV Internationale
Autoraces.
24/25 augustus BAT Lucky Strike
American Day.
31 aug./l sept. HARC Historische
Grand Prix Fl.
7/8 september KNMV Internationale Motorraces.
14/15 september NAV Internationale autoraces.
5/6 oktober NAV Internationale finaleraces.
26 december ECP Christmas Races.

ZVM-zaterdag laat het afweten

ZANDVOORT - In de zaterdagafdeling voetbal heeft Zandvoortmeeuwen een belangrijke nederlaag geleden. De uitwedstrijd tegen Stormvogels werd met 3-2 verloren en aangezien
koploper DSC'74 met 2-0 van Velsen won is het uitzicht op de
titel verkeken. In de strijd om een plaats bij de promotiekandiSwift-Zandvoort'75 daten blijft Zandvoortmeeuwen echter nog zeer kansrijk.

totaal 28 horeca-medewerkers
met deze titel.

Evenementenkalender

VOETBAL
Zaterdag:
15.00 uur.
De Zandvoorters hebben het tegen
Zandvoortmeeuwen-DSC'74 14.30
uur terrein Vondellaan.
het niet te onderschatten StormvoZondag:
Zandvoortmeeuwen- gels toch te licht opgenomen. In de
DIOS 14.30 uur terrein Vondellaan. thuiswedstrijd werd al met 2-5 verloTHB-TZB 14.00 uur te Haarlem. ren, dus dat had een waarschuwing
ZAALVOETBAL
moeten zijn. In de beginfase zag het
Vrijdagavond in de Pellikaanhal: er nog niet hopeloos uit toen Ferry
18.00 uur Zandvoortmeeuwen C-jun. van Rhee maar weer eens scoorde, 0bekerwedstrijd; 18.30 uur Zand- 1.
voortmeeuwen-C-jun.,-HBC, 19.00 Stormvogels pakte het initiatief en
uur Zandvoortmeeuwen A-jun.- drukte Zandvoortmeeuwen met de
Onze Gezellen, 19.45 TZB-HD'80, rug tegen de muur. Na twintig minu20.40 uur Nihot/Jaap Bloem Sport ten voetballen kwam Stormvogels
dames-Dry CR., 21.25 uur Club Mari- op gelijke hoogte, 1-1.
time-Hillegom, 22.20 uur Zandvoort
Een donderspeech in de rust van
Noord dames-DSK.
trainer Alex Heesemans moest de
Maandagavond in de Pellikaan- Zandvoorters op de rails brengen.
hal: 20.45 uur H.B.-Otte Eagles, 21.40 Stormvogels kwam nog verrassend
uur Zandvoortmeeuwen 2-Otte op een 2-1 voorsprong.
Eagles 2, 22.20 uur Zandvoort Noord Met een geweldig offensief werd
7-DVS'85 6.
Stormvogels onder vuur genomen
Dinsdagavond in de Pellikaanhal: maar de bal wilde er niet in. Zelfs
19.00 uur Zandvoort Noord vet.-Tele- van elf meter konden de Zandvoorfonia, 19.45 uur Bad Zuid/ZVN- ters niet scoren. De anders zo trefzeHD'80,20.40 uur Zandvoort Noord 2- kere Ferry van Rhee wist de toegeKalmthout 3, 21.25 uur Zandvoort kende strafschop niet in een doelNoord 6-BSM 8, 22.10 uur TZB-HB punt om te zetten en schoot naast.
Alarm vet.
In plaats van de gelijkmaker viel er

een doelpunt aan de andere kant.
Een snel genomen vrije trap verdween in het Zandvoortse doel en de
strijd was beslist.
De Zandvoorters hebben er nog
van alles aan gedaan om de dreigende nederlaag te ontlopen. Paal en lat
stonden treffers in de weg en alleen
Chris Kuin slaagde erin om fraai te
scoren, 3-2.
Trainer Alex Heesemans was niet
erg te spreken over de instelling van
zijn team. „Als je met zo'n instelling
begint dan vraag je om moeilijkheden", stelde hij. „In de HVB moetje
van het begin af de mouwen opstropen, de gehele wedstrijd moet je geconcentreerd blijven. In de tweede
helft is er wel voor geknokt, maar
dat was te laat. De eerste wedstrijd
tegen Stormvogels hadden we ook
verloren, dus we hadden gewaarschuwd moeten zijn. Ik ben zwaar
teleurgesteld, maar we moeten verder. Ik moet de jongens nu klaarstomen voor de nacompetitie en daarin
hebben we wel kansen maar dan
moet de instelling wel veranderen".

De stand in de eerste klasse HVB
is: 1. DSC'74 19-32, 2. Zandvoortmeeuwen 19-27, 3. Velsen 19-27, 4.
Halfweg 19-20, 5. Overbos 19-19, 6. J.
Hercules 19-19, 7. HBC 19-19, 8.
Energie 19-19, 9. Stormvogels 19-17,
10. Renova 19-14, 11. Geel-Wit 19-9,
12. DCO 19-6.

Brandweer
bijna compleet
ZANDVOORT - De wervingsactie
van de Zandvoortse brandweer heeft
tot in totaal zes aanmeldingen geleid. "We zijn toch best wel tevreden
is het commentaar van brandweercommandant Rob Schröder", al
geeft hij toe dat de korpsleiding gehoopt had op meer aanmeldingen.
"Je hebt natuurlijk kans dat er nog
mensen afvallen", verklaart Schröder, wijzend op de strenge selectieprocedures. Daarnaast had de
brandweer er ook nog graag wat
meer vrouwelijke leden bij gehad.
Ook als alle huidige kandidaten
aangenomen worden, blijft de
brandweer nog met één vacature zitten. Bij aanvang van de wervingsactie was er plaats voor in totaal zeven
mensen.

^

onze abonnee
Geen kwaad woord over het Zandvoorts Nieuwsblad. Dat is zó'n krant. En dat kan ik als voorzitter van een tennisclub en als
vader van een voetballende zoon weten. De redactie neemt natuurlijk niet alles op, want kritisch zijn ze wel.Maar als het even
kan, komt ons nieuws in de krant.
Ja, ik vind zo'n abonnement gewoon een noodzaak als je tenminste geïnteresseerd bent in wat er in je woonplaats
gebeurt. Als je niks weet, kun je ook nergens over meepraten en eventueel actie ondernemen. Daarbij is het
Zandvoorts Nieuwsblad verdomd actueel. Wat dat betreft lijkt het wel een dagblad.
Ik heb me laatst met een paar buurtbewoners ingespannen om een levensgevaarlijke situatie bij ons in de omgeving onder de aandacht van het gemeentebestuur te brengen. Mede door een artikel in de krant is dat toen verder aan het rollen gebracht en werd er iets aan gedaan.
Ik heb natuurlijk ook m'n dagblad, maar dat kan nooit zo uitgebreid over onze woonplaats schrijven als het
Zandvoorts Nieuwsblad dat doet. Kijk en dat is nou de reden dat ik die krant niet zou willen missen.
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant die
schrijft over de plaats waar u woont.

TV" ü fin-i-g» |
| 51die kunt moet ik hebben. Omdat ik
1^1 tl l U UI lij IV, graag \vil \\ eten wat zich in mijn omge\ ing afspeelt. Ter kennismaking ont\ ang ik het Zundvooits Nieuwsblad
13 weken voor maar f 11,-.
Naam. ( m ' \ )
AdresPostcode/ Plaats. Telefoon.
Giro/ Bankni.

— (i v.m. controle bezorging) WK
Cl/2

Daarna word ik abonnee en betaal per
Q maand f4,75*
Q kwartaal f 15,- 'ü half|aar f 27,Q jaar f 49,* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische
betaling. Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven:
020-668.13.00
Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia. Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. U hoeft geen postzegel
te plakken.
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Wie 'n abonnement heeft weet meer!
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Toernooiwinst voor de Chess
Society na ijzersterk optreden

Nihot/Jaap Bloem
laat punt liggen
ZANDVOORT - Een gemot iveerd en hard spelend Gat van
Nederland heeft Nihot/Jaap
Bloem Sport een punt afhandig gemaakt. Het Zandvoortse
zaalvoetbalteam speelde een
wisselvallige wedstrijd met
soms heel goed en dan weer
matig zaalvoetbal. De eindstand werd 5-5.

ZANDVOORT - De Chess Society Zandvoort heeft vorige
week zaterdag een nieuw hoogtepunt bereikt in haar prille
bestaan. De top vier van de door Auto Strijder gesponsorde
schaakvereniging legde in Koedijk beslag op de eerste prijs, in
een aldaar gehouden Rapid-toernooi voor viertallen. Een eerste
plaats, die behaald werd in een deelnemersveld van maar liefst
18 teams.
Reeds de avond voor het toernooi
hadden Olaf Cliteur, Hans van Brakel, Ton van Kempen en Kees Koper
laten zien klaar te zijn voor het-grote
\verk. Alle vier spelers wonnen namelijk hun partij in de competitiewedstrijd tegen Het Oosten 2. Vol
goede moed reisden de Zandvoorters dan ook de volgende morgen
vroeg naar Koedijk waar deelgenomen werd aan een groot Rapid-toernooi. Achttien teams waaronder
Chess Society speelden om het kampioenschap in de vierde klasse.
In de eerste ronde werden de
Zandvoorters gekoppeld aan het
tweede viertal van „Op eigen Wieken", een sterke jeugdvereniging uit
de Leidse schaakbond. De Chess Society kwam moeizaam uit de startblokken en na een felle strijd, waarin Kees Koper zelfs het onderstip
moest delven werd het aankomend
talent toch met 2,5-1,5 teruggewezen.
Ook in de tweede ronde waren de
Zandvoorters nog niet helemaal bij
de les. Tegen tweede klasser MCS
uit Den Helder wist alleen Cliteur
zijn partij te winnen en moest Chess
Society genoegen nemen met een 1-3
nederlaag. Toen de ploeg in de derde
ronde gekoppeld werd aan het sterke tweede viertal van Pion uit Wormerveer leek Chess Society tot de
kanslozen te behoren.
Niets was echter minder waar.
Toen Olaf Cliteur op het eerste bord
korte metten maakte met de NoordHollandse dameskampioene Linda
de Vries, volgden weldra ook winstpartijen van Hans van Brakel en
Kees Koper. Ton van Kempen accepteerde en remise-aanbod en een
schitterende 3,5-0,5 zege was een
feit. Chess Society had inmiddels

de Pion. Een overwinning van Kees
Koper en een nederlaag van Ton van
Kempen bracht de stand op 1-1. Met
een verloren stelling van Olaf Cliteur en een onvermijdelijke remise
van Hans van Brakel leek de eerste
plaats een luchtkasteel te worden.
Het zat de Zandvoorters echter mee
een plaats in de top vier bereikt en toen de tegenstanders van Hans van
kon een geduchte tegenstander ver- Brakel doorspeelde en de remise
wachten. In de vierde ronde moest stelling uit handen gaf. Een vol punt
het dan ook de arena in tegen het voor Van Brakel en een 2-2 uitslag.
Blinde Paard, een sterk schaakkollektief uit Alkmaar en omstreken.
De ontknoping van dit spannende
Nadat Kees Koper en Ton van Kem- schaaktoernooi moest in de laatste
pen met hun tegenstanders remise ronde vallen. Chess Society ging,
overeen kwamen liet Hans van Bra- achtervolgd door drie teams, aan de
kel, pp het eerste bord, zijn betere leiding. Eén van die achtervolgers
stelling glippen en kon zijn tegensta- was DOS uit Alkmaar waartegen gener middels eeuwig schaak remise speeld moest orden. Het werd een
ware prestige slag. De strijd verliep
afdwingen.
aan de eerste twee borden bij Hans
van Brakel en Olaf Cliteur wederom
Tactisch
voortvarend. Ton van Kempen
Met nog slechts één minuut op de schatte dit uitstekend in en bood
klok stond Cliteur voor de vrijwel remise aan. Toen Hans van Brakel
onmogelijke opgave minimaal een en Olaf Cliteur het karwei inderdaad
half punt te scoren. Een tactisch ge- klaarden was de toernooi zege een
lanceerd remise-aanbod werd door feit. Kees Koper kwam remise overde Alkmaarder geweigerd, die daar- een waardoor Chess Society won
mee de snelschaakcapaciteiten van met 3-1. Teamleider Cliteur, die eniZandvoorts sterkste speler flink on- ge minuten later de enveloppe met
derschatte. In een razend tempo zet- inhoud van de toernooiorganisatie
te Cliteur zijn verbouwereerde te- in ontvangst nam, sprak vol lof over
genstander van het bord en Chess het team. Cliteur zelf scoorde zes uit
Society won met 2,5 tegen 1,5.
zeven en Hans van Brakel vijf uit
In de vijfde ronde moest Chess zeven. De iets minder in vorm zijnde
Society het opnemen tegen het op de Van Kempen (3,5 uit 7) en Kees Kotweede plaats staande jeugdteam per (3 uit 7) zorgden voor de noodzavan de Pioniers uit Alkmaar. Cliteur, kelijke hele en halve punten.
Van Brakel en Van Kempen walsten
over hun tegenstanders heen zodat
De eerste vier waren: 1. Chess Sode nederlaag van Kees Koper op het ciety 7-11, 2. De Pion 2 7-10, 3. Op
vierde borde slechts van statistische eigen Wieken 7-10, 4. DOS 7-8.
waarde was. Ondanks de enorme
De succesvolle vereniging heeft ieZandvoortse zegereeks was het bij dere vrijdagavond verenigingsavond
aanvang van de voorlaatste ronde in het Gemeenschapshuis. De aannog steeds dringen aan de kop van vang is 20.00 uur. Nieuwe leden, op
het klassement. Alleen het jeugdige alle niveaus zijn van harte welkom.
„Op eigen Wieken " stond nog boven Men kan ook eerst contact opnemen
de badgasten.
met voorzitter Hans van Brakel, teIn de zesde ronde ontmoette lefoon 14884 of secretaris Hans
Chess Society het eerste viertal van Drost, telefoon 18430.

Schelpenkartrofee voorZHC

Folo: Bram Slipen

Paasraces overschaduwd door
dodelijk ongeval coureur
ZANDVOORT - De opening van het raceseizoen op het Zandvoortse circuit werd overschaduwd door het verongelukken van
de Duitse coureur Oliver Heiman, tijdens de training van afgelopen zaterdag. De races van Paasmaandag leverden een aantal
zeer spannende en fraaie wedstrijden op. Zp'n 8.500 toeschouwers waren langs de kassa's getrokken en die kwamen behoorlijk aan hun trekken.
De Duitse coureurs Oliver Heiman overleed zaterdag in het Elizabeth ziekenhuis in Haarlem aan de
verwondingen, die hij eerder opliep
tijdens de kwalificatietrainingen. De
22-jarige Duitser botste met zijn Formule-Ford op de wagen van Yok
Sing Huang, die de controle over
zijn bolide was kwijtgeraakt en daarop op de rand van de baan tot stilstand was gekomen. De baancommissarissen toonden direct de rode
vlag maar de Duitser kon de wagen
van Huang niet meer ontwijken.
Heiman overleed aan de gevolgen
van een gebroken nek en inwendige
bloedingen.
Na één minuut stilte in acht genomen te hebben werden de Paasraces
gestart en dat leverde al snel spectaculair werk op. Nieuw tijdens deze
Paasraces waren de Formule Renault en de merkencompetitie met
Renault Clio, die de Renault 5 GT
turbo opvolgde. In de Formule Renault was er een verrassende zege
voor de 21-jarige Oscar Middeldorp,
en in de Clio race zegevierde de pas
20-jarige Marcel van Vliet.
Oscar Middeldorp hield teamgenoot en routinier Michael Bleekemoolen op afstand. Bleekemolen

had wel een betere start dan Middeldorp, maar in het verdere verloop
van de race kreeg Bleekemolen problemen met de motor en moest veel
terrein prijsgeven. Als eerste ging
Frank Eglem de tobbende Bleekemolen voorbij, maar het was toch
Middeldorp die zijn eerste zege op
Zandvoort wist te behalen. Bleekemolen kon zijn wagen wel aan de
praat houden en eindigde toch nog
op een goede vijfde plaats.
Bleekemolen gaf ook acte de présence in de Samson Renault Clio
Cup waar hij meestreed in het voorste gelid. Door een spin in de Tarzanbocht gingen kostbare plaatsen verloren en ook hier was een vijfde
plaats voor hem weggelegd. De zege
ging naar Marcel van Vliet die na
veel spanning en een felle strijd met
miniem verschil won van Auke Meijer.
Ook nieuw in het Nederlandse racegebeuren was de vliegende start,
naar het voorbeeld van de Duitse
toerwagenkampioenschappen. Deze
start vond plaats bij de klasse Produktiewagens tot 2000 cc. Een zeer
groot veld van prachtige wagens
knalde de bocht in en kwam er ook
weer schadevrij uit. De BMW's 320 i

van Paul van Splunteren en Patrick
Huisman waren duidelijk te snel
voor de rest van het veld. Van Splunteren startte sterk maar het was
Huisman die hem al in de eerste
bocht er uit remde en de kop niet
meer afstond.
In de klasse boven de 2000 cc beheerste Hans van der Beek de strijd
met zijn Mazda. Er ontstond een fel
gevecht om de tweede plaats tussen
Haarlemmer Fred Krab met een
BMW M3 en Raymond Coronel ook
met een BMW M3. Krab kon de
sterk aandringende Coronel net achter zich laten.
Uitslagen: Citroen AX-Cup: 1. De
Vos, 2. Van der Slik, 3. Jip Coronel.
Formule Ford 1600: 1. Van Hoof
(Bel.), 2. Rademaker (Bel.), 3. Vermeerhaeghe (Bel.). Produktiewagens boven 2000 cc: 1. Van de Beek Mazda, 2. Krab - BMW M3, 3. Raymond Coronel - BMW M3. Toto 2000
cc: 1. Huisman - BMW 320i, 2. Van
Splunteren - BMW 320i, 3. Kalff Alfa Romeo. Tot 1300 cc: 1. Ciapponi
- Suzuki Swift, 2. De Jong - Suzuki
Swift, 3. Nobels - Citroen AX. Renault Clio-Cup: 1. Van Vliet, 2. Meijer, 3. Van Dijk. Formule Renault
Open NK: 1. Middeldorp • Martini, 2.
Eglem - Van Diemen, 3. Ten Wolde Van Diemen. Squadra Bianca Cup:
1. Fred Frankenhout, 2. Lanfermeijer, 3. Mets. Opel Ascona Cup: 1.
Hartland, 2. Janssen, 3. Van Vegten.
De vliegende start van de Produktiewagens onder 2000 cc. leverde veel
spektakel op.

Goede resultaten van ZVM-jeugd
tijdens Paastournooi in Duitsland
ZANDVOORT - De Zand- prijs genoegen moesten nemen
voortmeeuwen jeugd heeft tijdens de Paasdagen op toer- De A-junioren begonnen het toernooien in het Duitse Marien- nooi slecht met een 1-0 nederlaag
feld en Stukenbrock goede re- tegen Arden Vila uit het Schotse
sultaten behaald. De A-jeugd Glasgow. De Schotten plaatsten zich
reikte tot een derde plaats, ter- daarna zonder enige nederlaag voor
wijl zowel de B- als de D-junio- de finale. Door met 4-0 te winnen van
ren na spannende finales res- het Duitse VFL Rheda werd toch
pectievelijk na strafschoppen nog makkelijk de tweede ronde been verlenging met een tweede reikt. In die tweede ronde bestaande

ZANDVOORT - Het traditionele Paashockeytoernooi van de
ZHC is zowel voor de dames als de heren van de organiserende
vereniging een groot succes geworden. Aan het eind van dit
internationale hockeygebeuren kon erevoorzitter Muller de
Schelpenkartrofee overhandigen aan de aanvoerder van de ZHC
heren maar ook aan de aanvoerster van de dames van ZHC.
en niet te onderschatten waren. De
ZHC-dames wisten zich voor de
kruisfinales te plaatsen waarin het
tweede team van Zandvoort „Garnael" werd verslagen met 1-0.
In de finale moest aangetreden
worden tegen het Engelse Hampstead, dat zich niet zomaar gewonnen gaf. De ZHC dames moesten nog
eenmaal alles uit de kast halen om
het Engelse team van zich af te houden. De dames van coach Ronald
Meyboom slaagden daar perfect in
Op zaterdag werden de poules af- en wonnen met 2-0 en kwamen voor
I: gewerkt en toen bleek al dat de één jaar in het bezit van de SchelZandvoortse teams er zin in hadden penkartrofee.

Dit toernooi kenmerkte zich opnieuw door een uitstekende organisatie, hockey op een redelijk goed
niveau en bovendien sportiviteit en
gezelligheid. Behoudens het hockeyspel was er natuurlijk de feestavond op zaterdag. Het was dan voor
de deelnemers, de zondag daarop,
erg moeilijk om op gang te komen
maar eenmaal de draad weer opgePakt te hebben ging men er weer
S volop tegenaan.

250e wedstrijd

Heren
De Zandvoortse mannen doorliepen de poule eveneens glansrijk, en
plaatsten zich opgeslagen voor de
kruisfirfale tegen het Britse East
Anglelina. In een felle maar sportieve strijd bleven de Zandvoorters met
3-1 aan de goede kant van de score.
In de andere krufefinale bleek Hopbel uit Schijndel de sterkste te zijn
zodat ZHC tegen dit team in de finale moest uitkomen.

ZANDVOORT - Komende zondag speelt het eerste
team van Zandvoortmeeuwen de belangrijke thuiswedstrijd tegen DIOS. Belangrijk, omdat de Zandvoorters bij winst goede
kans maken op het spelen
van promotiewedstrijden.

In een gelijkwaardige en zeer
spannende strijd wist ZHC het beste
raad met de kansen en won met 3-1.
Tweemaal scoorde Wouter Kolk en
Mare Meijer wist eenmaal te scoren
uit een strafpush. De Schijndelnaren konden daar slechts één doelpunt tegenover zetten waardoor
ZHC de terechte winnaar werd van
het eigen Paastoernooi.

Voor de wedstrijd tegen DIOS
(aanvang 14.30 uur) wordt de
Zandvoortmeeuwen speler Jos
van der Meij gehuldigd in verband met het spelen van zijn
250e wedstrijd. De 41-jarige Van
der Meije is nog steeds één van
de steunpilaren van het Zandvoortmeeuwen-team.

Ambtenaren actief bij
veldloop in Heerenveen

ZANDVOORT - Aan de vierNederlandse Veldloopkamjpioenschappen voor gemeenteambtenaren hebben dertien
Zandvoortse ambtenaren deelSenomen. Alle dertien brachde twaalf kilometer tot een
goed einde.

den. Vrijwel alle Zandvoortse ambtenaren legde het parcours af binnen een uur. Ook vanwege het zeer
fraaie weer en de goede organsiatie
is het een schitterend dag geworden.
Het bureau Intermezzo uit Amsterdam verzorgde als sponsor de kleding en zal dit ook de komende jaren
verzorgen.

Velen kwamen 's avonds moe en
. Deze veldloop over ruim twaalf ki'pmeter
werd dit jaar georganiseerd voldaan thuis na eerst nog Schokl
'oor de gemeente Heerenveen. Het land en Urk te hebben aangedaan.
'°taal aantal inschrijvingen, ver- Ook hadden enkelen de kans aangeUeeld
over verschillende categoriën grepen om het Fries suiker- of rogge)p
droeg maar liefst 1357 mannen en brood mee te nemen. Op de foto van
ouwen. Het ijsstadion Thialf was links naar rechts; Fetze Fenema,
'et vertrekpunt voor deze loop op 27 Willem Minkman, Eugene van de
Waart jongstleden. Er werd gelopen Poel, Jaap Schilder, Frank Scheper,
l de bossen van Oranjewoud waar Jan van Dam, Martin de Wid, Nico
•'en parcours was uitgezet van twee Bakker, Gerrit Halderman, Roy
'°nden.
Groenhout en begeleider Jaap
Van de Zandvoorters was Johan Schuiten. Op de foto ontbreken
a
' ndbergen veruit de snelste met Floor Kerkman en Johan SandberBe
n tijd van 48 minuten en 58 secon- gen.

De Zandvoortse ambtenaren nog fris voor de start

uit vier wedstrijden werd een prima
start gemaakt door een 5-2 overwinning op Wateringen. Op de Ie Paasdag stond de rest van de 2e ronde en
eventueel de finale op het programma. De eerste wedstrijd eindigde al
direct in een teleurstelling door een
1-0 nederlaag tegen de latere winnaar Aarlanderveen. Het herstel
kwam in de twee volgende partijen.
Tegen het Deense Hillerod werd een
1-1 gelijkspel behaald, terwijl het
Duitse TUS Friedrichsdorf in de
laatste poule wedstrijd met 4-0 werd
geklopt. Door de twee laatste rsultaten werd de kleine finale om de 3e en
4e plaats bereikt, waarin na een zeer
rumoerige wedstrijd met 1-0 werd
gewonnen van het Duitse Gütersloh.
De B-junioren speelden eveneens
in Marienfeld, waar ze in de eerste
ronde na een 1-0 achterstand het
Deense Hobro IK moeiteloos met 41 aan de kant schoven. De overwinning betekende tevens plaats voor
de tweede ronde.
Die tweede cyclus werd begonnen
met een ruime 3-0 overwinning op
het SUS Neuenkirchen. Daarmee
werd de basis gelegd voor een plaats

in de eindstrijd. De volgende twee
wedstrijden tegen de Duitse tegenstanders Schwarz Weiss Marienfeld
en SV Minden werden respectievelijk met 1-0 gewonnen en 0-0 gelijk
espeeld. Ook voor de finale tegen
Gütersloh leek Zandvoortmeeuwen
favoriet. De fysieke kracht en de
aangeboren onverzettelijkheid van
de Duitsers bleek een zware opgave
voor de Zandvoortse B-jeugd die
kort voor tijd toch nog kans zagen
een 1-0 achterstand om te zetten in
een 1-1 gelijkspel. In de daarop volgende verlenging bleef het gelijk zodat strafschoppen uiteindelijk de
beslissing moesten brengen, wie uiteindelijk de Spökenkieker Cup mee
naar huis mocht nemen. Ondanks
reddingen van doelman Mario
Schrader, bleef de beker toch bij de
Duitsers, die het geluk hadden dat
zij een aanvankelijk gemiste strafschop over mochten doen en daarna
de winnende treffer scoorden.

De eerste tien minuten waren voor
Nihot/Jaap Bloem Sport dat een
paar goede kansen kreeg. Edwin
Ariesen en Rob van de Bergh schoten echter net over het doel. Daarna
ging het wat stroever en Gat van
Nederland nam in de 12e minuut een
1-0 voorsprong. Het werd zelfs een 20 achterstand na balverlies van Edwin Ariesen. Ariesen maakte het
even later goed door uit een strafschop tegen ie scoren, 2-1. Nog in de
eerste helft kwam Nihot/Jaap
Bloem Sport terug op 2-2 nu door
een treffer van Rob van den Bergh.
In de tweede helft bleef het Zandvoortse team wisselvallig voetballen. Door een enorme blunder in de
defensie werd het 3-2 voor Gat van
Nederland. De Zandvoorters herstelden zich en knokten zich terug
in de wedstrijd. Bas Heino stelde na
tien minuten Wim de Jong in staat
de gelijkmaker te scoren en vijf minuten later werd het zelfs 3-4 voor de
Zandvoorters na een doelpunt van
Rob van de Bergh.
Opnieuw maakte Nihot/Jaap
Bloem Sport een defensieve blunder
waarvan Gat van Nederland profiteerde en langszij kwam, 4-4. De
strijd was dan wel niet bijster goed
maar de spanning vergoedde veel. In
de 20e minuut was het Bas Heino die
de Zandvoorters opnieuw op voorsprong zette en daarna kwamen er
kansen op meerdere doelpunten. De
badgasten ontbeerden toen dat kleine beetje geluk dat je wel eens nodig
moet hebben. Gat van Nederland
bleef overeind en met nog drie minuten te spelen werd de Zandvoortse
verdediging uitgespeeld hetgeen 5-5
betekende.

Prima herstel
Lions-dames
ZANDVOORT - De dames
van basketbalvereniging The
Lions hebben zich prima hersteld van de vorige week geleden nederlaag. Tegen TYBB
speelde Lions een voortreffelijke partij en won overtuigend
met 62-40.
In de eerste zeven minuten zag het
er niet naar uit dat Lions een gemakkelijke avond zou krijgen. In de periode had Lions slechts twee punten
gescoord en het liep niet erg. TYBB
nam een 8-2 voorsprong maar toen
Lions overging op man to man draaide het beter. TYBB zag Lions langzaam naderen en na dertien minuten spelen was de achterstand nog
maar één punt, 13-12. In het verdere
verloop van de eerste helft was er
weinig krachtsverschil. Beide partijen speelden een zeer attractieve partij en bij de rust was er een nipte
voorsprong voor The Lions, 20-22.
In de tweede helft zette Lions de
man to man door en TYBB werd
kansloos weggespeeld. De druk op
TYBB werd groter waardoor de
Haarlemsen veel balverlies leden.
De daaruit volgende breaks werden
door Lions goed afgemaakt. Onder
het bord waren de rebounds vooral
voor Jenneke Willemse die daaruit
ook veel wist te scoren. Als een trein
stoomde Lions door via een 34-45
naar een fraaie 40-62 overwinning.

„We hebben revanche genomen
op de smadelijke nederlaag van vorige week," stelde coach Olaf Vermeulen. „Collectief werd er nu goed gespeeld en het resultaat mag er dan
zijn. Ik ben best tevreden met
De D-junioren behaalden zaterdag ook
dit
resultaat,
er is hard voor geonder andere een 1-0 overwinning op knokt."
de „boys" van de Schotse profclub
Aberdeen en zo werd gemakkelijk de
Topscores Lions: Jenneke Willemfinale poule bereikt. De halve finale- se 17, Elles Bruinsma 13, Jeanir.e
poule werd glansrijk gewonnen door Stobbelaar 10, José Beerepoot 8, Inbeide wedstrijden te winnen. De uit- grid Abraas 6.
eindelijke finale werd een ware thriller en onder grote publieke belangstelling weerden de jonge „Meeuwen" zich uitstekend in het fraaie
stadionnetje van Stukenbrock. De
tegenstander was wederom Aberdeen. Na de officiële speeltijd bleef
het 0-0. In de allerlaatste minuut van
de verlenging lukte het de Schotten
ZANDVOORT - Tijdens de
de bal achter de Zandvoortse keeper Haarlemse Volleybalweek zulte plaatsen en daarmee met 1-0 de len de verschillende ploegen in
eerste prijs te grijpen en de Zand- Zandvoort gehuisvest worden.
voortmeeuwen-jeugd achterlatend
met een overigens zeer eervolle
De stichting, die de zevende Haartweede plaats.
lemse Volleybalweek organiseert, is
in Haarlem op zoek geweest naar
Dat de Zandvoortmeeuwen-jeugd een hotel om de vier deelnemende
aan promotie heeft gedaan blijkt uit ploegen onder te brengen. De onderde complimenten en de uitnodigin- komens in Haarlem bleken echter te
gen die in ontvangst genomen wer- duur of vol. Simon Paagman van de
den. Eén van de prettige neveneffec- Stichting Zandvoort Promotie bood
ten is een bezoek dat de A- en B- toen zijn hulp aan. Het gevolg is dat
junioren van FC Stukenbrock in au- de spelers van Cuba, Griekenland,
gustus aan Zandvoort zullen bren- Duitsland en Oranje vanaf volgende
gen om deel te nemen aan de week in het Palace Hotel verblijven.
jubileumtoernooien ter gelegenheid De Volleybalweek wordt gespeeld
van het 50-jarig bestaan van Zand- •an 10 tot en met 13 april in de Kenvoortmeeuwen.
nemersporthal in Haarlem. Op de
eerste speelavond komt het NederDe succesvolle reizen van de .andse team uit tegen Cuba, de verZandvoortse jeugdteams werden lezend finalist tijdens de wereldmede mogelijk gemaakt door spon- tampioenschappen, vorig jaar in
soring van Van den Heuvel Assuran- Brazilië.
tiën, Jan Klein Schiphorst exploitant van clubhuis 't Meeuwennest,
uba is ook één van de tegenstanElres AVC en een aantal andere ders tijdens de 'World Volleyball
sympatiesanten. Zowel in Marien- League.
feld als Stukenbrock werd aan de
burgemeester een brochure en een
De tweede wedstrijd speelt Nedervideoband overhandigd over de re- .and tegen Duitsland.
gio Kennemerland, beschikbaar ge- De derde wedstrijd in het Haarlemsteld door de Regionale VVV Zand- e toernooi speelt Nederland tegen
voort/Haarlem.
Griekenland.

Volleyballers
in Palace Hotel
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DOMBO

ICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

Com. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
Geopend dagelijks
van 13.00-21.00 uur.
Altijd de nieuwste
premiérefilms tevens
veruit de grootste
keuze in Zandvoort.
Verhuur van
movieboxen.
Com. Slegersstraat 2b
Zandvoort.
Tel. 02507-12070

Foto - Film
* Tk
compact
camera
z.g.a n., merk Olympus XA4
ƒ190. Tel. 02507-15199.

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel 13529.

Muziekinstrumenten

VIDEOTHEEK

DOMBO
Verwacht in april

Robocop dl. 2

*innocent
. Presumed
*
Death warrant
Coupe *
de ville
Dick Tracy

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

DOMBO

Weggelopen of
gevonden dieren

Personeel
aangeboden

* Vermist (schildpad) lapjespoes, 1e paasdag 22.15 uur, MASSEUSE ZOEKT WERK.
naam Pluisje, 17 jaar oud, Postbus 349, 2160 AH üsse.
omg. Celciusstraat. Heeft u Jong horecapaar wil graag
iets gezien? Tel. 12143
seizoenwerk doen. Beschike Zie de colofon voor opga baar vanaf april t/m oktober.
ve van uw rubieksadvertentie Br. o. nr. 717-77336 v.d. blad.

GRATIS

Woninggids van Zandvoort
CElL/E makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

5 REGELS

L|J
NVM

MAKELAAR

Tel. 13529

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Gevraagd HULP IN DE HUISHOUDING bij oudere dame,
3 uur, ƒ37,50. Tel. 12141.
Gevraagd nette WERKSTER
voor 3 uur per week.
Kiekado, tel. 18855.
Gevraagd HULP IN DE HUISHOUDING, 2 ochtenden p.w.
/12,50p.u. Tel. 02507-14930.

Videotheek

Dombo
5 films

25.-

Te koop
aangeboden
diversen

ICRO

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

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

06-340.340.50

Red Ear Productions/P.O. Box 547 - Haarlem (50 cpm).
Zoekt u een vrouw? Bel nu
06-320*328*03 (50 cpm).
Dames mspr.: 01720-33202.
Zoek je een hete meid?
Bel de Tippelbox:
Maak nu 100% Live kennis
06-320*322*11 (50 cpm).
met bizarre huisvrouwtjes en
Direct Snel Sexcontactü
banele Moeders en Dochters.
De Live Afspreeklijn.
Maak nu kennis met de meest
Bel: 06-320*322*88 (50 cpm),
harde Live/Porno die er is!
HETERO JONGEREN Datmg,
Zoek je een sexrelatie?
Bel. 06-320.325.04 (50 cpm).
06/50 cpm. Red Ear Prod.
H-0-M-O-JONGEREN Datmg.
Afspraakjes met jongens!!
Bel: 06-320.326.11 (50 cpm).
HOMO: Het is wel even
slikken voor die jongens.
Wij zijn (ex)gedetineerde en
Bel: 06-320.327.01 (50 cpm).
uitgerangeerde prostituees!
Blonde Natasja doet het
Wij doen door de telefoon
met 2 hete Buurjongens.
absoluut Live alles wat in
je eigen bed nooit gebeurd! Bel: 06-320-327*77 (50 cpm).

Harde
Liveporno!

340.340.95
Bel ons
Thuis!

340.310.10

Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

•*• T.k. naaimachine, zeer
goede staat, merk Ardilette,
heeft div. mogelijkheden, locken, borduren en zigzaggen.
Prijs ƒ 175. Tel. 02507-13868.
•*• Te koop koffer met wielen,
een keer gebruikt, afmeting:
70x134x40 cm, ƒ35. Tel.
02507-14735.
Te koop partij witte plastic
TERRASSTOELEN.
el. na 15 uur: 15445.

06/50 cpm. Red Ear Prod.

Gaat dit
te ver?
Gaat Marleen (30) te ver met
haar Sex/Technieken? Als je
boven de 18 jr. bent en tegen
een slootje kunt, dan moet je
het zelf maar is beoordelen!

340.350.15
06/50 cpm. Red Ear Prod.

Banaler
is 'r niet!
Dikke Rijpe vrouwen doen
Griekse/Nursingsex en de
bizarre Pijn/Grensmethode!
Hou je van véél lak, leer en
rubber/hulpstukken bel dan:

340.320.80
06/50 cpm. Red Ear Prod.

r
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.

regels
regels
regels
regels
regels

/ 7,63
ƒ 8,90
ƒ10,18
ƒ11,45
ƒ12,72

Te koop gevr.: WONING(EN)
van ƒ 85.000 tot / 250.000 in
Haarlem en/of Zandvoort.
Tel. 02507-19260.
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Alle prijzen incl. 6% BTW

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

DOMBO

Naam:
Adres:

.

Bijna iedereen in
Zandvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

U ook?

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Corn.
Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

opvallend formaat.

Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, want:

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

Een gebied zo groot als Nederland, waar de straling zó
hoog is dat er geen mens zou
mogen leven. Toch wonen er
nog 3,5 miljoen mensen.
Waarvan een half miljoen
kinderen. Boven hun hoofd
hangt een onzichtbaar zwaard.
Want radioactieve straling zie
je niet.
Deze kinderen en volwassenen krijgen materiële steun
en medische verzorging.
Maar wat zij vooral ook nodig hebben is het besef dat
andere mensen zich met hen
verbonden voelen en om hen
Tincke de Nooy droeg in haar
programmma enorm veel bij aan hel
vakanticprojcct.

geven. Dat is ook het doel
van de Stichting Kinderen
van Tsjernobyl.
In 1990 haalde de Stichting
200 kinderen naar Nederland
voor een onvergetelijke vakantie in een tweetal bungalowparken. Daar konden de
kinderen ravotten en zwemmen en spelen. En a a n sterken.
Zó groot was het succes, dat
de Stichting het project dit
jaar met een nieuwe groep
kinderen wil herhalen. De
Postcode Loterij draagt daar
een steentje aan bij. Want
kinderen zijn de meest weerloze slachtoffers van milieurampen. •

WIN-EEN-MILJOEIM-BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
de vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand
het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
Q1 lot (ƒ10,-) per maand Q

loten (a ƒ 10,-) per maand '

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

Naam:_
6
7
8
9
10

Daar zit u dan. Een heerlijk huis op 't oog,
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt.
De beste manier: een advertentie op

In 1986 ontplofte de kerncentrale van Tsjernobyl. De gevolgen
voor mens en milieu zijn tot op vandaag onvoorstelbaar, vooral
voor toekomstige generaties. Maar er zijn ook lichtpunten.
Zoals het werk van de Stichting Kinderen van Tsjernobyl.

Dombo

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

VERKOCHT

De vakantie
van hun leven

Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

ƒ 3,82
ƒ 3,82
ƒ 3,82
ƒ 5,09
ƒ 6,36

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

LESBI-CONTACTLIJN
06-320.328.08
Gratis inspr.? 01828-15477.
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Videotheek

* T.k. gevr. dames (merk)
toerfiets, defect geen bezwaar Tel 02507-17813.

Zandvoorts Nieuwsblad

Wil jij een lekkere meid7'
Bel de Hete Vrouwenlijn:
06-320*320*36 (50 cpm)
Annet gaat op SEXBEZOEK
bij John en Petra. Trio-avontuur 06-320 320.95 (50 cpm)
Stiekem MEEGENIETEN met
Kim en haar hete sexvriendmnen: 06-320*322*04 (50 cpm)
Na de wedstrijd geen Petra
en Kim samen onder de douche! 06-320*330*32 (50 cpm)
Bel voor sexafspraakjes
Jonge MEISJES-CONTACT:
06-320330.16 (50 cpm).
SUZANNE is 'n jong blond
meisje, en vol van boven!1
Bel: 06-320.330.96 (50 cpm)
BIANCA is zo'n lekkere griet
die alles doet wat jij wilt.
06-320.330.97 (50 cpm).
Ondeugende Pascale doet 't
in de keuken (KEUKENSEX).
Bel: 06-320*330*98 (50 cpm).
Zoek je een lekkere Boy?
De HOMO/BI-sex-Computer.
Bel: 06-320.330.95 (50 cpm)
Nieuw: BI-SEX AFSPREEKLIJN. Bel: 06-320*330*07 (50
cpm). Inspr.. 01720-45111.
*** Nieuw: TRIO-Contactlyn,
ok voor partnerruil. " " *
Bel: 06-320.320.92 (50 cpm).
Gratis inspr.. 01720-39075.

**HOMO DIRECT A P A R T * *
Bel nu snel voor het maken
van een geslaagde afspraak,
of bel voor 'n lekker gesprek.
Niemand kan meeluisteren!!
Druk op de nul als je iemand
anders wilt spreken.
Bel: 06-320.322.68 (50 cpm).
* De S.M. AFSPREEKLIJN *
Voor strenge sexafspraken.
Bel: 06-320*322*20 (50 cpm).
**" HARDSEX * * * *
Keihard de lekkerste (50 c/m)
!!! 06-320*325*35 »!
* * * * " JANNEKE * * * * *
Jong en onschuldig ...?
Diversen
06 - 320*324*24 (50 c/m)
* * RIJPE VROUWEN **
Veertig jaar en hitsig (50 c/m) X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz
06-320*325*45
Dag/n.service: 020-642.48.00

Simone is gek op VREEMDGAAN. Bel haar lekker thuis!!
Tel. 06-320*328*33 (50 cpm).
SUZANNE gaat onder de
hete douche en Jos maar gluren. 06-320.329.01 (50 cpm).
*** H-E-T-E-R-O-Contact ***
De heetste Sexafspraken!!
Bel: 06-320.329.88 (50 cpm).
HOMO: Zoek je een lekkere
jongen? Gay Date Contact.
Bel: 06-320*330* 18 (50 cpm).
Meer dan 100 hete Meisjes
zoeken SEXCONTACTÜ
06-320*330*21 (50 cpm).
Versier ook 'n afspraakje!!
Bel de Afspreekbox:
06-320.330.77 (50 cpm).
LUISTER naar hete meisjes
die sexcontact zoeken!! Bel
nu: 06-320.323.44 (50 cpm).

Betamax
films te koop

Te koop
gevraagd
diversen

Bi-Sex voor TWEE, direct
apart met een heet meisje of
een lekker jongen, ook trio:
06-320.330.82 (50 cpm).

Buurvrouw Chantal en haar
hete buurjongens, live-sex.
Bel: 06-320*328*01 (50 cpm).
WAAR GEBEURD, triosex samen m. Loesje en stoute Anita: 06-320*328*04 (50 cpm).

Nieuw: DIRECT APART met
een strenge meester of met
* T.k. kmderfiets, meisje/jon' een onderdanige slaaf!!
gen, leeftijd 4-8 jaar, merk Bel Gay S.M. voor Twee:
hele week
Sachs, kleur: groen, ƒ 50. Tel 06-320.329.99 (50 cpm).
na 17 uur: 02507-15808.
De F-L-I-R-T-B-O-X voor leuke
* Te koop: rose kinder-opoe• Reflectanten op adverten- fiets ƒ25. Tel. 02507-16183. meiden en gezellige jongens.
Corn. Slegersstraat 2 b
Bel: 06-320.330.01 (50 cpm).
ties onder nummer gelieven
tel. 12070
ervoor te zorgen dat het numGeopend dagelijks
mer m de Imker-bovenhoek
13.00-21.00 uur
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale OrderWij behouden ons het afd. Weekmedia, Postbus
recht voor zonder opgave van 122, 1000 AC Amsterdam. Dit
redenen teksten te wijzigen voorkomt vertraging in de behandelmg.
of niet op te nemen.

GRATIS

GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• aan balie kantoor zijn opgegeven
o verloren/gevonden
• weg/aan komen lopen/vliegen
o maximaal 5 regels
« alleen voor particulier gebruik
» het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

250 POOLSE DAMES
Gratis info-fotobroch.
Fotoboek ƒ 10. STG. AMOR
Postbus 95 - 4724 ZH Wouw
Tel. 01640-52623
ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan
Parasol Reis- en Contactenclub: 023-356840 (infoband).

'rivé Liveporno
uit Zandvoort!

Te huur onverwarmde
OPSLAGRUIMTE
te Zandvoort.
Wij hebben in ons flatje pal aan de boulevard
Br. o. nr. 762-77337 v d. blad. (t.o. 12/A) een eigen privé 06/lijn laten installeren.
Alles wat jij in je eigen slaapkamer niet mag en/of
kan doen vinden wij juist (live) heel spannend en
Onroerend goed
opwindend! Wij houden van lekker Grieks, jarretels,
en woonruimte
Russisch, veel lak en leer en natuurlijk héle grote
te huur gevraagd
gemene rubber/hulpstukken! In onze vrije tijd komen wij
het liefst m ,,De Pomme" om (heel discreet) gezien
te worden en om zelf wat lekkers te zien!
Jong stel zoekt woonruimte in Bel ons snel en je hebt de kans om alles te doen
Zandvoort, Haarlem of Am- wat thuis onmogelijk is (of we zien je in De Pomme!).
sterdam. Tel. 050-143690, na
19 uur.

* T k gevr. volw. keyboard
Woninginrichting
voor beginner Tel. 02507Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor17813
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootWoningruil
Huren met recht van koop T.k.a. 2x 1-pers. bed met wit
ten
Gevr.
2
of
meer
kaartjes
New
KEYBOARD
v.a.
ƒ25
p.m.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
gelakte ombouw + natuurKids on the Block, R'dam,
DIJKMAN B.V.
Micro's op de pagina „MICRO'S".
rubberen matras, 2x gebruikt. GEVRAAGD m Zandvoort:
12 5. Caroline. 02972-3500.
Rozengracht 115, Amster- Nieuwprijs Auping ƒ 140C, grote 2-kamerflat, huur tot
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
1 dam. Tel. 020-62656.11.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,40 per millimeter.
•*• Loes wordt 8 april 40 jaar
vraagprijs ƒ600 Nieuwprijs ƒ500. AANGEBODEN in AmSluitingstijd- dinsdag 15.00 uur.
Wie had dat nou gedacht7 Zij
gewone bed ƒ 1200, vraag- sterdam: 2-kamerflat, grote
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of afge- heeft nog energie van een
pnjs ƒ450. Tel. 14112.
woonkeuken. badkamer +
Radio/tv/video
ven/zenden aan:
meisje van 18 jr en snoet
* T.k lichtgrijs kunststof ligbad, 2 balkons van 6 mtr,
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
vrouw.
2042 JM Zandvoort.
aanrechtblad met opstaande vrij uitzicht, 2e etage Geuzen•* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
Foto Boomgaard rand en spoelbak, lengte 220 kade. Tel. 020-6120126.
* O jee, Barry wordt zondag
1421 AA Uithoorn.
18 jaar. Dus maandag staat
cm. Prijs ƒ50 Tel. 02507Grote Krocht 26.
o Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties:
om 5 uur de lesauto voor hem
17813.
Telefoon- 13529.
Financiën en
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer, klaar. XXX-jes Mama, Nelly en
UW FILM OP VIDEO
T.k/ Auping met 2 lattenboAmstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde Michel
handelszaken
ƒ 1,75 per minuut met
dems, 180x200, z.g.a.n. keuVener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
kenaanrecht met onderkastDiemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasper- * Loes nu ook jij veertig jaar. gratis achtergrondmuziek.
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuws- Hartelijk gefeliciteerd Ko,
je, afzuigkap, nw; 2 matrasAutoverzekering
blad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode en De Nieuwe Dicky, Danielle, Jordy.
sen, 90x200, nw. Tel. 17701.
Videotheek
V.A. ƒ75 • DORSMAN
Weesper ƒ 6,38 per millimeter.
blijft toch goedkoper1
* Tanja bedankt voorde par*
T.k.
leren
draaifauteuil
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
7
Bel nu: 02507-14534.
tyservice.
Volgend
jaar
weer
ƒ 200. Tel. na 18 uur: 02507x Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie19536
combinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kanto- Groetjes van Carola
Vakantie
ren verkrijgbaar.
* Als Rob eerst zijn dutje
* T.k. Maxi-Cosy eik kindere Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening doet dan bowlt hij goed. De
buitenland
ledikant m. gedr. spiralen +gebracht, alsmede ƒ6,00 adm.kosten.
Bowlers.
matras, ƒ250. Tel. 14110.
o BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
Stacaravans t.h. in de Belgiverstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten •*• Marijke had het in haar rug,
sche Ardennen v.a. ƒ 190 p.w.
Lijsten
op
maat
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor maar is u weer helemaal teall-in. Inl.: tel. 04459-1598.
wordt ƒ3,00 m rekening gebracht.
bijrug. De Zandvoortse Bowlers.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefoFoto
Boomgaard
*
Charlie
bedankt
voor
je
CD
Corn.
Slegersstraat
2b
nisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
Sportartikelen
van Wally Tax. Als dank gaan
Zandvoort
bezorgklachten) of zenden aan:
Grote Krocht 26
we
bowlingen
Van
Zijl,
Iven
tel.
02507-12070
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Tel. 13529
* Te koop: hometrainer ƒ 25
T., Jaap Heensen en Jaap
Postbus 122
Tel. 02507-16183.
van Twisk. Tabe!
1000 AC Amsterdam
T.k. gevr. LEDER CHESTERDe sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing Broodjes bestellen?
FIELD BANKSTEL of LOSSE
Lessen en clubs
m dezelfde week.
Vaar/surfsport
BANK. Tel. 075-704775.
18789
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
BROODJE BURGER BELLEN
ZELF
* Te koop surfzeil, 6-7 Race
Zalenverhuur
ƒ2,50 bezorgkosten
KINDERKLEDING MAKEN?
Mono Film, ƒ 195; Cabras
boven ƒ 25 gratis bezorgd Ik leer het je 1 Uren m overleg
Kunst en antiek
mast ƒ75. Tel. 02507-17817.
* Help de Polen. Stuur eens Yvonne Molenaar, tel. 19566
VERENIGINGSGEBOUW
T.k.: Zodiac RUBBERBOOT
een voedselpakket! Geen
AEROBICS
(1990), houten vlonders en
De Krocht
Veilinggebouw Amstelveen veilt weer adres? Dat hebben wij voor u!
o.l.v. Anja v.d. Voort.
spiegel, dubb. luchtkamers,
Inl.: tel. 02907-5235.
Grote
Krocht
41,
Zandvoort,
Bel v. info- 19701 of 12215.
maandag 8 en dinsdag 9 april
tel. 02507-15705-18812, voor mcl. 4 pk Johnson b.b.m. Pr.
Voor trouwfoto's • ANNULERINGEN van uw BRUILOFTEN - RECEPTIES ƒ 1350. Tel. 02507-16019.
Aanvang 19.30 uur.
KIJKDAGEN ZATERDAG EN ZONDAG, 6/4 en 7/4, 10-16 uur.
kunt u
MARINA Monnickendam, de
KOFFIETAFELS
Foto Boomgaard advertentieopdrachten
Veel inboedels, antiek en curiosa. Frans Halslaan 33,
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
gezellige jachthaven met alle
Amstelveen (hoek Rembrandtweg). Tel. 020-6473004.
richten aan Centrale Orderaffaciliteiten. Enkele ligplaatsen
Grote Krocht 26 delmg
Huwelijk en
Weekmedia, Postbus
beschikbaar. Tel. 02995-2595.
122, 1000 AC Amsterdam.
kennismaking

Oproepen
Mededelingen

Diverse clubs

* * * * VLUGGERTJE * * * *
Bel me snel schatje (50 c/m)
06 - 320*325*27
5 meisjes/dames ontv. tijdelijk/part-time in rom. privésfeer v.a. ƒ 100. 020-6252497.
HOMO-jongeren CONTACTLIJN: 06-320.332.88 (50 cpm).
Gratis inspr.? 01828-30800.
SM-CONTACTLIJN homo-hetero: 06-320.330.39 (50 cpm).
Gratis inspr.' 01828-30599.
HETERO-jongeren-contactLIJN: 06-320.331.61 (50 cpm).
Gratis inspr.? 01828-11141.

D dhr. D mevr.

Adres:
Postcode: i

|

i

l-l

l

l Plaats:
150.91.04

Postbanknummer:

Banknummer:
j

|

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Datum:

• NATIONALE •

Handtekening:

L O T E R I J il!
Bon.invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 13052, 2501 VC Den Haag
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Zero's dansmiddag
Sociaal Cultureel Centrum Zero
heeft op zondag 7 april een dansmiddag. Er zijn dansen uit verschillende culturen. Sergio del
Canto uit Chili brengt deze middag
Flamengo, Tango en Salsa. Annemieke Verhoogt, vaste docente
van Zero, zal deze middag een optreden tauikdansen verzorgen. Entree zeven gulden vijftig. Aanvang
twee uur. Bakkernessergracht 10.
Tel.: 023-322847.

Exposities in hallen

TE

kust
keur

• KORTE TIPS •

&

tips & suggesties
Gasthuisplein 12 - 2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Drie hedendaagse schilders exposeren vanaf 29 maart in de
Vleeshal aan de Grote Markt. De
schilders zijn Ene de nie, Harrie
Peters en Carla Spruit. Het gaat
om grote doeken die worden tentoongesteld in de hoge benedenverdieping in de Vleeshal. De tentoonstelling maakt deel uit van de
serie 'Haarlemmers', die in 1983
van start ging. Zoals bij de twaalf
vorige exposities zal ook nu een
catalogus verschijnen.
Een andere expositie is die in de
Vishal. Daar is tot 28 april een aantal schilderijen uit de moderne
kunstverzameling van het Frans
Halsmuseum te zien. De nadruk
ligt op schilders van de expressionistische Cobra-groep: Karel Appel, Corneille en Constant. Er is
ook een aantal schilderijen van de
Amsterdamse kunstenaar Ferdinand Erfmann te zien.
De hallen zijn van één tot vijf uur
open

Orgelconcerten
De reeks concerten op het Willibrordorgel in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo aan de Leidsevaart
in Haarlem begint op 6 april. Dit
jaar ligt het accent op Max Beger,
die 75 jaar geleden stierf. Van hem
• De Dijk, binnenkort in Het Patronaat.
worden alle Koraalfantasieën uitgevoerd, verder de grote orgelwerken, alsmede een aantal kortere
orgelcomposities en koorwerken.
De concerten vinden iedere zaterZAND VOORT/HAARLEM - De Nederlandse popformatie De
dagmiddag vanaf 6 april tot en met
28 september plaats. De aanvang is Dijk zorgt op donderdag 11 en vrijdag 12 april voor twee optredrie uur. De organsit tijdens het dens in Het Patronaat. De Dijk is weer bezig met een toernee
eerste concert is Bernard Barte- door het land en volgende week wordt Haarlem dus aangedaan.
link.
Onlangs bracht de groep een nieuw album uit: 'Nooit genoeg'.

De Dijk in Het Patronaat

'Supertrio' in Velsen
De Stadsschouwburg in Velsen
komt op 6 april met een 'supertrio'
aan pianisten. In het kader van de
serie 'The Gershwin Years' geven
de 'Gevleugelde Vrienden' een
concert. De vrienden zijn Pim Jacobs, Louis van Dijk en Mr. Pieter
van Vollenhoven. Het programma
dat het trio ten gehore zal brengen
is samengesteld uit het omvangrijke repertoire van de componist
George Gershwin.Kaarten kosten
veertig gulden en de aanvang is
kwart over acht.

Op dit album klinkt de band Amerikaanser dan ooit.

Het is een muzikale zoektocht naar de 'roots' en die liggen, getuige het
album van De Dijk, in Amerika. Rithm & Blues, Southern Rock, Blues en
Soul zijn muzieksoorten die in de muziek van De Dijk zijn terug te vinden.
'Nooit genoeg' is alweer het zesde album van De Dijk, na het live-album van
vorig jaar.
Voorafgaand aan het nieuwe album bracht De Dijk de single 'Je weet
nooit wanneer'.
Het voorprogramma wordt op beide avonden verzorgd door Van Wanten.
Zij brengen ruige Nederlandse rock met een knipoog naar Neil Young.
Kaarten voor de optredens zijn te koop bij de Toneelschuur, Smedestraat
23, tel.: 023-312439 of bij WV-Haarlem. De toegangsbewijzen kosten vijftien gulden. De zaal is open om negen uur.

• Wandelvereniging DSV in Haarlem organiseert op zaterdag 6 en
zondag 7 april haar jaarlijkse
Voorjaarswandeltocht. De afstanden zijn 5, 10, 15, 25 en 40 kilometer. De routes gaan dit jaar richting Bloemendaal, Overveen en de
afstanden vanaf 25 kilometer gaan
richting Zandvoort.De start is vanaf het clubgebouw van speeltuin
DVS aan de Clovisstraat in Haarlem.
De veertig kilometer start tussen negen en tien uur, de overige
afstanden tussen tien en een uur.
Inschriven bij de start is mogelijk.
• Het Historisch Informatie Centrum Zuid-Kennemerland (HIC)
heeft van l maart tot 3 juli een
tentoonstelling over Haarlem ten
tijde van de eeuwwisseling. De expositie bestaat uit foto's, kleding,
meubilair en vele gebruiksvoorwerpen. Het centrum is gevestigd
tegenover het Frans Halsmuseum,
Groot Heiligland 47 in Haarlem.
Openingstijden: dinsdag tot en
met zaterdag van twaalf tot vijf
uur en zondag van één tot vijf uur.
De toegang is gratis.
• Expositie kunstschilder Jan van
der Veen tot en met 21 april in
atelier Paulus Loot. De tentoonstelling in het Zandvoortse atelier
laat een overzicht zien van de werken van de in 1912 in Bloemendaal
geboren kunstenaar, vanaf zijn
academietijd.
Hij volgde zijn opleiding aan de
Rijksacademie Amsterdam. Olieverf, aquarellen en tekeningen.
Kleuren bepalen vaak de sternmingen.
• De in Zandvoort verblijvende
Arabische kunstenaar Ali Ghadaff
exposeert in de Galerie Printerette
van dorpsgenoot Willem Jubels in
Amsterdam. ABN-Galerij, Vijzelstraat 76. Openingstijden: werkdagen 10.00 - 17.00 uur, zaterdags
10-15.30 uur.
• Peer Gynt, Toneelschuurproduktie, Smedestraat 23, Haarlem.
Noorse folklore, lyrische natuurbeschrijving, moderne dialoog en
19-eeuwse moraal. Zestien acteurs
spelen de eerste drie bedrijven van
Peer Gynt, de klassieker van Henrik Ibsen.
Met o.a. Viviane de Muynck. Tot
en met zaterdag 6 april, aanvang
20.30 uur. Vrijd/zat. tevens dansgroep Krisztina de Chatel. Jeugdtheat-er: Dondersteen met 'de Verbeelding'. Info: 023-328450.
• Patronaat: Vrijdag 5 april dubbelconcert van 'Urge Overkill' (USA)
en 'Carter the unstoppable sexmachine' (UK). Entree twaalf gulden
vijftig, zaal open om negen uur.
Zaterdag 6 april: 'All tomorrow's
Parties', dansfeest met extra's.
Zaal open om half tien. Entree:
acht gulden vijftig.

Strandventers

HET

THEATER

Gasthuisplein 5
tel. 02507-18686
Bioscoopprogrammering
5 t/m 11 april
Voor de kleintjes de nieuwste Walt
Disneytekenfilm geheel Nederlands
gesproken en gezongen!

DE KLEINE ZEEMEERMIN
vr za zo woe om 14 uur met vooraf
de clown Oldl op het toneel
Kinderen tot 12 jaar ƒ9,Volwassenenkaartjes ƒ 12,50
Derde week.
De McAlllsters gaan op vakantie en
vergeten hun jongste zoon Kevln mee te
nemen. Nu met Kerstmis Is hij ALLEEN
THUIS en vast besloten zijn huls tegen
Inbrekers te verdedigen.
De leukste film van het jaar.
HOME ALONE
met: McCaulay Culkm, Joe Pesci,
Catherlne O'Hara en John Heard. Een
John Hughes film. Regie: Chris Columbus
Vr za zo wo 16 uur: Kinderen tot 12 j.
ƒ9,-. Volwassenen ƒ12,50.
Derde week.
HIJ Is zijn geheugen kwijt en vreselijk
kwaad. Hij gaat de strijd aan om te weten
te komen wie hij is. De
Sclence-FIctionfilm die van het grote
doek knalt!
ARNOLD SCHWARZENEGGER

In
TOTAL RECALL
Elke avond 20 uur en 22 uur.
Regie: Paul Verhoeven.

Kleurwedstrijd

ZANDVOORT - De winnaars van
de kleurwedstrijd van Bakker Visser kunnen vrijdag na 13.00 uur hun
prijs, een knuffelkonijntje, komen
ophalen.
Dat zijn: Amanda Pellerin, Lucia
v.d. Drift, Dewi Borkent, Sabine
Keesman, Dirk Ellerbeek, Laura
Bluys, Mariska Gerritsen, Manuela
Berkhoff en Linda Bosman. Voor
alle andere deelnemertjes ligt er ook
een leuke verrassing klaar.

Personalia
Het echtpaar Zonneveld-Klaassen
hoopt woensdag 10 april zijn 50-jarig
huwelijksfeest te vieren. Burgemeester Van der Heijden zal samen
met zijn echtgenote het bruidspaar
's ochtends geluk komen wensen.

Bar - restaurant - terras
„SCHRANSEN AAN ZEE"
Nieuwe menukaart
Boul. Barnaart 22
Zandvoort, tel. 15445
* Dagelijks open vanaf
15.00 uur
* Zat. en zondag open
vanaf 12.30 uur
(Woensdag gesloten)

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

Vermakelijk
Van nature ben ik een vrolijk
mens. Het is mij niet altijd aan te
zien. Toch ken ook ik zo mijn ups
en downs. Vooral het onrecht,
mijn medemensen aangedaan,
brengt mij soms in een ware rmneurstemming. Klagers vinden bij
mij dan ook altijd een gewillig oor
Hoewel niet altijd van enig eigenbelang gespeend, kan ik er wel begrip voor opbrengen. Een mens is
maar een mens, denk ik dan.
Soms leiden dergelijke klachten
tot vermakelijke situaties. Ik berichtte u laatst over de klacht van
de buurtbewoners van het speeltuintje aan de Prinsessen weg. Tot
hun verdriet had de gemeente hun
bankjes weggehaald. Door het gemis van hun dierbare zitmeubels
waren zij niet meer m staat het
spelend grut m de zandbak en op
de klimrekken naar behoren in de
gaten te houden, zo werd mij verteld. Bij navraag bleek dat de gemeente de banken had verwijderd
om ze een opknapbeurt te geven.
Anderhalve week geleden zijn ze
weer teruggeplaatst. Wie nu
mocht denken dat daarmee het
probleem uit de wereld geholpen
was, komt echter bedrogen uit.
Vorige week liep ik er langs. De
spelende kinderschare in het lentezonnetje deed mij werkelijk
goed. De bankjes zagen er schitterend uit. Zij waren leeg. Tot mijn
verwondering zag ik twee dames
zitten in het mulle zand. Nieuwsgierig informeerde ik naar hun tevredenheid. Die was er met, zo riepen zij vanaf hun zitplaats. Op
mijn vraag wat eraan mankeerde,
lieten zij weten, dat zij deze zitmeubels hadden afgekeurd. Het
waarom, werd mij alras duidelijk
gemaakt. "Dit zijn niet dezelfde
banken die hier vroeger stonden.
De vorige hadden een rechte rug
en deze staan sohuin", zo vertelde
men mij. U kunt het geloven of
niet, het is werkelijk waar.

vaarlijke situaties. Vooral moe
ders met kinderwagens, mensen
in een rolstoel en bejaarden on
dervonden hier veel hinder van
Dat de politie hiertegen opgetreden heeft, vind ik een goede zaak
Sommige 'zakenlieden' blijken
echter nogal hardleers. Alle waarschuwingen ten spijt, blijkt steeds
maar weer, dat zij maling hebben
aan de voetgangers.
Gelukkig hebben het Zandvoortse gemeentebestuur en de
politie begrip voor dit probleem
"Dit weekend is het nog bi] waai'
schuwingen gebleven. In de toe
komst hoeven deze notoire boos
doeners met meer te rekenen op
enige clementie van de overheid",
zo is mij van hogerhand verzekerd.

Ballorig
Wat ik had verwacht is dit week
end al bewaarheid. Zondagmiddag
zat ik bij uitzondering op het terras bij het 'Wapen van Zandvoort'
Evenals myn mede zonaanbidders ergerde ik mij groen en geel
aan de knetterende motoren van
jeugdige bromfietsfanaten die
voor de deur van Circus-Zandvoort stonden opgesteld. Een stationair draaiende motor is al niet
om aan te horen. Laat staan als
het er een stuk of vijf zijn. Als de
lieve jeugd echter uit ballorigheid
de gashandel van de stilstaande
bromfietsen open en dicht gaat
draaien, wordt het ook voor mi]
wat al te dol. Ik ben benieuwd wat
het deze zomer gaat worden. Mijn
rust zoek ik in de toekomst wel
elders, Het pittoreske Gasthuisplein heeft (alle dorpspompen ten
spijt) voor mij afgedaan.

Geruchten

Woningzoekenden in Zandvoort
opgelet! Over uiterlijk twee weken
kunt u inschrijven op de in dit jaar
op te leveren woningen op de voormalige voetbalvelden van ZandLevensgevaarlijk
voortmeeuwen aan de van LenHet paasweekend is weer voor- nepweg.
bij. We zijn er weer zonder kleerscheuren doorheen gerold. Op een
Gisteren zijn er tussen de woenkele ingetrapte ruit en een klei- mnbouwverenigmg EMM en het
ne vechtpartij na, is het in het gemeentebestuur besprekingen
dorp rustig gebleven.
gevoerd over de toewijzings-criteria. Middels een advertentie m dit
De politie was opvallend aanwe- blad wordt u bijtijds gewaarzig. Dat was duidelijk te merken. schuwd. Zoals u wellicht weet,
Gelukkig kon de surveillance- gaat het om de 12 semorenflats, de
dienst worden uitgebreid met 12 flats voor kleine huishoudens
agenten vanuit de regio. Dat is en de 36 eensgezinswoningen die
waarschijnlijk de reden geweest, door de EMM en de gemeente verdat zich geen calamiteiten hebben deeld gaan worden. Nu al blijkt er
voorgedaan. Toch werd ik zater- veel belangstelling voor deze wodagmorgen alweer aangesproken ningen te bestaan. Volgens somdoor inwoners die zich ergerden mige geruchten zouden er al woaan het gedrag van sommige neer- ningen verdeeld zijn. Ik kan u echingdoenden uit de Haltestraat. ter verzekeren dat deze geruchten
Evenals in voorgaande jaren had- volkomen uit de lucht gegrepen
den zij hun winkel of horecabe- zijn. Houdt dus goede moed. Weldrijf met reclameborden of terras- licht bent u de gelukkige die voor
sen tot aan de stoeprand uitge- één van deze schitterende 'stulpbreid. Passanten dienden dan ook jes' in aanmerking komt.
van de rijbaan gebruik te maken, Dit was het weer voor deze week,
wilden zij deze obstakels passe- blijf gezond tot de volgende week.
ren. Dit leidde soms tot levensgeBram Stijnen

Duitser weg
met wielklem
Vervolg- van pagina l
Fred Paap, voorzitter van Horeca
Nederland afdeling Zandvoort toonde zich tweede paasdag redelijk tevreden. Hij gaf een '7' voor dit paasweekend. "Helemaal tevreden zijn
wij als ondernemers natuurlijk
nooit", waarschuwde hij. Het circuit
trok - ondanks het sombere weer tijdens de paasraces op maandag
8.500 toeschouwers. "Gemiddeld
zijn dat er zo'n vijfduizend", vertelt
een medewerker desgevraagd.
Voor Maarten Keislair van strandtent 'Club Nautique', Jan Oonk van
'Club Maritime' en andere strandtenthouders was het Paasweekend
)eze week, zo aan het begin van het nieuwe toeristenseizoen, een toepasselij- anderen zijn (v.l.n.r.): Maarten Zwemmer (Hekkie), Willem Molenaar (Boet), Leen 'een regelrechte sof'. De toeristen, • Sommige Duitsers maar ook Nederlanders werden onthaald op een
Duivebode (Sjogger), Tienes Snellens (De Reu) en de nog jonge Gijs Keur. Zoals waaronder vooral veel Duitsers, ver- wielklem.
ie foto van zes Zandvoortse Strandventers.
kozen de verwarmde terrassen in
•iet plaatje dateert uit de jaren omstreeks 1920 en werd ter beschikking gesteld gezegd, Henk Koning, die indertijd met kranten liep, sluit de rij.
het dorpscentrum boven het 'dampidoor Henk Koning ('Lange Henk'), zelf helemaal rechts op de foto te vinden. De
ge' strand.

MENINGEN

De rubriek meningen staat open voor uw reacties Stuur uw bnef naar de redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort U
kunt uw brief ook afgeven aan het Gasthmsplem 12. De redactie is telefonisch bereikbaar 02507-18648

Van Fenemaplein heeft een bijzondere functie
Tijdens de Renaissance heeft de
bouwKUNST vooral de nadruk geegd op schone verhoudingen. Vene'e, Rome en Florence hebben daar
iun wereldberoemde pleinen aan te
danken, waarvan het San Marco
tfein - 175 m. lang en 62 m. breed el het beroemdste is.
Een onderbreking van de beboumg
bevordert de ruimtewerking,
z
odat binnen de schaal van de ruimelijke-ordening mens, natuur en be'ouwing beter tot hun recht komen.
ïet bijzondere van het Burg. Van
"enemaplein
nu is, dat het als het
•yare land en water met elkaar vert, en de grootsheid accentueert
v
an de zee en de natuurlijke ruimte.
In die ruimtelijkheid van het plein
an de mens zich los wanen van de
v
aak benauwende bebouwing van de
Woonomgeving. Ruimte is synoniem
toet leven. Ouderen genieten op een
^nkje in de zon van de jeugd die
v
°orbij gaat. Jongeren spelen er met
e
en bal of op een surfplank, en de
a
'ler kleinsten kunnen er ongehun eerste stapjes zetten,

waggelend achter vluchtige duiven.
Het nog niet zo lang geleden - voor
veel geld - aangebrachte tegeltableau
in mozaïekmotief versterkt de levendigheid van het plein.
In het H.D. van 16 maart j.l. laat
één van onze bestuurders echter weten, dat het plein nu slecht functioneert, en hij acht het wel nodig deat
er wat gebeurt om de kwaliteit van
het plein te verbeteren. Die verbetering zou dan inhouden de uitvoering
van de plannen van Van Erkel, om
na de uitvoering ervan te ontdekken
dat er geen plein meer is! Daarmee is
tevens de functie van het plein en de
natuurlijke omgeving finaal kapnt
gemaakt. Nog meer flats, horeca en
parkeerruimte als barbaarse uitvloeisels van een subcultuur die beheerst wordt door projectontwikkelaars en béton-architecten.
Ik wens Zandvoort toch maar liever een nieuwe Renaissance toe!
P. Keur, Zandvoort

Hondepoep (2)
H. Bloem komt met het geniale

idee om van de geincasseerde hondebelasting drie man in dienst te nemen, die 40 uur per week continu
hondedrollen opruimen. Waar haalt
de gemeente deze drie man vandaan? Wie wil 'hondepoepopruimer'
worden? Een Turk of een Marokkaan? Ik denk het niet. Voor een
Moslim zijn honden onrein. Misschien een domme Hollander, of een
asielzoeker? Met H. Bloem als
hoofdpoepopruimer, diploma niet
nodig. Na l uur: de drollen komen H.
Bloem de neus uit. Na l dag: strontmisselijk. Na l week: in de ziektewet. Na l maand: in de W.A.O., volkomen overspannen, want je wordt
natuurlijk ook nog flink gepest met
je drollegrijper op zondag in een
drukke Kerkstraat. Want op zon- en
feestdagen moet er ook gewerkt
worden hoor, H. Bloem, want dan is
het juist lekker druk. Nee, hondepoepopruimer is geen beroep. Een
hondebezitter moet zelf de viezigheid opruimen en dit niet aan anderen overlaten. De hondebelasting is
er alleen om het hondebezit een

beetje in te dammen. Een echte oplossing is er niet. Wel zijn er enkele
manieren om de overlast wat terug
te dringen, en wel: een hondeverbod
in de drukste winkelstraten. En
voor de zomermaanden een verbod
voor honden op het strand en langs
de boulevard. Natuurlijk met strenge controle en hoge boetes. Daar
zouden extra controleurs met bekeuringsbevoegdheid voor aangesteld moeten worden, net als voor
het foutparkeren (betaalt zichzelf).
Want de overlast is groot.
Wel eens op een warme windstille
zomerdag langs de zuidboulevard
gewandeld? Nou je ruikt geen frisse
zee, maar wel wat anders. Wel eens
met je blote voeten in een verse hondedrol op het strand getrapt? Best
vies hoor, vaak zitten er nog wormen ook in. Kinderen spelen daar in
het zand, weet u wel, Zandvoorters
met honden. Blijft u in ieder geval 's
zomers met uw hond weg van het
strand, dat scheelt in ieder geval.
W. Klop, Zandvoort

De Zandvoortse politie, die met
extra agenten vanuit de regio was
versterkt, hoefde maar weinig op te
treden. Volgens politie-woordvoerder Hans Konijn was het op een kleine schermutseling en een ingetrapte
ruit aan de Kerkstraat na, opvallend
rustig. Er werden 'slechts' 18 auto's
opengebroken. Doordat de nieuwe
noodvoorziening voor campers op
de Noord Boulevard vol stond, zochten veel toeristen een plaatsje op in
'Zuid'. Na klachten van bewoners
van de Cort van de Lindenstraat en
de Boulevard Paulus Loot, over
overlast, besloot de politie handelend op te treden. De wild-parkeerders werden weggestuurd. Zij mochten hun heil zoeken op carmngs in
Bloemendaal en Velsen.
Andermaal moesten de agenten in
actie komen toen een Duitser er vanuit het centrum met een wielklem
vandoor ging. Gewaarschuwd door
het publiek werd met een surveillancewagen onmiddelijk de achtervolging ingezet. Op de noord-boulevard
werd de oosterbuur klemgereden en
naar het bureau aan de Hogeweg
overgebracht. Na het betalen van
een boete van 535 gulden, hem opgelegd door de Officier van Justitie,
mocht hij enkele uren later alsnog
zijn weg naar huis vervolgen. Rond
acht uur in de avond was het dorp
nagenoeg 'schoon'.

Pepijn Paap sterke winnaar
Paastoernooi Schaakclub

ZANDVOORT - Het jeugdige schaaklid Pepijn Paap heeft
een speciaal Paastoernooi winnend afgesloten.
Op dit door de Zandvoortse
Schaakclub georganiseerde schaaktoernooi kwamen maar liefst 26
schakers af. Met een speeltempo van
2 x 10 minuten werd vorige donderdagavond in het Gemeenschapshuls
voor de leden van de Zandvoortse
Schaakclub een Paastoernooi georgamseerd. Achtenzeventig partijen
werden er totaal gespeeld. Het zag er
uit alsof de toptien van de Zandvoortse Schaakclub ook in dit toernooi de dienst zou uitmaken. De
aanwezigen kwamen echter bedrogen uit en het werd een spannend en
verrassend toernooi.
Vijf spelers lieten al snel blijken
dat zij aanspraak zouden maken op
de eindoverwinning. Ayress, Lindeman, Van Eijk, Molenaar en Van
Kempen namen na zes ronden de
plaatsen twee tot en met acht in,
maar Pepijn Paap verraste hen volkomen. Paap heeft zich m dit toernooi niets van de tegenstanders aangetrokken en in alle zes ronden heeft

hij zich bij de toptien weten te plaat
sen. Het verhespunt tegen Van Eijk
m de derde ronde bracht Pepijn
Paap ook niet van de kook.
Na vijf van de zes te spelen pai tij
en stond Paap op de tweede plaats
Remise in de laatste ronde van Ay
ress tegen Lindeman zou hem de
eerste plaats kosten. Maar wat ge
beurde er? Ayress verloor verras
send. Uiteindelijk eindigden Paap
Ayress en Lindeman met een geh]k
aantal winstpunten van vi]f, maai
het totale aantal weerstandspunten
wat Pepijn Paap had opgebouwd, giü
hem de eindzege.
De volledige eindstand is ah, volgt
1. Pepijn Paap, 2. John Ayress. 3
Lindeman, 4. Bosma, 5. Van Eijk. 6
Molenaar, 7. Twint, 8. Van Kempen,
9. Gorter, 10. Berkhout, 11. Dennit
van der Meijden, 12. Ronald Roele
13. Termes, 14. Van Elk, 15. Handgraaf, 16. Ter Bruggen, 17 Geertb, 18
Gude, 19. Pepijn van der Mijc, 20
Mare Kok, 21. Franck, 22 Schiltmeijer, 23. De Oude, 24. Heitkomg.
25. Marquenie, 26 Wiggemansen.
Door de Zandvoortse Schaak
jeugd werd nog een kleine simul
taanwedstrijd gespeeld tegen Den
nis van der Meijden.
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Ford Escort, 1 6L-, bj '84, 5-bak,
5-drs, trekh , i.zg.st , ƒ7500,-.
Na 19 uur tel 02290-44589

Auiorubnot SHOWROOM verschijnt elke week in o'le
edi'ieb van Weekmedia, l w : Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lnior, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Runner De Zaanse Ge^msbode, De Nieuwe Weesper,
Niv-uwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Urhoorrse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Ccuran' en Zandvoorts Nieuwsblad
DL ajvefenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Tule'onisch van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20 00 uur Tel 020-6658686 Fax 020-6656321
Sdintteli|k. Vul de bon m en ^end de^e aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
AUjeven kan ook Hel Parool, Wibautstraat l 31 of Rokm
l l O, Amsterdam
A'geven kan oot bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstefveen, Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 42] B, Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Sta'ionsbtraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein l 2
Alle opdrachten (^owel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag 20.00 uur in ons be^it a\n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
weet in alle Weekmediakranten
Totale oplage 730.000 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ 11 ,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

FordFiesta 1100, luxe mod. '81,
APK 4-'92, keurige auto / 1475
Tel. 0206125155

FSO
Polonez sedan b). 86 + tr.h
red staat vr pr / l 500
tel 02982-6397 na 1900 uur.

AUTO SERVICE WETTER
Lada 2105 1 3, lpg'89 ƒ 8.500
Lada 2105 1 3. lpg'86 ƒ 4.995
Lada 2107 1 5, lpg'85 ƒ 3.750
Lada Samara 1 3 .'86 ƒ 7500
Nissan Micra
'88 ƒ 12.995
Citroen BX 14 .. .'90 ƒ 19.995
VERWACHT Ford Onon 1.8
diesel
'89 met veel ace.
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg Tel. 02907-6572.
Adverteren m
„SHOWROOM"
FAX: 020 -6656321

Mitsubishi Tretia 1 6. Bouwj. '83
APK 8-'91. Met trekh. ƒ2500.
Tel 02995-5378.

020-665 86 86

Van 21 maart t/m 6 aplïl

Autoverhuur

Rover

Auto Halan

020-6650050

Austin

Chrysler

Opel

+ + +75 jaar jong + + +
heeft 2e PAASDAG in de Showroom de

VOYAGER en SARATOGA

Kadett 1.3 LS, 5-drs LPG, 10'87. Kadett 1.3 LS, LPG, 5-'85.
Kadett 1 6 D, station, 6-'85.
Kadett 1.3 LS, station, LPG, 1'88. Kadett 1.3 LS, station, 5drs, LPG ob, 6-'88. Autobedrijf
BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
A'dam, tel. 020-6627777.

Wegens vertr. buitenl. t.k.
OPEL Ascona 18 S, + 48000
km., '88, Irmscher getuned,
mooiste Opel van Nederl., gespoilerd, gas, brede banden
pr. ƒ21.000. Tel. 02975-64169.

Peugeot

OFFICIEEL DEALER VOOR:

& CHRYSLER
Business of fin. lease

Citroen
Uniek aanb v 1e eig. BX TRI,
10-87, grijs met, 34000 km.
veel extr ƒ 15 500 0206654442
Citroen Axel 11, bj. 10-'85, kl.
wit APK 5-'92, ƒ2950. Tel.
02998-1612, na 18 uur
V a 185-5 veerbollen op druk
brengen bij de Citroenspecialist van Zaanstad
GARAGE RENE SPAAN
Vissers-pad 11, Krommenie
075-281193 of -353788

ingdijk
autoverhuur
o.a. AX, BX
vanaf ƒ31,65 excl. BTW
Tel. 020-6932750
S. Stevinstraat 12a, A'dam

Paasshow

v.a. ƒ16.000.

van 23 maart t/m 6 april
De goedkoopste in leasing
voor part. b.v.
MINI JUMBO v.a. ƒ 145. p.mnd.

zeer veel extra's
o.a. radio/cass. op slede,
wieldoppen, striping

v. 22 maart t/m 6 april
2e PAASDAG GEOPEND
van 11.00 tot 17.00 uur

Autobedrijf Heere

Zeilemaker-Opel

CHRYSLER AMSTELVEEN
Wiegerbruinlaan 73, 1422 CB UITHOORN,
tel. 02975-6 12 12. Fax: 02975-60240

3GL

Ceintuurbaan 225
Opel Ascona 1.9, b.j. '79, 4
Tel. 020-6622204.
drs., m prima staat, APK gek.
ƒ 1450.020-6868919 na 18.00 u. Donderdagavond koopavond.

Openingstijden van 11 00 - 17.00 uur

voor vroege beslissers is er de

Justy Spirit

Paasshow

Opel CORSA 1.2 TR, m. '85,
APK 3-'92, 2 drs. grijs met.,
INRUILWAGENS
Constant keuze uit 100 auto's ƒ5950. Tel. 020-6146392.
Burg. D. Kooimanweg 7,
Opel Kadett, 1.6 1,3-drs. LPG,
Purmerend 02990-22551.
apr. '88. Tel. 075-287733.

SARATOGA MotormeyerSpecial

Skoda

Meer Waar Voor Uw Geld!
PEUGEOT
205 GL 1.1, rood
70.000
205 XE Accent, rood
45.000
205 XL 1.1, blauw
30.000
205 XL 1.1, grijs met
28.000
205 XR 1.4, blauw
18.800
205 XRD, rood
85.000
309 GR 1.4, rood
18.000
309 XRD, d. grijs met
68.000
405 GL 1.6, grijs met
28.700
405 GR 1.6, rood
16.500
405 GR autom., LPG, beige met. .51.000
505 GR 2.2 mj., grijs met
51.000
505 V6, blauw
60.000
Citroen BX TRD autom., wit . 120.000
Renault 5 Campus, grijs met. ..26.000
Fiat Uno 60S, blauw
54.000

Centerparts
vraagt sloop- en schadewa
gens. Origineel R.D.W.-vnjwaring. De hoogste prijs en geen
risico. Tel. 107942 of 107946.
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

*
*
*
•*•

feliciteren Jaap en Nicole
met hun 15-jarig bestaan
en wensen JAAP, JOHN
en GERARD veel succes
met de verdere ontwikkeling van KROON VIS
JOOP
INA
TIM

Auto's te koop
gevraagd

MARTINE
ROB

PATRICIA
MARTIN
MARIËLLE

Gevr. auto's, evt. iets opknappen en taxatie aan huis.
Tel.: 06-52827115.

ED

KARIN
TINY
DICK
JOKE
DELFINE
AGNES
ANDRÉ
CORRY
FLOOR

DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vnjw.bewijs. Tel. 020-105478.
HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant,
met vrijwaringsbewijs, geen
sloopauto's. Tel. 02990-37825.
Koop- of VERKOOPPLANNEN? Bel dan snel Nationale
Occasionlijn. 023-365206

ELS

Te koop gevr. Peugeots 404,
504,505, J5,604 TD. Schade of
sloop.
Autocommerce,
023-338895.

MART
AB

RIET
SYLVIA
COR

gratis theoriecursus op video
speciale spoedcursus praktijk en theorie
100% rijlesfinanciering
geslaagd?? 1 dag gratis huurauto voor nieuwe leerlingen
Ruys de Beerenbrouckstraat 157, Amsterdam
Tel. 020-6138473

Autorijschool Ferry
NU OOK SUBARU DEALER!! 1e 10 lessen a ƒ27,50 per les.
AUTO SERVICE WETTER
Tel.: 020-6932074.
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg, tel. 02907-6572. AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-942145.

Suzuki

AUTOBEDRIJF AMSTELSTEIN
SUZUKI

.

r
i
i
i
i
i
VAN
i
i
i MAKELAAR O.G.
i
L
OPEN HUIS

VOORLICHTINGSLIJN
AUTORIJLES
Telefoon- 020-6161321
1e 10 autonjlessen a ƒ25.
Michel geeft les in div. talen.
Ook motornjlessen.
020-6853683 / 6181775,
075-174996 en 02990-34768.

l

Marisstraat 48: zat. 6 april van 14.00-16.00 uur.
Goed onderh. tussenwon. met voor- en achtertuin. Ind.: entree, ha\, gang, toilet, doorzonwoonk., keuken, kelderkast, 1e et. 3 si.k., badk.
met wast., ligbad en toilet, 2e et. zolder bereikb.
via vaste trap. Voorzijde v.v. thermopane begl.,
c.v. Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k.

i

l

l

OPEN HUIS

Zandvoopts Nieuwsblad

WIEGERBRUINLAAN 73 • UITHOORN • 02975-62055

• De autorubnek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 730.000 ex.

„PROEFLOKAAL
HOGEWEG"

20 rijlessen + examenaanvraag ƒ 825
motorpakket ƒ 450.

1

BROUWER

Leeuwkeur Gebruikte Auto's
zeker en beter

Wij van het

VOOR EEN PERFECTE RIJ-OPLEIDING:
5-STERREN AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL
* alle rijlessen ƒ31 per les

Toyota

Ferrari

LOSScVERKOOPADRESoEN
Fa. P. Kleijn

•Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 18, -Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

1

Burg. van Alphenstraat 61/2: zat. 6 april van
14.00-16.00 uur. Luxe driekamerhoekapp. met
balkon. Ind.: hal, gang, toilet, woonk., moderne
keuken met inb.app., woonk., 2 slaapk., badk.
met ligb. en wastafel. Serv.k. ƒ334,- p.m. Vr.pr.
ƒ155.000,- k.k.

l

l

l

l

l

l

Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
•
Hogeweg 56 a / 2042 GJ Zandvoort
l
Telefoon 02507- 12944*/ Fax02507^7596

T.k. TOYOTA Corolla 1.3 DX, 2drs., bj. '82, zilver, z.g.a.n., zilver, prijs ƒ 2800. 02975-63007.

• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
eigen risico • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperkmg
• geen beperkende maatregelen • omruiloarantie • aanvullende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd T.k. CAMPER VW LT28, bj.
1982,45.000 km, rdw gek. aug. VW KEVERS 1200, 1300, 1303
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
'90, norm. benz., ƒ 32.000. Tel. en 1303 S, allen in nieuw staat.
Ruska Automobielen, Laurier02995-2613.
gracht 115-127, Amsterdam.
Golf Manhattan 18i, 6-89, vele
2E PAASDAG GEOPEND
Fiat
KOUDIJS AUTOBEDRIJF B.V.
extra's afst. alarm. Vrpr.
ƒ22750. Tel. 020-6366555.
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
Paasaanbieding
PANDA,
1183 JG Amstelveen
FIAT VERMEY B V
i z g s t , APK nov 91, ƒ 1450 Keuze uit ruim 35 occasions.
tel. 020-(6)455451
Volvo
Tel 02998-3051
Halte Sneltram. „Zonnestein"
A Phdipsweg 13, Uithoorn
Tel. 02975-62020
NIEROP. De VRIENDEN van
T k Fiat 127 (1050)
Peugeot 205 Junior, okt. '86,NEFKENS Utrecht B.V.
Te koop VOLVO 340 autom. Bj.
5 bak bouwj juni '86, kleur zilwit, i z.g.s., APK 4-92, tel.
Peug. 205 GTI 105 PK '90 wit '84,78.000 km. APK + gr. beurt Uw Volvo, Vancouverstraat 2ver. 25 000 km . i g st Vraag- T.k. Fiat Croma 2.0 i.e bj. 1-'87, 02526-72794/020-5678273.
Peug. 205 GT1105 PK'85 zwart net gehad, veel extra ace. Prijs 12, A'dam-West biedt aan: 340
grijs m e t , met trekh. en radio.
GL, 5-drs. spec. aut.,'89, 28000
prijs ƒ 4750 Tel 02995-4867
Peug. 405 GL 1.6
'89 grijs ƒ6.000. Tel. 02975-62661.
ƒ11.950 Tel. 02526-86179.
LORIST Peugeot
km. 440 GL, bl.met., '89. 340
Peug. 405 GLD
'90 blauw
T k van part Fiat Uno 45, b).
DL sedan, aut.,'86. 740 GL seAMSTERDAM-CENTRUM
Peug. 605 SRI
'90 groen
jan 89 km 26 500, incl. grote T k Fiat Uno 45S Jolly, b.j.
'eugeot 104, '83 ... .ƒ 3.250 Atoomweg 68, tel. 030-420304. T.k. Volvo 360 GL Sedan, bl. dan, LPG, '88. 740 GL sedan,
beurt
vr pr
ƒ 13500
Tel 31-1088, 15.000 km., wit, vrpr.
met., bj. 7-'87, APK-gek., scha- '86. 340 DL 1.7, 5-drs, '87. Te'eug. Accent 205, '88./ 13.950
2e Paasdag open!
ƒ7950 Tel 06-52827115
02982 3460
devnj, 41.000 km, ƒ135.000. vens div. 343/345 v.a. '83 t/m
'eug Accent 205, '90./ 17.250
Tel. na 17 uur: 020-6997535.
'86 ook met aut. 020-6183951.
Peugeot 405 GR. '88./ 18.500 NEFKENS Utrecht B.V.
Ford
Peugeot 205 GL, '85 .ƒ 8.500 Peug 205 CJ Cabno w i t . . '90
Peugeot 405 SRi, '88/27500 Peug 205 XR Autom.beige '86
Peug 205 XR Lacoste wit '86
Ford SIERRA 2 30 GL nov I986 Ford CAPRI 2.0S, 6 cyl , m '80,
Alle auto's met
Peug 504 Coupe groen .. '78
150000 km 1e eig h back APK 3-'92, supermooi, radio, 3 maanden Bovag-Garantie
Peug 605 SRI groen met. '91
LET OP !!
± 50 auto's, APK gek. Den
«ibiauw
st bekr, c deurv sportwielen,
tevens service en reparatie
ƒ 3475
Tel
Autobedrijf
Brielstr. 18, A'dam, zijstr.
iiord
achter
prima staat 020-6146392.
2e Wetermgdwarsstr. 43 t/m 47 Biltstraat 106, tel.030-714344.
2e Paasdag open'
Haarlemmerw.
bij
molen.
;9750 Tel 020-6256779
Tel. 020-6237669
JOHAN BOOM
Zuiderakerweg 83 (oranje hek), 020-6844079. Tevens INKOOP.
A'dam-Osdorp
020-6105478
ik wil mijn auto verkopen, Plaats daarom de
Geopend van 9.00 tot 19.00 uur
Alle auto's APK, hoge inruil
onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
Financiering binnen 24 uur,
betaaT-/eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.
— _
v.a. ƒ 5.000. 1 jaar garantie
Prijs
Prijs
op arbeid/onderdelen.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
G :
in. 6%
Klaar terwijl u wacht.
Mercedes 190 D, eind '86,
Schrijf hier m blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
o n^0
sportvlgn., i.nw.st. ƒ25.950.
Ruilstarters en dynamo's.
BTW
tussenruimten tellen voor 1 letter. Minstens 3 regels beschrijven.
Valkenburgerstraat 134.
Opel Corsa 1.3 LS, bijna '89,
Tel. 020-6240748.
22.000 km. ƒ 14.950. Hyundai
•5 1
01
•
•
Pony 1.5 XP aut., bj. '88, Grote sortering ONDERDELEN
t 2_
ƒ 10.950. Opel Ascona 1.8 S, m. van schade-auto's, alle
'88, LPG, ƒ 11.950. VW Golf 1.3, merken, alle bouwjaren.
O3 4
fn. '86, ƒ 10.950. Opel Kadett RAVËNSTIJN, 02502-45435.
<
1.6 S, bj. '86, LPG, ƒ10.950.
Lid Nevar.
Nissan Cherry 1.3 Trend, eind
6.
TOYOTA-DE GRAAF
'86, ƒ 8.950. BMW 316 nw.mod.
Alle onderdelen voorradig.
7 '
'84, LPG, ƒ8.950. Fiat Regata
85 S, bj. '87, LPG ƒ8.950. Rat Condensatorweg 44, A'dam
8'
Sl.dijk. Info: 020-865511.
Uno 45 S, m. '88 ƒ7.950. Fiat
9'
Ook zaterdag geopend.
Panda 1000 cl. eind '86 (zwart),
10 ' '
ƒ6.950. Nissan Bluebird 1.8 GL
m. '86, LPG, ƒ7.950. Opel
NaamRekord 2.3 D, combi eind '84,
ƒ 5.950. Mitsubishi Colt bj. '85,
Adres:
ƒ 7.950. Vol"0 245 Station, bj.
'83 i.nw.st ƒ8.950. En nog div.
i Telefoonnummer: _
. Handtekening: .
•
auto's v.a. ƒ 800. tot ƒ 20.000. APK + grote beurt v.a. ƒ 290
DIESELSERVICE;
B Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam of l
• SHOWROOM .
brandstofpompen; verstuivers;
" afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/Rokm 110, Amsterdam.
"
de autorubriek
cil.koppen vlakken. Garage/
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan van
voor Amsterdam
de Helende Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19: Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp,
motorenrevisie FEENSTRA,
en omgeving
_ Nieuwstraat 33; Zandvoort. Gasthuisplein 12.
~••
Industrieweg27, Duivendrecht,
Toi 0206658686
tel 020-6980639

J

Volkswagen

Zelf rijden m FERRARI 308
GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa
voor trouwen, tevens RollsRoyce en Amerikaanse Limo's.
Bel Meijers BV. 030-444411

Algemeen

l
l

Accessoires en
onderdelen

JIT

Service en
reparatie

B

AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald. Autosloperij Jan.
Tel. 020-361178/02907-6248.

P.S. B was de beste!

De enige off. SUBARU DEALER + occ. voor Purmerend
e.o. Tuijp b v. West-Beemster,
02999-278, Jisperweg 39-40.

voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
02-85
ƒ 9.250,- Showroom/werkpl./magz. MmervalaanSS, 020-6793249/6713581
01-89
ƒ15.250,Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
02-89
ƒ16.800,voor A'dam Noord e.o.
03-89
ƒ17.250Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
09-88
ƒ17.700,01-88 ƒ16.950,10-88 ƒ18.950,01-89 ƒ22.500,07-90
ƒ27.950,01-89 ƒ24.50008-88
ƒ26.000,04-89
ƒ31.500,2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z Tel. 020-763829
01-88 ƒ32.500,Amsterdam-Noord - Hamerstraat 3-15. Tei. 020-360401.
05-86
ƒ14.000,TOYOTA DE GRAAF
01-88 ƒ12.500TOYOTA CAMRAY 1.8 GL. 5nieuw + gebruikt
06-86
ƒ 8.950,deurs, 1983, 140.000 km., APK
Condensatorweg 44
goedgekeurd tot maart 1992.
A'dam-Sl.dijk, mfo-865511
Vraagprijs ƒ4800. Tel. (na
Ook zaterdags
18.00 uur) 02503-31825.

van APC!

Rijscholen

Ruysdaelkade 75 A d a m - O Z
Inlo 020-6623167-6732853

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

GRATIS CD

Autosloperijen

Seat

Saab

18-28, Amsterdam

Tel.:020-6703333/6763335.

Ouke Baas

Mitsubishi Spacewagon, 20
GLXI, 1e eig.. aug. '87, slechts
AUDI
43.000 km, ƒ 22.750. Milsubishidealer Jorntsma, Wagenweg
Audi 100 van '82 i z g . s t met T k. AUSTIN METRO MG 1.3, 10, Purmerend- 02990-23741.
LPG tank en trekhaak voor moonraker blauw, bouwj juli
ƒ2750 tel 020-6430095
'86, 78 000 km , m prima staat.
Nissan
Extra's radio, centr. deurAdverteren m ..Showroom"
vergr., getint glas etc. VraagTel 020 • 665 86 86
prijs ƒ8750,- Tel. 02230-35652. T.k. NISSAN SUNNY 1300 GL Nissan Micra 10-'86 dealer onFAX 020 - 6 6 5 6 3 2 1
Event m Amsterdam te bezien- bj. 82, i.pr.st. Vr.pr ƒ3.750.
derh., sp. band., alu velgen,
Postbus 156. 1000 AD A'dam tigen.
Tel. 02995-3452.
koopje ƒ 7750. 020-6595262.

Officieel dealer Chrysler/Jeep en Dodge
Overtoom 116-126. Amsterdam, tel 020-6124876

2e Schinkelstraat

extra hoge inruilprijzen

Lada
LADA-BONTEKOE
m onze showroom de nieuwe
SAMARA 1 5 Demo 5-drs
Occasions APK gekeurd
2104 Combi
.. .'88 ƒ 8.500
2105 15
.
'88 ƒ 7.500
Lada Samara LPG'89 ƒ 10 250
Fiat Ritmo
. '85 ƒ 3.500
Verrijn Stuartweg 6, Diemen
TEL 020-6992865

Na een proefrit
en taxatie een

Tijdens de PAASSHOW SEAT AUTOCENTRUM APC

Renault

Mitsubishi

Voor meer informatie of advies, bel

ZUIDWIJK - Mmervalaan 86,
bi| het Olympisch stadion. Verkoop nw. en gebr. Peugeots.
Honda Civic '80, APK tot apr. Ook inkoop. Tel. 020-6629517
'92, nwe koppeling + remmen,
COBUSSEN AMSTERDAM
ƒ 1250. Tel. 075-702988
Sinds 1930
Leeuwekeur gebruikte auto's
Hyundai
PEUGEOT 205
APK keuring geen afspraak,
XE 1.1 Accent, bj. 20-5-'86
klaar terwijl u wacht. Ook repaAuto Centrum Duivendrecht
l rood, 3 mnd gar. . .ƒ 9.925
Hyundai onderhoud incl APK XE 1.1 Accent, bj. 01-6-'88, wit, Renault 11TL, 1985, 97.000 km, raties en onderhoud. Gar.
West-Center 020-122476.
gratis leenauto v a. ƒ 299,3 mnd gar
ƒ 14.300 APK maart '92, trekhaak, impeSchade herstel 020-995176
A P.K. KEURINGSSTATION
XE 1.1 Accent, 18-3-'88, blauw, riaal, dakraam, ƒ4950, ie eig.
Keuren zonder afspraak
3 mnd gar
ƒ14.425 Tel. 02977-43782.
Feenstra & Jimmmk
XL 1 1 bj. 03-4-'89, donkerrood,
RENAULT AMSTERDAM
Asterweg 24A A'dam 6364702
3 mnd. gar
ƒ16.250
Top occasions met 1 jaar
garantie
Lada 2104 1.5 luxe station, bij- Fiat Uno 45 S. 5-'87, wit,
ƒ 7.800.
Wibautstraat 224
na '86, APK 3-'92, heel erg 3 mnd. gar
Visa 11 RE, 09-'87, licht rood,
020-561 96 11.
mooi, ƒ3475. 020-6163260.
3 mnd. gar
ƒ 8 500.
Bestelwagen huren''
Suzuki Alto GL, 3-'87, wit,
WESTDORP
- Bel dan 020-6343088
ƒ 7 800.
De nieuwe SAMARA bij ons in
Andrea Camperbouw&Verhuur
de showroom, nu uit voorraad Inruil en financiering mogelijk
Speciaal 4 uur tarief
DE ROVER 100, 200,
PEUGEOT-DEALER
leverbaar met 2 jaar
*AAA MATZER BV*
Adres: Baarsjesweg 249-253,
volledige garantie
400 en 800
Div. personenwagens v.a. ƒ 25,
A'dam, tel 020-6121824
Ruime voorraad nieuwe en
BIJ ONS IN DE SHOWROOM div. bestelwagens v.a 11-17 m3
jonge LADA'S met BOVAG
+ autoambulance 020-6630836
garantie en APK, 100% financ. T.k.: Peugeot 205 XAD, grijs Minor Motorcars BV
Roverdealer
of leasen v a. ƒ 250. p. maand. kent., met zijramen, okt. '87.
Bij
Sloterkade 43-44, A'dam
OCCASION VAN DEZE WEEK Slechts 36.000 km. Prijs n.o.t.k.
tel.
020-6177975
Samara 1.1 sept.'88 ƒ9.500 Tel. 02975-62546 na 18.00 u.
Adres verkoop:
Weg. omst. Peugeot 205 XR
niet duur!!!
Adm de Ruijterweg 396-398
1.4 nov. '87, zwart, vele extra's.
Studenten 10% korting,
A'dam, tel. 020-6825983.
Tel. 02995-5353 na 18.00 uur.
-auto-ambulance & oprijauto
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
-9-pers. bussen en pick-up's
v.d. Madeweg 23,
Lancia
Avond- en nachttar.:
A'dam - 020-6686146.
bestelwagen afhalen na 17.30
uur en de volgende morgen
om 8.00 uur retoui
SAAB SERVICE MOLENAAR
Grootste Lancia dealer
tegen 4 uur-tarief.
rep., onderh., APK, LPG,
Skoda 105 LS M'85, APK 3 '92,
van Nederland
020-6794842, 020-6908683.
alarm
etc. BOVAG
LID zeer gaaf, 75.000 km., ƒ2275.
Heeft permanent ca. 30 Lancia
Tel 020-6146392.
HOOFDDORP, 02503-14097.
occasions in voorraad, incl.
1 jaar garantie, gratis grote
Diversen
beurt en APK voor aflevering.
Subaru
Leasing via Personal-carlease
Wordt nu autorij-instrukteur en
vanaf ƒ495 ex. per mnd.
bepaal je eigen inkomen.
Vraag vrijblijvend offerte.
MOOY EN ZOON Werkgarantie
mogelijk. De
HEERE B.V.
v h Museum autobedrijven
goedkoopste en de beste van
Ned., ƒ1650,-. MICHEL opl.
Reeds 14 jaar dé dealer
De Flmesstraat 22, A'dam
020-6853057/02990-34768.
voor A'dam en omstr.
t/o Makro, Donderd. koopav.

Honda

• Strak en glad, naturel aluminium

• Ook in zachte tinten, voor een lieflijk interieur.

- Heerlijk kiezen uit meer dan 70 kleuren -

DE GRAAF: OOK EXCLUSIEF IN

ALUMINIUM PLAFONDS
B

epaal zélf de kleur en de
sfeer van uw plafond. Dat
kan met het fantastische
L uxalon ®-kleurenprogra mma
in aluminium. Koel, warm,
vrolijk, of chique... met
aluminium kunt u alle kanten
uit. Wordt op maat geleverd,
tot maar liefst 6 meter lang,
dus praktisch altijd

'kamerbreed'. Eenvoudig zelf
te monteren met een handig
systeem. Aluminium plafonds
van De Graaf, daar kijkt u
van op! Kom bewonderen in
de royale showroom. Kunt u
meteen kennismaken met alle
andere bijzondere
@
materialen.
LUXAL-OIM

De Graaf is uniek, f ALUMINIUM PLAFONDS-)

M A A K

HEI

M f I

K l F UR

de Graaf plafonds

Showroom Amsterdam: Jarniuiden 47 (Sloterdijk-West).tcl. (020) 613 47 75*. geopend: ma. l/m vrij. 9.00-17.00 u. en zal. 10.00-16.00 u.

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

waar is wat
Eén keer in de twee weken
plaatsen wij in de/e kolom op
de ATV-pagina een kalender
an evenementen in de nabije
omgeving. Daarnaast vindt
men informatie over enkele
provinciale WV-bureaus om[rent nieuwe folders of interessanté, grappige of originele
overnachtingen.

fotografen
exposeren in
je Jaarbeurs
De Koninklijke Nederlandse Jaarleiirs in Utrecht bestaat dit jaar 75
iiar. Ter gelegenheid daarvan zijn er
lan donderdag 2 tot en met woens[ag 15 mei twee fototentoonstellinjcn te zien: 'De zilveren camera' en
75 jaar Dutch Photography'.
)e zilveren camera is de jaarlijkse
entoonstelling van persfoto's die
loor Nederlandse fotografen in tainjen- en buitenland zijn gemaakt. De
entoonstelling bestaat uit 200 werien en vindt plaats in het Beatnxgeiouw van de Jaarbeurs.
3ij 75 jaar Dutch Photography gaat
iet ook- om werk van Nederlandse
otografen gespecialiseerd in porret-, reclame, landschap- en stille•enfotografie. Deze tentoonstelling
lestaat uit circa 100 foto's en is te
:ien in de roltrappenhal van het
Seatrixgebouw. De tentoonstellin;en zijn van maandag t/m vrijdag
•an 8 tot 21 uur te bezoeken. De
iegang is gratis.

Paul Lijfering kiest voor het ambachtelijke

OUD- EN ZILVERSMID noemt

Een bolvormig verpleegstershorloge aan een
halsketting, een gouden ring met een piepklein horloge erop gemonteerd en een van de
eerste horloges met ingebouwde wekker. De
collectie lederen horlogebandjes is ongetwijfeld ook enig haar soort. Het lijkt wel ol de
huid van elke diersoort vertegenwoordigd is.
Hagedissen, krokodillen, olifanten, kamelen,
struisvogels, slangen en ga maar door. Stuk
voor stuk geregistreerd en dus niet illegaal.

hij zich. Soms ook antiquair, dan
G
weer juwelier. Edelsmid ook wel
eens, al is dat naar zijn mening wel iets
pretentieuzer. Heeft voorkeur voor het
ambachtelijke en werkt het liefst met
18-karaatsgoud.
door Evcrhard Hcbly
'Paul Lijfering Goud- en zilversmeden'
prijkt op zijn visitekaartje, maar wie zijn wmkeltje op de hoek van de Oudemanhuispoort
en de OZ Achterburgwal in Amsterdam betreedt, ziet direct dat Lijfering meer bezigheden heeft. Om binnen te komen, moet je eerst
bellen. Vroeger stond de deur gewoon open,
totdat een overvaller er met een horloge ter
waarde van 6000 gulden vandoor ging. Wie nu
eenmaal binnen is, kan alleen nog naar buiten
met behulp van Lijfering die de deur van afstand moet openen.
Mensen die alleen maar willen kijken en
niet willen kopen, hebben genoeg aan de 'tentoonstelling' in de etalages.
De goud- en zilversmederij. In de etalages
liggen oude horloges, sieraden en allerhande
vulpennen die soms een flinke waarde vertegenwoordigen. Uitsluitend handwerk. Het
werkterrein van Lijfering omvat naar eigen
zeggen zo'n beetje alles watje bij een 'normale' juwelier niet kunt kopen. Van het één rol je
in het ander.

Ouderwetse vulpennen

Ontwerpen

De technieken die Lijfering gebruikt zijn gebaseerd op eeuwenoude traditie

spreekt me aan dat het nog ambachtelijke
produkten zijn." "Dat geldt ook voor de oude
horloges van voor 1960 die ik verkoop. De
vormgeving daarvan heeft iets bijzonders.
Daar komt nog bij dat je er nooit een tweede

Bram de

Hollander

wel omdat ik hier nogal achteraf zit en dan
heeft het weinig zin om horloges te verkopen
die de juwelier ook verkoopt. De mensen moeten wel een reden hebben om een omweg te
maken. Je krijgt hier een ander publiek. Men-

Lijfering is sinds 1980 goudsmid. De winkel
heeft hij sinds driejaar. Weinig van zijn collega-studenten gingen door in het vak, sommigen stroomden door naar de gezondheidssector (denk maar aan instrumentenmakers).
Zelf is hij tegenwoordig voor meer dan de helft
van zijn tijd bezig met de 'rompslomp' die
voortvloeit uit de winkel. De overige tijd is hij
te vinden achter zijn werktafel. Hij ontwerpt,
al dan met in opdracht, sieraden en kleine
objecten als kandelaars.
Lijfering: "Het werken met 18-karaatsgoud
heeft mijn persoonlijke voorkeur. De kleur
vind ik mooier dan van 14-karaatsgoud. De
meeste trouwringen, maar ook bijna alle sieraden die je bij een juwelier koopt, zijn 14karaats. Maar af en toe moet ik wel eens concessies doen, anders verkoop ik niets. De
mode is strak en dat houdt haast automatisch
in dat het niet te duur mag en kan zijn."
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Rcdactieadrcs ATV: Wcckmcdia,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)
Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving: Paul B\iv>c

Fietsvakantiewinkel
Een kleine tien jaar geleden
werd de fietsbus uitgevonden
om de fietsende vakantieganger
naar buitenlandse bestemmmgen te voeren. Op het ogenblik
rijden fietsbussen naar meer
dan honderd bestemmingen in
Europa en is het ook mogelijk
het gebruik van verschillende
buslijnen te combineren. Bij de
Fietsvakantiewinkel, tel. 0348021844 is een brochure verknjgbaar met het complete aanbod
voor 1991.

Gaslek opspoorder

Pekkussen

Speciaal ontworpen om zonder
veel tijdverlies gaslekken te vinden is de milieuvriendelijke Stovax gaslek opspoorder. Het materiaal zit in een spuitbus. Het
schuim fluoresceert onder het
licht van een zaklantaarn. Met
de bus kunnen 400 testen gedaan worden. Informatie bij
Stovax, tel. 01793-1491.

De technieken die hij gebruikt zijn gebaLijfering: "Het enige uitstapje dat ik me buiseerd op een eeuwenoude traditie, want in
ten dat terrein veroorloof, is naar de ouder feite is er weinig veranderd. Als steunende
wetse vulpennen. Dat was vroeger een zeer
onderlaag tijdens het slaan en kloppen wordt
ambachtelijk produkt. Vooral toen plastic nog
nog altijd een pekkussen gebruikt. De nieuwe
maar net op de markt was, experimenteerden
werkbanken zien er nog steeds hetzelfde uit
fabrikanten veelvuldig met de kleuren. Er zijn exemplaar van zal tegenkomen. Die horloges sen die allang weten wat ze hebben willen. Ik als die van honderd jaar geleden. Met onder
echt hele fraaie exemplaren. Het enige is datje zijn absoluut enig in hun soort. Vroeger was heb klanten die al twintig horloges bij me het werkgedeelte dus een opvangbakje voor de
er een inktpot voor nodig hebt. Ik heb kortge- een horloge bestemd om een leven lang mee te gekocht hebben. Die trekken bij wijze van metalen. Immers, iedere gram goud die je
leden een kleine partij oude ongebruikte vul- gaan. Zo werden ze ook gemaakt. Daar moest spreken 's morgens de la open om een bij de opvangt, is geld waard. De goudprijs ligt op dit
pennen bij een fabriek opgekocht. Met een je zuinig mee om gaan. Ik zou nooit seriepro- sokken passend horloge te zoeken."
moment rond de 20.000 gulden per kilo, dus
gouden kroon. Ze zijn uniek, maar wel veel dukten als Seiko willen verkopen. Dat is een
Om een paar extreme maar unieke voor- reken maar uit wat er verloren kan gaan tijTot en met 2 juni is in het Neder- goedkoper dan een moderne merkpen. Het beetje mijn eer te na. Dat komt natuurlijk ook beelden aan te halen uit Lijferings collectie: dens vijlen of inkorten van een gouden ring.
ds Textielmuseum, Goirkestraat
16 in Tilburg, de tentoonstelling te
üen 'Met het oog op de wand', wandipijten van Lex Horn, te zien.
iorn zocht voor zijn eerste tapijtopracht contact op "met weverij Het
Grillkolom
_'aapje in Voorschoten. Tijdens daOnbekommerd
buiten eten en
gelijkse besprekingen ontwikkelde
EN VAN de leukste aspecseum. An: „Dat komt, omdat spaargrillen kan tegenwoordig met
ij een samenwerkingsverband met
potten echt iets van vroegere tijden
ten
vindt
ze
het
contact
een zogenaamde grillkolom. De
fle weefsters, dat voor die tijd (1953is. Het is voor ouderen herkenbaar.
met de mensen. Ze is
grill is vervaardigd van geémail968) uniek genoemd mag worden, daar, zegt ze overtuigend, geZo van, 'oh, die heb ik vroeger ook
leerd staal dat wind- en weerbelorns wandtapijten zijn geen vertagehad'.
Leuk
natuurlijk,
maar
ik
stendig is. Hij is leverbaar in
ingen van schilderijen, maar geheel lukkig ook goed in. Dat blijkt
moet zeggen dat ik het jammer vind
drie versies (mett raditionele
anuit de textiel gedachte composi- meteen als er een groepje vroudat we hier zo weinig kinderen zien.
houtskoolinzet, met inzet voor
les. Het grootste deel liet Horn we- wen binnenkomt. Ze onthaalt
Aan de andere kant, ik denk dat dat
butagas of een elektrische unit).
en bij weverij Uil in Amsterdam. het kliekje op een enthousiasvoor de meeste musea geldt."
De kolom wordt in een aantal
Tijdens zijn leven zijn er circa 30 te, vriendelijke manier, geeft
En ze vervolgt: „Musea horen bij
kleuren geleverd en is voorzien
wandtapijten, in grootte variërend alvast wat tekst en uitleg over
je opvoeding. Het is toch een brok
van een verchroomde rand,
yan l tot 30 vierkante meter, uitge- de gang van zaken en loopt
geschiedenis. Wij proberen onszelf
waaraan de stookattnbuten en
ïoerd. Enkele zijn vernietigd of meteen mee om eventuele vrawel te introduceren bij scholen bijgereedschappen gehangen kunspoorloos verdwenen. Deze tentoon- gen te beantwoorden.
voorbeeld, maar er is weinig belangnen worden. Eventueel kan als
stelling haalt voor het eerst een
P DE WIND worden de wortelstokken ontwikkelen, behotrine heb ik leeggehaald en alle stelling. Ik was als kind gek van muextra een inzet geleverd worden
groot deel van Horns wandtapijten
exemplaren gesorteerd op oudheid sea. In Haarlem, waar ik ben opgepluizen van de paarde- ren tot de overblijvende onkruiden.
waarin
drankjes op ijs koel woren bijbehorende schetsontwerpen door Wendy van den Berg
en materiaal. Een enorm karwei."
groeid, heb je echt hele mooie. Ik
bloem aangedragen; de Deze onkruiden worden het best
den gehouden.
tut de anonimiteit.
„Ik werk natuurlijk maar alleen," was er regelmatig te vinden. Ook nu zaden van heggerank en bra- bestreden door de gehele plant met
j De tentoonstelling is geopend:
An van den Broek werkt in het gaat An verder, „en heb daardoor nog ga ik vaak naar tentoonstellin- men worden door vogels over wortel en al te verwijderen. Een
flmsdag t/m vrijdag van 10 tot 17 uur Amsterdamse
Spaarpottenmu- nog niet alles kunnen doen. In het gen, hoewel dat ook komt omdat ik de tuin verspreid. Met de nieu- zorgvuldig karweitje; want blijven er
n zaterdag en zondag van 12 tot 17 seum. Bijna veertien jaar. Heel toe- museum staan inmiddels zo'n twee- in de branche werk."
delen van de wortel achter, dan ont„Veel ouders vinden het tegen- we tüingrond of bladaarde kp- wikkelen zich hieruit nieuwe planvallig kwam ze aan dit baantje, via duizend spaarpotten. Ik heb de
een tip van iemand. „Ik had zelf nog mooiste exemplaren eruit gehaald. woordig echter niet nodig hun kin- men weer andere zaden de tuin ten. Dit uitvorken van de onkruiden
nooit van het Spaarpottenmuseum In de kelder staat de rest. We heb- deren wat cultuur bij te brengen. in. En zo verschijnen tussen de kan het beste bij droog weer en een
gehoord," vertelt ze, „wist er ook ben verder toch niet de ruimte om Zonde, want naar mijn mening kun zorgvuldig gekozen vaste plan- nog iets vochtige grond gebeuren; de
niets vanaf, maar het werk leek me de hele verzameling een mooie je heel duidelijk het verschil merken ten en heesters spontaan aller- aarde is dan los en de onkruiden
tussen kinderen die er wel en kinde- lei grassen en kruiden.
laten zich gemakkelijk met wortel
wel heel leuk."
plaats te geven."
en al uitsteken. Loop niet over de
„Ik heb gesolliciteerd en kon metren die er niet mee zijn opgegroeid."
pas bewerkte aarde heen: worden de
Ze bekent emotioneel betrokken
een aan de slag. Nou dat heb ik geweZuinige boiler
achtergebleven onkruidrestjes in de
ten. Er was nooit veel aan de collecte zijn geraakt bij de collectie. „De door Bram Wolthoorn
Warmwater-comfort tegen het
aarde vastgelopen dan is een weeldetie gedaan. Zo'n negen- a tienduiDe exemplaren die inmiddels wel spaarpotten hebben voor mij een
lage urentarief. Dat kan voortTot deze onkruiden behoren over rig groeiend kruid het onverbiddelijzend spaarpotten die totaal niet ge- netjes gerangschikt in de vitrines emotionele waarde. Een stukje nosaan geregeld worden met de 50,
het
algemeen
zevenblad,
boterprijken,
zijn
een
lust
voor
het
oog.
talgie
waarschijnlijk.
Of
ik
een
lieveke
gevolg!
selecteerd waren. Na van de eerste
80 en 120 liter Sensor boilers.
Even schoffelen na een regenbui
schrik te zijn bekomen, ben ik maar Vooral veel oudere mensen brengen hngsexemplaar heb? Ja, zeker, die bloem, akkerwinde, kweek, orandMet afstandsbediening voor einetel, paardebloem, klaver, made- voorkomt dat zaailingen van onkruiaan de slag gegaan. Vitrine voor vi- nogal eens een bezoekje aan dit mu- van Bruintje Beer."
gen individuele warmwater
liefje en ereprijs. Behalve dat de on- den aanslaan en draagt ook tot een
wensen. Het bediengspaneel is
kruiden niet altijd mooi zijn, is de betere beluchting van de grond bij.
los van de boiler te monteren,
voornaamste reden ze te verwijde- Weegbree, paarde- en boterbloemen
wat betekent dat de gewenste
ren het feit dat het onkruid licht, in de grasmat kunnen het beste wortemperatuur van het water op
lucht, voedsel en water opneemt ten den uitgestoken. Het is beter het
iedere plaats in de woning ingekoste van de vaste planten. Ook die- gras daarna met te kort te maaien:
steld kan worden. Direct is afnen sommige onkruiden als huis- het hogere gras voorkomt dat onleesbaar over hoeveel warm wavesting voor allerlei vormen van on- kruid opnieuw aanslaat. Een enkele
ter men beschikt en is de boiler
gewenst dierlijk leven (slakken!) of paardebloem en een paar bescheiin te stellen op het goedkope
zijn ze dragers van virussen en den madeliefjes breken de eentonignachtstroomtarief en eventueel
schimmels.
heid van de egaal groene grasmat.
op dagstroom voor extra comDe éénjarige onkruiden kunnen Pluk eens een handvol madeliefjes,
fort. Informatie bij Daalderop,
het best bestreden worden door re- rijg ze tot een krans aaneen en sier
tel. 03440-10854.
gelmatig te schoffelen, zodat de hiermee op een zonnige zondagochbloei van de onkruiden wordt voor- tend de ontbijttafel.
j Op 21 april wordt een wandeltocht
komen. Als de aarde droog is kungeorganiseerd over de circa 30 kilonen de plantresten blijven liggen. Ze
peter lange Afsluitdijk, van Den
drogen uit en vormen op deze wijze
Oever (Noord-Holland) naar Zürich
een voor zaad van andere onkruid
(Friesland). Onderweg kan een kijkondringbaar laagje. Is de grond
|e worden genomen bij de sluizen en
vochtig, verwijder dan het weggehet beeld van ir. Lely. Een bus voert
schoffelde onkruid; in omgewoelde
ae wandelaars terug naar Den
vochtige aarde schiet losgemaakt
pever. De tocht gaat onder alle
onkruid of delen ervan gemakkelijk
Weersomstandigheden door. De inopnieuw wortel.
Schrijving voor deze tocht sluit op
foensdag 17 april en bedraagt (inÉénjarige onkruiden worden veelHusief soep, broodjes, medaille en
In samenwerking met Rederij NACO biedt Weekmedia zijn lezers
al aangetroffen op periodiek onbebusreis terug) ƒ 17,50 per persoon.
een gezellige voorjaartocht per boot en touringcar aan op woensteelde aarde, zoals m de moestuin.
Kinderen tot 14 jaar kunnen alleen
dag 17 april en dinsdag 23 april 1991.
De overblijvende onkruiden, zoals
Heedoen onder geleide. Voor inlichbramen, brandnetel, akkerwinde en
mgen en inschrijvingen: Organisavlier nestelen zich graag tussen de
Om 10 00 uur vertrekt u vanaf de Ruyterkade Steiger 7 m Amsterie De Dijk per voet, tel. 02230-34485.
heesters waar ze nauwelijks opvaldam. U wordt daar ontvangen op een van de luxe salonschepen
len doordat groei en bloei ervan savan Rederij NACO en u maakt een tocht over het II en door de
menvallen met de hen omringende
Amsterdamse Havens. Aan boord wordt een kopje koffie geserplanten. Ook de paardebloem en de
veerd.
Spehele jaar
Foto Bram de Hollander
akkerzuring, die zich uit wortels en
An van den Broek: 'Mijn lievelingsexemplaar? Dat is Bruintje Beer'
Vervolgens vaart u de Zaan op en gaat langs de Zaanse Schans
naar Wormerveer om koers te zetten naar het Alkmaarder Meer
fWandeltochten
Groet/CamperTijdens deze tocht wordt u een 3 gangen diner aangeboden.
,üuin
Bij Akersloot gaat u van boord om plaats te nemen in de gereedjVanaf de Kerkbrink achter het
staande touringcar voor een tocht door de bollenvelden en de
pitte Groeter Kerkje start een
duinen. U passeert plaatsen als Limmen, Castncum, Egmond en
Educatieve wandeling (ca. 2 uur)
Bergen om uit te komen bij de oudste veiling tsr wereld, de Broeker
£ l.v. een natuurgids van het instiVeiling m Broek op Langedijk. U kunt tevens ean kijkje nemen in het
fuut voor Natuurbeschermingseop palen boven het water staande museum.
.öucatie. Inlichtingen: VW GroetVanuit de Broeker Veiling brengt de touringcar u weer terug naar
^Camperduin, tel. 02209-1423
Amsterdam CS, waar u om + 17.00 aankomt
Indien de diagrammen juist gravin van Holland-familielid; 34
o'ingerproef van Foucalt. Demonzijn ingevuld vindt men in de paard-vordering; 36 beddegoed-vis;
neerslag-zoogdier; 40
volwassenen f 39,- per persoon,
Kosten
Mratie in de Grote of St. Bavoopgegeven nummers de naam 38 bevroren
vnw.-kindergroet; 41 gekinderen 4 t/m 11 jaar f 25,- per persoon
kerk. Tevens rondleiding vanaf 14
van een popster. De bedoeling wederk.
woon-schoeisel; 43 tijdmaat-cijfer;
tegen inlevering van onderstaande volledig inge«ur, Grote Markt Haarlem, (iedeKorting
is
om
zelf
uit
te
zoeken
uit
noot-roem: 46 slimme streek'e zaterdag).
vulde bon ontvangen volwassenen een korting
welk diagram de letters ge- 44
kleurschakering.
van f 7,50 p.p. en kinderen f 5,- p.p
haald
moeten
worden.
! Geschiedenis van de Walvisvaart,
onderstaande volledig ingevulde bon insturen
Reservering
40-7-15-45-9-41-25
VERTIKAAL: l nobel-scharnierend
ptnnenmuseum
Zuiderzeemunaar of telefonisch bij Rederij NACO, de Ruyterdeksel; 2 Europees land-lichtstraal
?eum, Enkhuizen (ma-zo 10-17
kade Steiger 7, 1011 AA Amsterdam, tel. 020HORIZONTAAL: l lengtemaat-en van een hemellichaam; 3 plaats in
uur)
6262466
dergelijke; 3 spil-oude maat; 5 op de Drente-bloem; 4 schep-vod; 5 godwijze van-groei; 6 mopperen-verza- heid-godheid; 7 stad in Zuid-HolWieringer boerderij,
melen; 8 beschroomd spreken-per land; 8 bakplaats-materie; 9 zoogJan Lont, Hippolytuscommunicatiemiddel
bekendma- dier-zonder naam; 10 ontijdige geP°ef - herinneringen aan vroege
ken; 10 godin-groet; 11 technische boorte-dochter van Minos; 14 oude
gebruiken; antieke voorwerpen
school-vaartuig; 12 maatschappij- maat-heilige; 18 bergplaats-noot; 20
''an de boerderij, Stijlkamers (na
Deelname is alleen mogelijk tegen inlevering van deze volledig
e
aanmoediging; 13 vrucht-deel van smet-rang; 26 vr. munt-spinachtige;
'efonische afspraak: 02271-1353)
ingevulde bon bij Rederij NACO (maandag t/m vrijdag van 9 00 het lichaam; 15 Rotterdamse Tram- 29 hoog gebouw-knolletje; 31 geen17.00 uur), de Ruyterkade Steiger 7 in Amsterdam. Volwassenen
een-dienstplichtige;
33
bloedvat-op
weg
Maatschappij-vallei;
16
voegPl'smuk 19e eeuwse sieraden in
betalen f 31,50 en kinderen van 4 t/m 11 jaar f 20,-.
buit
loeren;
35
dierenverblijf-vlug;
37
woord-voorzetsel;
17
onderrichtf uiöerzeegebied, Binnenmuseum
ogenblik; 19 noot-eerwaarde vader; plaats op de Veluwe-op een andere
Zuiderzeemuseum,
Enkhuizen
telefoon.
Naam. —
21 dwarshout-het Romeinse Rijk; 22 plaats; 39 regerend persoon-zetel
."fa-zo 10-17 uur)
telwoord-vogel; 23 speelgoed-droog; van leder; 42 slee-andere elementen;
Adres:
24 Chinese leider-Bijbels figuur; 25 45 militair-vogelprodukt.
_rans Halsconcerten, Frans Hals
Woonplaats:
Postcode:
gewoontrecht-meer in Rusland; 27
^Useum Haarlem. Muziek rond
nummer-soort onderwijs; 28 tijd- Oplossing puzzel week 13:
thema (3e zondag van de
Aantal volwassen:
Aantal kinderen:
Datum:
maat-bevel; 30 onbep. vnw.-fout; 32 Winwoord: postkoets
^aand, 14.30 uur)

'Ik werk het liefst met 18-karaat'

Oog op de wand'

Met de
schoffel
onkruid
te lijf

Spaarpotten uit duizenden

E

O

Herkenbaar

De Dijk per voet

geeft u meen

VOORJAARSTOCHT PER BOOT EN BUS

TWEELINGPUZZEL

Bon voor onze lezers
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Ristaurante Pizzeria
„La Rondine"

NAAIMACHINEREPARATIE

Boulevard Poulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren

P. E. M. Stokman
Pnnsenhofstraat 7
Zandvoort
Tel. 02507-20072
OPEN VRIJDAGS EN
ZATERDAGS
VAN

Tel. 02507-18178
Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten
Ook zeer geschikt voor kleine
partijtjes tot 20 personen
Tevens om mee te nemen.

Wist u dat...

9.00 TOT 17.00 UUR

Overige dagen
Tel. 02507-14786

...Kroon Vis het eerste en enige ambulante franchise-bedrijf in Nederland is...
...Kroon Vis in eigen keuken vissnacks ontwikkeld en deze naar eigen recept laat produceren..
...Kroon Vis konstante kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan...
...Kroon Vis werkt met verkoopwagens die tot de allermodernste van Nederland behoren, zij zijn
o.a. voorzien van diepvries, koeling, toonbanken met dubbele koeling, hete luchtovens,
diapresentaties en automatische sauzendispensers...
...Kroon Vis ieder jaar na intensief speurwerk kan zeggen, dat zij de beste haring van Nederland
verkoopt...
...Kroon Vis het hele jaar door voor partikulieren, feesten en partijen komplete visschotels maakt...
...Kroon Vis jonge, ambitieuze medewerkers in eigen bedrijf opleidt, om later wellicht zelfstandig
een Kroon Vis verkoopwagen te gaan exploiteren...
...Kroon Vis haar succes voor een niet gering deel te danken heeft aan de inwoners van Zandvoort!!!

gevestigd te Amsterdam-Noord biedt
m het kader van de Wet Sociale
Werkvoorziening werkgelegenheid
aan ± 220 werknemers. De AGK
bedrijven verricht uiteenlopende
werkzaamheden, zoals metaal- en
kunststofbewerkingen,
electromontage,
verpakkingswerkzaamheden en
glasblazen.
Op deze terreinen opereert AGK Bedrijven succesvol door
haar flexibiliteit, maatwerk en kwaliteit.

bedrijven

Op korte termijn zijn wij op zoek naar een aankomend

Dat wilden Jaap Kroon, John van Dam en Gerhard Boxdoorn graag even kwijt...
..Kroon Vis / Curiestraat 2 L/M / 2041 CD Zandvoort / Telefoon 02507 - 30166 - 17619

nSTSÏOFBEWERKING

voos1 tie DISPLAY-afdelïng

Op deze afdeling worden displays en reclamelichtbakken
gemaakt, veelal in opdracht van de reclame-industrie.
en een aankomend

RKLEIDER
voor de ELEKTRQ(NIKA)-afdeling
De afdeling Elektro(nika) werkt voor belangrijke computerfirma's, ziekenhuizen, verlichtingsbedrijven enz.
TAAK:

- Na geruime inwerkperiode zal de aan te stellen functionaris dagelijks instructie en leiding
geven aan ± 20 WSW-werknemers(sters)
op het terrein van kunststofbewerking of
elektro(nika).
- De aan te stellen functionaris is verantwoprdelijk voor de kwaliteit, kwantiteit en levering
van de te leveren produkten.
- Verder zal de aan te stellen functionaris bereid moeten zijn, zonodig, ook leiding te
geven aan andere afdelingen.

FUNCTIEEISEN:

- MTS-niveau.
- Bedrijfservaring gewenst, met name op het
gebied van seriematige produktie.
- Goede leidinggevende capaciteiten en affiniteit met de doelgroep.
- Inventiviteit en creativiteit zijn gewenst.
- Goede contactuele eigenschappen en het
vermogen om in teamverband te werken.

LEEFTIJD:

± 25-35 jaar.

GEBODEN
WORDT:

- Na bij gebleken geschiktheid een vast dienstverband van 38 uur per week.
- Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Schriftelijke sollicitaties vóór 10 april a.s. te richten aan:

De heer Th. Brak, directeur AGK bedrijven
Strekkerweg 51
1033 DA Amsterdam, telefoon 020-6315211.

geeft u meer
"HET GOUD DER SKYTHEN"

Foto Boomgaard

Rustig Duits echtpaar (45)

vraagt

zoekt voor het hele jaar/of langdurig te huur
betaalbaar,

part-time
medewerker/ster

voor 3 dagen per week
GROTE KROCHT 26
TEL. 13529
Bureau Kinderopvang
Kennemerland

zoekt voor 7-jarig meisje op Oranje
Nassauschool, gastgezin voor
na-schoolse opvang.

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

Gezocht

Naam
Adres
Postcode _ _ _ _ _ Woonplaats
____
'.
-gaat met
personen a f 39 50 p p mee naar de tentoonstelling
Het goud der Skyten m Brussel op zaterdag
maart/april*
'

:l"i

EE

\ u t MM

.n k > passim; i

geeft u meer!

Informatie bij Tessa Oldewarns, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49.

-u- randstad uitzendbureau

CHRIS HARDENDOOD

Wij zijn dagelijks
geopend voor
in-en verkoop;
pok voor
inzending
goederenveiling.

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Inl. 12164
Gasthuisplein

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!
VAN DE GRAAF
ace. maatschap
belastingadviseurs
Ben je op zoek naar een leuke baan waar je
veel ervaring mee opdoet?
Dan is dit iets voor jou. Half mei komt er bij
ons een vacature beschikbaar als

18-30 jaar

Heb je interesse, neem dan even telefonisch
kontakt op met Dhr. Van de Graaf of Dhr.
Bluys. Ervaring met Word Perfect is vereist.
J. L. van de Graaf Accountants en
belastingadviseurs B.V.
Haarlemmerstraat 1, Zandvoort,
Tel. 02507-13393.

Kerkstraat 22/8
tel. 02507-20130

Bon voor onze lezers

Diverse hotels m Zandvoort zijn met het oog op de komende
zomerperiode reeds nu op zoek naar part-time kamarmeisjes
U gaat de ochtenduren werken en u heeft keus uit
verschillende dagen Een prima baan om te combineren met
andere bezigheden

Part-time
VERKOOPSTER
DAGGI MODE

Tegen inlevering van ondeistaande volledig ingevulde bon en
contante betaling bij een van onze ondergenoemde kantoren kunt
plaatsen reserveren
Amsterdam
Wibautstraat 131
Amstelveen
Gebouw Aemstelstyn Laan van de Helende
Meesters 421B
Uithoorn
Stationsstraat 70
Pu rm erend
Weerwal 19
Zandvoort
Gasthuisplein 12
Reservering uiterlijk de donderdag voor de zaterdag van vertrek

Randstad
heeft volop
werk

SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX: 023-274785

Kamermeisjes m/v

In het kader van een bilaterale uitwisseling met het Hermitagemuseum van Leningrad tonen de Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis in Brussel het publiek de tentoonstelling Het goud
der Scythen Deze tentoonstelling is gewijd aan de zoomorfe kunst
uit de Steppen van het 3de millennium voor Christus tot de 2e eeuw
nc Christus Het Hermitagemuseum heeft voor deze tentoonstelling
bijzondere stukken uit haar kluiskamer ter beschikking gesteld

Vertret: op zaterdag 9 16, 23 maart en 6 en 13 april vanaf de
volgende vertrekplaatsen
om 7 30 uur
Wibautstraat 131
Amsterdam
om 7 45 uur
Stad.onplem
om 8 00 uur
Cultureel Centium
Amstelveen
om 6 45 uur
Beatnxplem
Purmerena
om 7 45 uur
Busstation
Uithoorn
om 7 00 uur
Gemeenschapshuis
Zand\oort

als vakantiewoning.
Mulder, Adlerstr. 39
D-4006 Erkrath. Tel. 09-49-31-211245738

ADVOCATEN EN PROCUREURS

023-291986

Schatten uit de Hermitag Leningrad m Brussel

In samenwerking met Oskam Tourmgcarbednjf b v organiseert
Weekmedia voor haar lezers een reis naar deze bijzondere tentoonstelhng in Brussel Bovendien v/ordt u s middags m de gelegenheid
gesteld te winkelen in het prachtige Brussel De kosten voor deze
reis bedragen slechts f 39 50 per persoon Dit is mcl vervoer per
luxe touringcar koffie met gebak op de heenreis en entreegeld voor
het museum

rustig klein app

Veilinggebouw
De Witte Zwaan!

INGWERSEN &
HELMIG

receptioniste/secretaresse

WIT VERHUIZINGEN

RÊ4BKENDE
VRHUIZRS

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

PERSCOMBINATIE N.V.

Perspneelswcrving
dichtbij huis?
Voor personeelswerving dicht bij huis werkt Weekmedia.
Onze kranten verschijnen editie-ge wij s, zodat u gericht
kunt adverteren in de directe omgeving van uw onderneming.
Elke week opnieuw geven de personeelspagina's van
Weekmedia een overzicht van vacatures in en rond Amsterdam. De lezers weten deze pagina's te vinden; zij
zoeken een baan dicht bij huis.
De 18 kranten van Weekmedia verschijnen wekelijks in
een oplage van 650.000 exemplaren.
De kracht van Weekmedia is de unieke plaats die de
verschillende kranten in hun gebied innemen. Zij bieden
de lezer veel plaatselijk nieuws en leesplezier en ze worden daarom intensief gelezen.
Wilt u meer weten? Vraag de brochure over personeelswerving aan: 020-562 62 76.

Week media werk t!

is uitgeefster van Het Parool, Trouw, de Vulkikranr
en de Weekmediabladen.

!

.

Binnen het Advenentiebedrijf van Perscombinatie is de
Advertentie Orderafdeling verantwoordelijk voor de centrale
aanname en verwerking van orders ten behoeve van de
grafische vervaardiging en facturering voor alle uitgaven
van Perscombinatie N.V.
Voor de?e afdeling toeken wij een

medewerk(st)er
algemene advertentie
orderverwerking
De verwerking van de gegevens is in belangrijke mate
geautomatiseerd.
De werkzaamheden worden verricht van maandag tot en
met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. De gemiddelde
werkweek bedraagt 36 uur.
Het salaris bedraagt afhankelijk van leeftijd en ervaring
minimaal ƒ 2.285,- bruto per maand.
De kandidaten dienen te voldoen aan de volgende
functie-eisen:
• een afgeronde MEAO-opleiding (BE- of CE-richting);
• een 7eer goede beheersing van de Nederlandse taal;
• een goed handschrift en type-ervaring;
• administratief in/icht en accuratesse;
• belangstelling voor automatisering;
• enige grafische kennis strekt tot aanbeveling;
• woonplaats Amsterdam of directe omgeving.
Uw sollicitatie kunt u richten aan Perscombinatie N.V.,
afdeling personeelszaken, ter attentie van mevrouw G. A.
Zantinge, personeelsfunctionaris, Wibautsiraat 150, 1091
GR Amsterdam, onder vermelding van GZ/91.17.
De sollicitatietermijn sluit op 20 april 1991.

\

650.000 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

Nieuwsblad
Donderdag 11 april 1991

51e jaargang nummer 15

Los nummer ƒ 1,50

Nicolaasschool opent nationale zwemvierdaagse

* . wiL«£23T.& x , ;s~

Stichting 'Zandvoort-Noord'in oprichting:

'Met verkeersplan wordt
overlast alleen verplaatst'

ZANDVOORT - De gemeente
moet ervan afzien om van de
Frans Zwaanstraat en andere
straten in zuid een belangrijke
verkeersader te maken.
Dat is geen oplossing voor de
overlast, de problemen worden
er alleen maar mee verlegd.
Dat zegt de stichting 'Zandvoort-Zuid' in oprichting.
Tal van inwoners uit zuid
hebben zich hier in verenigd
om de verkeersplannen van de
gemeente te lijf te gaan. Burgemeester en wethouders krijgen
waarschijnlijk wel de meerderheid van de gemeenteraad achter zich. Die beslist op 23 april.

gangspunten aangenomen moeten
worden voordat er verder gesproken
wordt over verkeersplannen.

Totale chaos

H e B nra XA/© e

Flieringa: "Ten eerste: het is onaanvaardbaar dat Zandvoort ook
maar een enkele dag geconfronteerd
wordt met een totale verkeerschaos,
waardoor het verkeer niet meer kan
circuleren. En ten tweede: we kunnen ons financieel niet meer veroorloven dat degenen die hier voor hun
plezier met de auto naar toe komen,
niet belast worden".
Flieringa, die het belachelijk vindt
dat de maatregelen niet onder de
verantwoordelijkheid van één wéthouder vallen, drong erop aan de
De Stichting Zandvoort-Zuid in drie verkeersnota's Hoofdwegenoprichting probeert met een eigen structuur, Parkeren en Verkeersrapport een nieuw licht te werpen op structuur Zandvoort-Centrum nog
de gemeentelijke verkeersplannen. niet in een beslissende fase te bren"Daar mankeert namelijk nogal wat gen.
aan", zei woordvoerder Berends
"In dit stadium is mijn fractie niet
maandagavond in de commissie bereid daarover te praten".
voor financiën. "Vandaar dat wij ons
eigen rapport 'Helder denkwerk' Vervolg op pagina 7
hebben genoemd".
Ook donderdag, in de commissie
voor ruimtelijke ordening, had hij al
tal van bezwaren naar voren gebracht. Zo verwacht de stichting dat
de straten met doorgaand verkeer in
zuid teveel belast zullen worden.

\

Oplage: 5.100

Editie 22

Süheyla Serge-Ceyran heeft
*%
heimwee naar Zandvoort, als
C»
zij in haar geboorteland Turkije is.

Respect
Het 4 mei-comité mist bij
n
veel Zandvoorters en toerisO
ten 'respect' voor de stille tocht op
dodenherdenkingsdag.

Clinch
Zandvoortse jongeren liggen
met elkaar in de clinch, maar
dan wel in sportief opzicht.

5

"Tips
Ook deze week veel tips
voor aangename uurtjes
voor buiten de deur.

-9
f

Gasthuishofje in oktober klaar

• Onder aanmoediging van TV-presentatbr Henny Huisman duiken leerlingen van de Nicolaasschool enkele duizenden guldens bij elkaar.
Foto: Berlott

ZANDVOORT - Vijfentwintig leerlingen van de Nicolaasschool hebben
dinsdagochtend de openingsduik verricht van de landelijke Nationale
Zwemvierdaagse. Na het startsein van TV-presentator Henny Huisman
doken zij 200 plastic ringen op, waarmee direct al een startbedrag van
tweeduizend gulden bij elkaar werden gezwommen.
De actie wordt georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Zwembond. Het motto van de zwemvierdaagse maakt al duidelijk waar de
opbrengst heen gaat: "Maak een plons voor het Eonald McDonald Kinderfonds". Het komt ten bate van de Ronald McDonald Huizen in Nederland. Daar kunnen ouders van ernstig zieke kinderen, die in een nabijgelegen (kinder)ziekenhuis zijn opgenomen, tijdelijk logeren.
Het Ronald McDonald Huis stelt de ouders in staat dicht bij hun kind

te blijven. Ook biedt het onderdak aan kinderen die poliklinisch worden
behandeld, maar te ver van het ziekenhuis wonen om iedere dag op en
neer te reizen.
Het is de bedoeling dat de komende dagen in het hele land - in zo'n 600
zwembaden - geld bij elkaar wordt gebracht, waarbij de deelnemers
gesponsord worden door familie, kennissen en/of anderen. Nadat TV-presentator Henny Huisman dinsdag het startsein voor deze tweeëntwintigste zwemvierdaagse had gegeven, doken de leerlingen van groep 7 en 8
van de Nicolaasschool als eersten het water in. Voor het 'oog' van het
Jeugdjournaal en zo'n tweehonderd genodigden. "Het was fantastisch",
reageerde een tevreden Zandvoorts KNZB-bestuurslid en ceremoniemeester Pieter Joustra na afloop.

CDA-raadslid Van As stapt onverwacht op
ZANDVOORT - In de gemeenteraadsfractie van het
CDA vindt een wisseling van de
wacht plaats. Richard (R.A.)
van As verlaat eind deze
maand de gemeenteraad, hij
wordt opgevolgd door Gerard
(G.J.M.) Versteege.
Richard van As (59) is sinds 1970
onafgebroken raadslid geweest,
maar daarvoor was hij al jarenlang
bestuurslid van de toenmalige KVP.
Afgelopen week heeft hij echter te
kennen gegeven zijn raadslidmaatschap met ingang van 30 april te
beëindigen, om gezondheidsredenen. Om dezelfde reden moest Van
As in de vorige raadsperiode al enige
tijd verstek laten gaan.

Jammer

Opvolger Gerard Versteege (51),
directeur/eigenaar van het gelijknamige autobedrijf, heeft al enige keren op de verkiezingslijst gestaan.
Eerst twee keer op een dertiende
plaats, bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen als vierde. Hij is via de
commissie Midden- en Kleinbedrijf
zijdelings in aanraking gekomen
met de politiek, en op een gegeven
ogenblik is hem gevraagd,zich verkiesbaar te stellen voor een raadsfunctie. Nog maar enkele dagen terug werd hem gevraagd Van As óp te
volgen. "Het is jammer dat Richard
van As wegvalt", aldus Versteege,
"we hadden een leuke groep". Wat
hemzelf betreft zegt hij: "Ik denk dat
ik in eerste instantie de dingen maar
even op me af moet laten komen.
Het zal niet eenvoudig zijn om iemand te vervangen, die éénentwintig jaar in de gemeenteraad zit".

Probleem verlegd
Betrokkenen menen dat de feitelijke problemen niet opgelost, maar
slechts verlegd worden.
Daarnaast verwachten zij, evenals
andere belangstellenden maandag
op de publieke tribune, dat de financiële consequenties gigantisch zullen zijn. In het rapport wordt gepleit
voor 'simpele', goedkope en goede
oplossingen. Daarnaast stellen de tegenstanders dat een noodzakelijke
structuurschets ontbreekt en dat er
sprake is van een onduidelijke probleemstelling.
In zuid zijn honderden handtekeningen opgehaald, maar het college
van burgemeester en wethouders
stelt het 'algemeen belang' boven
het individuele belang en wil de
plannen onverkort handhaven.
Op een aantal punten lijkt de politieke partij Gemeente Belangen
Zandvoort er hetzelfde over te denken als de bezwaarmakenden uit
zuid. "Zoals de plannen nu op tafel
liggen, kost het uitvoeren hiervan
veel geld en levert het niets op", zei
GBZ-raadslid Flieringa maandagavond in de commissie voor financiën. Volgens Gemeente Belangen
zullen er allereerst een paar uit-

• Opvolger Gerard Versteege

• Richard van As, weg wegens gezondheidsredenen.

ZANDVOORT - De provincie
is van plan aan het circuit een
vergunning af te geven in het
kader van de Wet Geluidhinder. In verband daarmee wordt
donderdagmiddag 18 april om
14.00 uur in de Zandvoortse

Gedichten ook bij jeugd wat minder populair

Baby toch niet
zonder vergunning

Smaak

'atum
1 apr
2 apr
•1 a p r
apr
a apr
6 apr
8a apr
apr

HW LW
02.15 09.26
02.45 10.25
03.18 11.15
03.51 12.00
04.27
05.05
05.43
06.23
07.05

00.25
00.50

01.25
01.54
02.51

HW
14.14
14.58
15.28
16.05
16.43
17.23
18.05
18.49
19.37

Vanstanden:
°ndag 14 apr. NM 21.38 uur
Wngtij 15 apr. 16.43 u.
AP-K 15 cm

LW
22.26
23.05
24.00

12.35
13.14
13.45
14.15
15.04

"Toch loopt de uitleen van gedichtenbundeltjes best goed", aldus de
jeugdbibliothecaresse. Precieze cijfers zijn er niet, maar er is toch behoorlijk wat vraag naar gedichten,
ze worden 'regelmatig' uitgeleend.
De bibliotheek heeft zo'n tweehonderd gedichtenbundels voor de
jeugd. Veel minder dus dan al die
andere kinderboeken, omdat er ook
minder vraag naar is.
Schrijver
Volgens Marianne Mondeel is het •
lezen van gedichten best aan te beve- /dichter en tekenaar Ted van
len.

Wennen
Maar, zij geeft toe dat het niet altijd even makkelijk is, om. die te lezen of te begrijpen: de meeste kinde-

Foto; Bram Stijnen

ZANDVOORT - Het Gasthuishofje wordt momenteel
flink opgeknapt. Met een
'groot-onderhoudsbeurt' pakt
woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht alle 43
woningen van het hofje aan.
De werkzaamheden vinden zowel
binnen als buiten plaats, maar de
bewoners kunnen vrijwel allemaal
in hun huisje blijven. Zo wordt het
dak én binnen een en ander in gedeeltes vernieuwd. Het binnenwerk
omvat onder ander het vernieuwen
van deuren en plafonds, plus het

aanbrengen van individuele verbeteringen. Daarover is al ruim vóór de
onderhoudsbeurt overleg gevoerd
op twee bewonersavonden.
Het verdere buitenwerk richt zich
ook op de trappetjes en hekjes van
het hofje, maar ook op de gevel: het
Gasthuishofje wordt in z'n geheel
weer wit geschilderd, de oorspronkelijke kleur van het complex. Tegelijkertijd wordt ook een aantal woningen in de Noorderstraat aangepakt. "Als het allemaal naar wens
verloopt, zijn we in oktober klaar",
aldus EMM-werkbegeleider Rob
Zeewald.

Hoorzitting over vergunning circuit

Tot zijn afscheid in de raad blijft
Van As in het buitenland en is hij
niet voor commentaar te bereiken.
Het CDA ziet hem met spijt vertrekken. "Maar hij vond het zelf nu het
juiste ogenblik, dat was zijn persoonlijke keuze", aldus CDA-wetZANDVOORT - Net als bij ren moeten er wel even aan wennen.
houder Peter Ingwersen.
volwassenen, zijn ook bij kin- Bovendien is het dan ook nog eens
deren gedichten minder popu- een kwestie van smaak: je moet er
van houden.
lair dan 'gewone' verhalen. In ook
Afgelopen weken hebben de groede bibliotheken is er dan ook pen
vijf en zes van de Zandvoortse
veel minder vraag naar gedich- basisscholen
zich meer met gedichtentaundels. Maar, in Zand- ten beziggehouden. Zo werd de
yoort valt het nog wel mee, zegt komst voorbereid van Ted van Liesjeugdbibliothecaresse Marian- hout, een bekende kinderboekenZANDVOORT - Paul en Joyce
Little-Hoezee waren afgelopen
ne Mondeel. De ongeveer twee- schrijver die zowel gedichten als geweek bijzonder verrast, toen
honderd bundeltjes gaan regel- wone verhalen schrijft en vaak zelf
hun vijf weken oude dochter Saillustreert. Afgelopen donderdag
matig over de toonbank.
vertelde hij in de bibliotheek over
mantha van de gemeente het
"Kinderen vinden gedichten vaak zijn eigen werk. Hij las voor, maakte
verzoek kreeg, zich persoonlijk
wat moeilijker", meent Marianne
te melden. Of zij maar naar de
afdeling bevolking wilde koMondeel. Volgens haar komt dat,
omdat ze het niet gewend zijn om
men, in verband met een vestigedichten te lezen. Sommige hele
gingsvergunning.
jonge kinderen krijgen wel hele korOp hun beurt keken de ambte gedichtjes voorgelezen, de zogetenaren wat vreemd op toen
naamde 'bakerrijmpjes', maar dan
moeder en dochter zich maangaat het meer om de klank dan om
dagochtend aan de balie meidde inhoud. Daarna wordt er - ook
den. Een misverstand, zo bleek
door vaders en moeders - meer aandaar, want Paul Little-Hoezee
dacht besteed aan verhalen. En verhad de geboorte van zijn dochmoedelijk geldt dat ook voor de
ter beslist al aangegeven. Het
meeste basisscholen, op een enkele
was moeder Joyce die nog niet
uitzondering na.
in Zandvoort stond ingeschreven, volgens de papieren woonde zij nog in Amsterdam.

Waterstanden

Het dak van het Gasthuishofje wordt helemaal vernieuwd.

Lieshout met 'De
Kus' in de Zandvoortse
bibliotheek.

Folo: Berlotl

tekeningen en beantwoordde vragen
over zijn boeken. Veel kinderen hadden - zelf of met school - al iets van
hem gelezen.
Ted van Lieshout is onder andere
bekend van de poëzie-bundel 'Och,
ik elleboog me er wel doorheen', of
het leesboek 'Kind te huur' of 'Luitje
en de limonademoeder'.

Sesamstraat, en voor het TV-programma 'Klokhuis'. Anderen kennen hem wellicht als illustrator van
'De blauw geruite kiel' in Vrij Nederland. Toen hij daarbij een keer een
gedicht schreef, begon in feite zijn
schrijverscarrière.
Waarschijnlijk hopen ook twee
jongetjes van de Plesmanschool op
zo'n carrière.
Ook zij mochten donderdag elk
Sesamstraat
een gedicht voorlezen. Die wa::en opOok schrijft hij toneelstukken genomen in een bundeltje dat was
voor kinderen, plus teksten voor samengesteld in verband met de We'oma', leniemienie en Tommie uit relddag Kinderen en poëzie'.

raadszaal een openbare zitting
De vergunning Wet Geluidhinder
is eerder uitgebreid discussiepunt
gehouden.

geweest tussen circuit en provincie.
Deze laatste had in 1986 onder andere een maximale geluidbelasting van
65 dB (A) voor Formule I races als
norm gesteld. Het circuit heeft deze
vergunningseis aangevochten en is
eind vorig jaar door de Raad van
State in het gelijk gesteld.

De vergunning krijgt - net als het
interim-circuit - een voorlopig karakter in afwachting van de verdere
ontwikkeling van een nieuw circuit.
Maatregelen als geluidwallen en/of
-schermen zijn immers te kostbaar
voor een tijdelijke accommodatie,
stelt het provinciebestuur. Met de
vergunning wordt de geluidproduktie 'in redelijkheid' aan banden gelegd. Als het nieuwe circuit er komt,
moeten er - zonodig • wél ingrijpende
maatregelen genomen worden.
De provincie gaat er van uit dat er
binnen twee jaar duidelijkheid zal
zijn over het nieuwe circuit. Als de
aanleg daarvan onzeker wordt, dan
zal onderzoek worden verricht naar
mogelijkheden om het geluidniveau
van het interim-circuit terug te brengen.

Daarnaast liggen gemeente en provincie nog steeds in de clinch over
een geluidwal tussen circuit en Gran
Dorado. Er van uitgaande dat die
aangelegd zou worden, gaf de provincie toestemming voor de bouw
van een deel van het bungalowpark.
Op basis van die eerdere afspraken
verwacht zij dat de gemeente de wal
alsnog aanlegt. Zandvoort verschilt
echter van mening over de noodzaak
daarvan.

die krant moet ik hebben.
Natuurlijk,
Omdat ik graag wil weten wat zich in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zundvoorts .Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 11,00
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FAMILIEBERICHTEN
Met droefheid geven wij kennis dat onze tante,
schoonzuster en vriendin

Lea Presser-Brandon
weduwe van Nico Presser
onverwacht is overleden
in de leeftijd van 83 jaar.
Namens de familie:
Max Koker en David Pezaro
Zandvoort, 9 april 1991

1991

Aan alle cliënten van ABN Zandvoort
Op 12 april a.s. zal onze
medewerkster Corrie Hoekstra
ons kantoor verlaten. 17 jaar was
zij een vertrouwde verschijning
op ons kantoor.
Vrijdag 12 april a.s. kunt u
Corrie gedag komen zeggen.

Corr.adres
M. Koker
Duinweg 35, 2082 CA Santpoort

Zaterdag 13 april:

Inzamelingsactie klein chemisch afval,
glas en oud papier
De gemeentereiniging haalt zaterdag 13 april 1991 klein chemisch afval, glas
en oud papier op in de straten waar op donderdag en vrijdag huisvuil wordt opgehaald.
Welke produkten kunt u zaterdag inleveren?
- batterijen en accu's
- fotochemicaliën
- verf, oplosmiddelen en lijm
- medicijnen en thermometers

Directie en medewerkers
ABN Zandvoort

Dankbetuiging
Wij willen een ieder hartelijk danken, die 26 maart 11.
tot een onvergetelijke dag gemaakt hebben, voor onze
ouders, groot- en overgrootouders

Teun en Hennie Keur-v. Beijnum
Uit aller naam:
Evert Keur

ABN Bank l

- cosmetica

023-315855

-

f^ ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijlweg 183 Tel.023-315 8S5 (DAG EN NACHT)

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

opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

Zandvoort. l april 1991

DIERENBESCHERMING
ZANDVOORT

ADVERTENTIES

Hoe kunt u voorkomen dat:

HOERA!

Sanne Visser
l JAAR

- het aantal asielkatten verder toeneemt??
- er nog steeds puppy's in de hondenhandel terecht
komen???

Kusjes

Door een volwassen hond of kat uit het asiel te nemen,
en uw eigen dier te laten castreren of steriliseren!!!!

OPA en OMA's
Vondellaan

De Dierenbescherming afd. Zandvoort wil u daarbij helpen. Voor leden van de Dierenbescherming Zandvoort
(tevens woonachtig te Zandvoort) willen wij een bijdrage
in de kosten leveren.
- 50% voor het castreren of steriliseren van uw kat;

Pa en Ma

- 25% voor het castreren of steriliseren van uw hond.

Van harte gefeliciteerd
met de nieuwe woning.

Tot 20 april kunt u zich uitsluitend hiervoor opgeven bij
de Dierenbescherming Zandvoort, tel. 14561 en daarna
een afspraak maken met uw dierenarts.
Deze aktie geldt voor 1 dier per gezin!

Kwekerij
nogmaals gefeliciteerd met jullie 18e verjaardag.

~"-- _ -*"

P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1. Tel. 17093 %k

BEDANKT
Lieve familie en vrienden
voor alles wat jullie het
afgelopen weekend over ons
heen hebben laten komen.
Het was grandioos.

Rob en Sonja Vos

^

bemesting
^©**4(-"••]§/
potterie
^^aöW7
kamerplanten
bloeiende violen
beplanting, bomen'
struiken, rozen enz. enz.

Umond-MTS
Santpoort-Noord
Samenwerkingsschool voor de Umond en het Haarlemse gebied
Roos en Beeklaan 4 - 2071 TD Santpoort-Noord - Tel. 023-383134

Reünie
Oiv.c1 adviTU'ntieruimU' van 80 mm breed on öü mm
hoon k u n t u lïL'hruiki'n om oen aankondiging IL> doen
van bijvoorhei'ld jubileum, reünie, vergadering, huvvelijk, KolioorU 1 of overlijden.
])e oplage \ a n hot Zandvoorth Nieuwsblad bedraagt
ö.lOO exemplaren.
U betaalt daarvoor slechts /:«),-- (e\cl. (V, BTW).
Voor moei' i n f o r m a t i e bel \\Vekmedia Uithoorn,
tel. O-WO-10011.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

OPEN HUIS
Vrijdag 19 april 1991 van 19.00-21.30 uur
Vele vakrichtingen/opleidingen binnen één instituut
4-jarige Middelbare Technische Dagopleiding
Commerciële Techniek
Bouwkunde
Restauratietechniek
(met vestigingsaantekening)
Weg- en Waterbouwkunde
Elektrische Installatietechniek
Elektrotechniek
Proces- en Milieutechniek
Besturingstechniek
Elektronica
Energietechniek
Werktuigbouwkunde
Computertechniek
Motorvoertuigentechniek
4-jarige Lange Vakopleiding
Elektrotechniek
Werktuigbouwkunde
2-jarige dagopleiding
Kort Middelbaar Beroepsonderwijs
Elektrotechniek
Administratie
Metaalbewerken
Detailhandel
Houtbewerken
Oriënteren (1-jarig)
Motorvoertuigentechniek
Schakelen (1-jarig)
5-jarige dag/avondopleidng voor het MTS-diploma
Procestechniek (3 middag/avonden per week)

Daar ligt onze
belangrijkste
. i£" ••.!•'-'• -~ • •
taak en dienstverlening.
|0? fj :•''•'•" '-,•.'•• •'•'• , •
•'•
j; Daarnaast kunt u bij ons
itèreéht'-vpoit1 • •
'•
>
.fey.'.feV i.-, . / . . ' • . ; • : •
••inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
1-ftvfci*'èi'iViKVV-.;'.«-.^i.'..'t---

'jjÜ-i-tV-' ,--. i.

1

• - . . . , ** t

• f\<:. '

jfëen Natürauitvaartovereenkomst

£ï'iV;V - . t . '

•

'

'

Avondopleidingen en Contractonderwijs

J

,(

ifïfVraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

fe :J. d'rtÖNT
JIÉTVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
112041 KT Zandvoort:
llTël.: 02507-1 7244

Informatie/inschrijving
Een informatieboekje en aanmeldingsformulieren van de opleidingen
zijn verkrijgbaar bij de administratie van de school en tijdens het
open huis.
Zomercursus
Leerlingen met een MAVO- of LBO-diploma zonder voldoende
cijfers voor wiskunde of natuurkunde stellen wij in de gelegenheid
van 27 mei 1991 tot uiterlijk 1 juli 1991 extra lessen te volgen in deze
vakken. De bedoeling is, dat op deze wijze de kans op een
succesvolle studie aan de Umond-MTS groter wordt. Aan deze
cursus zijn geen kosten verbonden.
Bereikbaarheid
De Umond-MTS is goed met openbaar vervoer bereikbaarTrein: Het NS-station Santpoort-Noord is ca. 5 min. lopen van de
school (te uursdienst).
Bus: Lijn 71 stopt naast de school (1é uursdienst).
Lijn 70 en 86 stoppen ca. 5 min. lopen van de school
(te uursdienst).
Op maandag 06 en maandag 13 mei a.s. worden informatieavonden
gehouden. Hiervoor kan men zich telefonisch bij de administratie van
de school aanmelden.

bestrijdingsmiddelen
afgewerkte olie
aivalglas (geen vlakglas)
oudpapier.

LA
BASTILLE
8JAAR

Openbare vergadering Welstandscommissie
tijdstip : donderdag 18 april 1991,15.30 uur
plaats : gebouw van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4

Aanwijzing beschermd monument
Bij besluit van 18 februari 1991 heeft de minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur de Nederlands Hervormde Kerk, Poststraat 1 te Zandvoort aangewezen als beschermd monument (m.u.v. de kerktoren, die reeds beschermd
is).
Het desbetreffende besluit ligt vanaf heden ter visie op de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling (geopend maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur).

gefeliciteerd

Aangevraagde bouwvergunningen
42B-91 .Wilhelminaweg 64

De
Bastillevrienden

43B-91 Wilhelminaweg25
44B-91 Boul. Barnaart, Boul. Paulus Loot

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.0012.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de
beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

8 jaar
La Bastille

Voorgenomen vrijstelling
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel
18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een bouwvergunning te verlenen voor:
- oprichten tuinberging
- Zuidlaan 37

12, 13 en 14 april

Dit bouwplan ligt met ingang van 15 april 1991 gedurende veertien dagen ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied,
Raadhuisplein 4. Deze afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.0012.30 uur.
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt kunnen schriftelijke bezwaren
worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,
2040 M Zandvoort.

„Een weekend in
Zandvoort"
m.m.v. bekende en iets
minder bekende
Amsterdamse artiesten.
Aanvang iedere avond
21.30 uur

Dat mag je
niet missen!!

11 april 1991

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

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij u thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

Sfeer romantiek nostalgie
in Zandvoort
a.s. zaterdag in ,,Soc. De Manege"»
wegens groot succes

The Big Band
(24 musici)
EEN GRANDIOOS PROGRAMMA

voor ongebonden mensen
v.a. 25 jaar corr. gekleed
Entree 15.- Koffie en hapjes inbegrepen
Aanvang 21.00 uur

- uitbreiden woning, bouw garage
- uitbreiden woning, bouw garage
- plaatsen 4telefooncellen

EJTim
woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1.

Sophiaweg 73, huur ƒ 408,49 per maand (excl. stookkosten)
2-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens.

Info tel. 16023.

Nederland-Fïnland
woensdag 17 april a.s.
De Kuip - R'dam
Aanvang 20.00 uur
Voorronde E. K. Voetbal
Laatste overdekte zitpl.

Tel. 02507-19742

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daaropvolgende vrijdag om 14.00 uur in
het gevelkastje ten kantore van EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.
HET BESTUUR VAN DE VERENIGING DEELT MEDE DAT VANAF
HEDEN EEN INFORMATIEBROCHURE OVER HET NIEUWBOUWPROJECT 55 WONINGEN „DE MEEUWEN" ZOWEL BIJ DE GEMEENTE ZANDVOORT ALS BIJ DE WONINGBOUWVERENIGING
TE VERKRIJGEN IS.

ROMMELMARKT OP KONINGINNEDAG
te Zandvoort a.d. Prinsesseweg
van 09.00 tot 15.00 uur.
70 kramen. Huur ƒ35,-.
Inschrijving op 18 en 19 april van

14.00 tot 16.00 uur in de hal van het
gemeentehuis.
HANDELAREN ZIJN UITGESLOTEN.

De zomer komt eraan.
Tijd om weer wat te
gaan doen!
Kom een gratis proefles
aerobics of spierversteviging
nemen bij Anja v.d. Voort.

BEDRIJVENDAG BANENMARKT

Nu ook tiener aerobics.

12 april 1991 van 17.00-20.30 uur.

Bel voor info: 19701 of 12215

bij ERICA
is het nieuwe voorjaar
uit voorraad leverbaar!

erica
grote krocht 24
zandvoort,
tel. 02507-12301
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Süheyla zou Zandvoort absoluut niet willen ruilen voor een andere gemeente

Als ik in Turkije ben, heb ik heimwee naar Zandvoort'
Buitenlanders zijn voor Zandvoort geen onbekend fenonieen. Het is echter wat anders
iils de buitenlanders geen toeristen zijn maar mensen, die in
Zandvoort wonen of werken.
Deze week in het Zandvoorts
Nieuwsblad een nieuwe aflevering van de serie 'buitenlandse
Zandvoorters'.

ter') is de overgang van Turkije naar
Nederland niet zo gek groot geweest.
De bevolking van haar geboorteplaats Adana, op zo'n 40 km van de
Turkse zuidkust, heeft vanouds moderner opvattingen dan de gemiddelde bewoner van het land. "Mijn
moeder droeg in de jaren zestig al
een mini-rok", geeft zij als voorbeeld. Meisjes met een sluier voor
zul je er niet of nauwelijks tegenkomen. "En meisjes die op het land
werken, zien er natuurlijk niet leuk
uit. Dat is logisch, want die moeten
hard werken. Als zij uit gaan, bijvoorbeeld als 2e uitgenodigd zijn
voor een feest, dan zien zij er wel
modern uit".
"Maar ook al ben ik niet streng
opgevoed, zo vrij als in Nederland
was het niet. Soms denk ik nog wel
eens: Jammer, dat dit niet kan in
Turkije".

• Süheyla Serge-Ceyran werkt bij
Bluijs en studeert daarnaast voor
het diploma tolk/vertaler.
Benott

ZANDVOORT - "Af en toe
heb ik wel heimwee naar Turiiije, naar m'n vrienden en fanilieleden, én naar de palmboinen. Maar als ik er op yakantie ben, heb ik weer heimwee
naar Zandvoort". Dat zegt de
weeëntwintigjarige Süheyla
?erge-Ceyran, die sinds elf jaar
in deze gemeente woont. Met Café
plezier: "Ik hou van Zand"Dan denk ik vooral aan het feit
i'oort", aldus Süheyla.
Elf jaar was Süheyla toen zij met
iaar broer en zusje naar Nederland
kwam. "Mijn ouders woonden hier
il een paar jaar. Mijn vader vertrok
.n 1969 naar Nederland, toen ik zes
manden oud was. Mijn moeder
volgde hem driejaar later. Wij, mijn
jroer en m'n zusje, bleven bij een
iom in Turkije, omdat we eerst de
lagere school moesten afmaken".
3un ouders zagen de kinderen aleen als zij in de vakantietijd naar
Turkije konden komen.
Voor Süheyla (vertaald betekent
naar naam 'vrouw met lief karak-

dat jongens en meisjes hier elkaar in
een café kunnen ontmoeten en het
er samen gezellig kunnen hebben.
Dat is in Turkije niet mogelijk, daar
is het allemaal nog streng gescheiden. Overdag op straat met elkaar
praten kan nog, maar samen op zaterdagavond uitgaan is er niet bij.
En bijvoorbeeld als ik een middagje
vrij heb, dan kan ik rustig alleen de
stad in om te winkelen. Als je dat in
Turkije doet, word je door bepaalde
groeperingen afkeurend aangekeken. Als ik het zou kunnen, zou ik
dat soort veranderingen daar graag
invoeren".

Weekenddiensten
Yeekend:
sH/14 april 1991
'OLITIE: Alarmnummer 06-11. In
ndere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
)fi-ll. Indien géén spoed 023-159500
if - voor info overdag - (02507) 61584.
\MBULANCE: Alarmnummer 06-11.
\nders: tel. 023-319191 (ongevallen), Centrale Post Ambulancever/oer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe;eherming): 023-246899.
;iUISARTSEN: De volgende huisart;en hebben een gezamenlijke waarlemingsregeling: J. Anderson, B.
,-an
Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
D
aardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tijiens weekend, avond/nacht vanaf
'6.30 uur, én tijdens feestdagen via
elefoonnummer 30500. De spreekuK'n van de dienstdoende arts zijn
howel op zaterdag als zondag van
S1.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet noiiig. Inlichtingen omtrent de dieniten van dokter Flieringa worden
.-erstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandirts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Veutel, tel. 13073. Openingstijden
alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
Ie openingstijden alleen in dringen.le gevallen en na telefonische af|>praak.
|\'ijkverpleging: Voor spoedgevallen
s het Kruiswerk Zuid-Kennemerand 's avonds, 's nachts en in het
>.veekend te bereiken via de dokterfnnformatiedienst: tel. 023-313233.
jYerloskundige: Mevrouw Elizabeth
Jle Boer-Burgh, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. 02507-14437, b.g.g.
:J)23-341734.
|)ierenarts: Mevrouw Dekker, Thor«eckestraat 17 te Zandvoort, tel.
"5847.

J

Dieren (overige diensten): Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: Koninginneweg l, tel. (02507)
19393. Spreekuur op dinsdag en donderdag van 13.30 tot 15.00 uur; ander
tijdstip mogelijk na telefonische afspraak.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen: ƒ!,- voor een enkele' rit, ƒ1,50 retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortsc Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden.
Spreekuur eerste en derde dinsdag
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierde dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Woningbouwvereniging
EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Taxi: tel. 12600.

Kerkdiensten
•Vi-ekend 13/14 april 1991
lervormde Kerk, Kerkplein:
Eondag 10.00 uur: Gemeenschappelijke Geref./Herv. Dienst in Gereforineerde Kerk, ds. J.A. van Leeuwen,
Jlienst met catechisanten, m.m.v.
'ongerenkoor en muziekgroep
'«reformeerde Kerk:
'undag 10.00 uur: Gemeenschappei.ike Geref./Herv. Dienst in Gereforiieerde Kerk, ds. J.A. van Leeuwen,
lienst met catechisanten, m.m.v.
'ongerenkoor en muziekgroep
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
Kl'B:
£(>ndag 10.30 uur: ds. S. v.d. Meer,
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Haar wat modernere opvoeding
heeft haar entree in de Zandvoortse
samenleving waarschijnlijk wel wat
makkelijker gemaakt. "De mensen
zeggen wel eens: 'Goh, jij hebt je wel
goed aangepast'. Maar dan moet ik
iedere keer uitleggen dat dat niet
nodig was. Ik heb gewoon mezelf
kunnen blijven. Kennelijk pas ik
goed tussen de Zandvoorters. Ik'
merk wel dat ze me hier mogen, ik
voel me ook echt thuis hier. Maar ik

ben ook altijd bij de goede mensen
terechtgekomen.

de pannekoeken toe".
De elfjarige Süheyla was als enige
buitenlandse tussen tal van Nederlandse klasgenootjes in de zesde
klas van de Nicolaasschool terechtNicolaasschool
gekomen. Vanwege de taaiachterBijvoorbeeld bij mevrouw Van stand moest zij die klas twee keer
Caspel, die heeft me de eerste paar doen. Sindsdien is zij door blijven
jaar heel goed extra Nederlandse les leren, naast haar werk. Na de midgegeven en me daarbij ook met heel deltaare school heeft zij een tijdje bij
veel andere typisch Hollandse din- pizzeria Bella Italia in de Haltegen laten kennismaken. Tot en met straat gewerkt, nu werkt zij een tien-

Eg-on Snelders wordt
gemeentevoorlichter
ZANDVOORT - Gemeentevoorlichter Jeanine van Ooijen
wordt opgevolgd door drs. E.
Snelders. De 'wisseling van de
wacht' vindt plaats op l juni.

tal meters verderop in de HalteDe opvolging is nodig omdat Jeastraat, bij Bloemenhuis Bluijs. nino van Ooijen een vergelijkbare
Daarnaast volgt zij een studie toik- functie heeft aanvaard in de ge/vertaler, Turks/Nederlands, in meente Beverwijk. De 33-jarige
Utrecht. Wat ze er precies mee gaat Egon Snelders woont in Leiden en
doen, weet ze nog niet. "Misschien heeft in de kunst-sector ervaring opkan ik bij justitie gaan werken, of gedaan in voorlichting en (in- en exbijvoorbeeld op het arbeidsbureau". terne) publiciteit. "Dat is enigszins
Weg wil zij in ieder geval niet uit vergelijkbaar met de taken die ik in
Zandvoort, waar zij helemaal is op- Zandvoort krijg", aldus Snelders,
genomen in de gemeenschap. "Mijn die doktorandus is in de Nederlandzusje is pas verhuisd vanuit Zand- se taal en communicatie-wetenvoort naar Velsen, omdat haar man schappen. Daarnaast heeft hij modaar werkt. Maar zij vindt het ver- menteel, sinds 1985, als vertegenschrikkelijk". Süheyla woont hier woordiger van D66 zitting in de gesamen met haar man Canan, die zij meenteraad van Leiden.
drie jaar geleden uit Turkije 'opgeHem wacht de taak het • enige
haald' heeft.
maanden terug - door van Jeanine
van Ooijen samengestelde beleiclsplan verder concreet in te vullen.
Huwelijk
"Het lijkt mij zeker leuk", zegt hij
"We zijn er in 1988 getrouwd. We over zijn toekomstig werk in Zandkenden elkaar al een paar jaar en voort, een gemeente die hij meer 'als
hebben elkaar regelmatig geschre- toerist' kent. Hoe hij over voorlichven. Tijdens de vakantie in 1988 ting denkt? "Het wordt steeds meer
heeft hij officieel om mijn hand ge- een beleidsinstrument", constateert
vraagd". Wat dat betreft nog een hij.
stukje traditie dus, net als de bruiVoorlichting wordt ook volgens
loft die maar liefst vier dagen duur- Snelders een steeds belangrijker
de.
plaats toebedeeld, zowel in de inter"Ik durf nu nog niet te zeggen dat ne organisatie als in het contact
ik nooit meer terug ga naar Turkije, naar buiten toen. "De organisatie
al is dat onwaarschijnlijk. Maar ik moet aansluiten op wat je beweert.
zal Zandvoort niet ruilen voor een Dat moet niet 'als los zand aan elandere Nederlandse gemeente. Het kaar zitten', om maar in strandteris net als mijn geboorteplaats een men te blijven".
klein, gezellig dorp waar bijna iedereen elkaar kent. En de winters zijn
lekker rustig en in de zomer is het
hier schitterend, ook al zijn er geen
palmbomen zoals in Turkije. Want
die mis ik nog wel eens".

Toeristenseizoen
lastig voor S WOZ

ZANDVOORT - Het toeristenseizoen is geen makkelijke tijd voor de
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort. In die periode is menig vrijwilliger verhinderd, vanwege andere
werkzaamheden.
Daarom maakt de SWOZ zich nu
al op voor die periode. Dat betekent
gens haar anders, omdat sommigen dat zij al druk op zoek is naar chaufkennelijk behoefte hebben aan een feurs voor de belbus en medewer'neutraal' terrein. "Maar er waren kers voor de maaltijdverdeling van
ook mensen die wel naar de kerk Tafeltje-Dekje. Zij roept vrijwilligers
kwamen, maar daarna niet meelie- op, om komende maanden voor korpen naar het monument".
tere of langere tijd in te vallen.
Zo zoekt coördinatrice Nathalie
De plechtigheid bij het oorlogsmo- Lindeboom nog drie belbus-chaufnument op de hoek van de Van Len- feurs, vooral voor op de donderdag
nepweg en de Linnaeusstraat gaat en de vrijdag. Daarnaast zijn er menwel gewoon door, die begint om sen nodig voor Tafeltje Dekje, de
19.40 uur.
maaltijdvoorziening voor ouderen.
Het Toonkunst Oratoriumkoor is Aan hen wordt gevraagd rond het
bereid gevonden hier medewerking middaguur de - door een kok reeds
aan te verlenen. Ook zal burgemees- ingepakte - maaltijden klaar te zetter Van der Heijden een toespraakje ten voor de chauffeurs. Er zijn voorhouden. Omdat de bijeenkomst in al mensen nodig voor de maandag,
de buitenlucht wat langer dan nor- woensdag en vrijdag'. Voor meer inmaal zal duren, worden voor de ou- lichtingen kan men bellen 19393, of
langskomen op Koninginneweg 1.
deren stoelen neergezet.

Te weinig respect uit omgeving

Stille tocht 4 mei afgelast
ZANDVOORT - Het '4 mei
comité', waarvan burgemeester Van der Heijden voorzitter
is, heeft voor dit jaar de stille
tocht op deze herdenkingsdag
afgelast. Voornaamste reden:
de omgeving toont te weinig
respect.

"Enkele leden voelden niets voor
de stille tocht, en het gehele comité
heeft hun voorstel overgenomen",
verklaart mede-comitélid Minke
van der Meulen. Als reden noemt zij
dat in het dorp weinig tot geen res• Ellen Brantjes (links) nu fulltime medewerkster, Eveline van der Stuyt is pect wordt getoond voor de deelnehet nieuwe hoofd Promotie en Marketing van de Regionale VVV.
mers". Die moeten tussen het 'lawaai
van terrassen en kroegen' door hun
tocht afleggen naar het oorlogsmonument. "En als je achteraan loopt,
wordt je zo van de sokken gereden",
aldus de woordvoerster, die wel verwacht dat deze maatregel veel kritiek zal krijgen. Ook de plechtige
bijeenkomst in de Hervormde Kerk
vervalt immers.
ZANDVOORT - De Regiona- den en pers.
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de
Zij gaat van start op een moment
le VVV Zuid-Kennemerland
redactie van deze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. U leunt uw brief ook
"Maar we hebben wei-overwogen, afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan het Gasthuisplein 12. De
heeft een opvolgster voor Ka- dat de promotieplannen van de VVV wikkend
en wegend, de beslissing redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.
dit jaar al vastliggen. "Ik ga mij
rin ter Beek. De voormalig sa- voor
dan ook met de uitvoering daarvan genomen". Daarbij heeft ook een rol
lesmanager van het Elysee Be- bezighouden",
zegt zij. "Volgend gespeeld dat de dodenherdenking
ach Hotel, Eveline van der jaar kom ik pas met eigen plannen". dit jaar op een zaterdagavond valt én
Stuyt, is aangesteld als hoofd
op een vakantiedag.
afdeling Promotie/Marketing.
Naar ik heb vernomen wordt de overweging voor hen die vielen in de
stille tocht op 4 mei afgeschaft om- tweede wereldoorlog blijft op deze
Eveline van der Stuyt (28) heeft Fulltime
dat er teveel café's en terrassen open manier behouden.
Op dezelfde afdeling heeft nog een
een vaste plek in het kantoor ZandComité 4 mei viering, kom op uw
zijn, en dat is storend voor de stoet.
voort. "Als salesmanager heb ik mij verandering plaatsgevonden. De be- Oratoriumkoor
Wat een en ander voor gevolgen Alle begrip heb ik hiervoor, maar de beslissing terug, er is nog tijd genoeg
al met promotie beziggehouden. Nu zetting van de afdeling is qua aantal
wordt dat de promotie van een hele uren uitgebreid. Dat komt erop neer heeft voor de belangstelling, durft oplossing ligt zo simpel voor de om dit te regelen.
C. Li'inmens
regio, een hele uitdaging dus". Zij is dat Ellen Brantjes (22), die vorig Minke van der Meulen niet te voor- hand.
Zandvoort
Wanneer de dienst in de katholieverantwoordelijk voor promotione- jaar parttime werkte, nu fulltime in spellen. "Bij de plechtigheid in de
le activiteiten en toeristische beur- dienst is. Zij draagt zorg voor de Hervormde Kerk bleven waar- ke of gereformeerde kerk wordt geHet comité staat, open voor suggeszen in binnen- en buitenland. "Op bloemenmeisjes, de excursies en schijnlijk al mensen weg omdat zij houden, met aansluitend de stille
beurzen bereik je in korte tijd veel dagtochten, verwerkt de aanvragen dachten dat het om een 'kerkdienst' tocht naar het monument, kom je ties, zo laat men weten. Of het van
geen café of terras tegen. Een tradi- déze gebruik zal maken, is nog niet
mensen". Daarnaast onderhoudt zij en zorgt voor de afwikkeling en be- ging".
Vroeger, in Monopole, lag dat vol- tie maar nog meer 'n moment van bekend.
contacten met bedrijfsleven, overhe- vestiging.

Eveline van der Stuyt van
Elysee Beach naar WV

MENINGEN

Stille tocht moet mogelijk zijn

J Nieuw Unicum krijgt all-weatherbaan

Haarlem
Dinsdag 16/4 20.00 uur: Jaarvergadering

Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: Woord/communiedienst, Cl. van Polvliet
Zondag 10.30 uur: Woord/communiedienst, Cl. van Polvliet

'Tennisbaan erg geschikt voor een balletje tussendoor'

ZANDVOORT - Nieuw Unicum krijgt een nieuwe tennisbaan, een uitstekend middel
om de integratie te bevordeKerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218, ren. In september wordt de
Haarlem:
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds. nieuwe all-weather tennisbaan
aangelegd, die - net als de oude
A. Snijders
Zondag 19.00 uur: Zendingsdienst - ook te huur is voor niet-bewoners. Sportclub Nieuw Uni'Israël'
cum hoopt daarmee haar aanJehova's Getuigen:
tal tennissers nog verder .uit te
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te breiden. "De baan is uitsteHaarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en kend geschikt om tussendoor
maandag 19.00 - 21.00 uur. een balletje te slaan", aldus
lul.: R. van Rongen, L. Meeszstraat voorzitter Andries Antenbrink.

De all-weather baan maakt het
mogelijk om het hele jaar door onder allerlei weersomstandigheden te
tennissen. Deze wordt buiten achter
het hoofdgebouw van Nieuw Unicum aangelegd, bovenop de oude
baan. De huidige tennisbaan wordt
Periode:
nog intensief gebruikt, maar is na
2 • 8 april 1991
zo'n twintig jaar aan vervanging toe.
De nieuwe wordt in september aanOndertrouwd:
Cornelisse, Sebastiaan en Todd, Aal- gelegd, tot die'tijd is de oude (maar
nog in zeer behoorlijke staat verketje
rende) baan te gebruiken.
De all-weatherbaan gaat ongeveer
Laurier, Bastiaan en Horeis, Elise
Knotter, Jan en Hammer, Monique ƒ40.000,- kosten, daarvoor is langzaam aan een klein kapitaal opgeHenriëtte
bouwd. "Dat bekostigen we zelf",
zegt Andries Antenbrink, voorzitter
Geboren:
Stefan, zoon van: Kossen, Richard van Sportclub Nieuw Unicum. Onder de sportclub ('koninklijk goedJohannes en Sebregts, Maria
Denise Anna, dochter van: Harms, gekeurd', benadrukt de voorzitter)
Franklin Berend Spencer en Land- vallen behalve tennis ook tafeltennis, badminton (in de Van Pagëemeier, Anna Maria
Roy William, zoon van: Zitzenba- hal), karate en koersbal. Waarcher. Wilhelm en Van Yzendoorn, schijnlijk komt daar binnenkort ook
de koersbal-organisatie bij.
Carla Maria Isabella
14, Haarlem, tel. 023-244553.

Unicum. Op de tennisbaan wordt
ook lesgegeven aan bewoners van
Nieuw Unicum, dat start deze
maand. Hiervoor hebben zich een
stuk of vijf mensen gemeld. Daarnaast wordt de baan verhuurd, ook
aan gegadigden van buiten Nieuw

Unicum. Dat heeft twee pluspunten:
er komt weer wat geld binnen én de
integratie wordt bevorderd. "Het is
heel belangrijk dat mobiele en immobiele mensen samen optrekken",
zegt Antenbrink, die erop wijst dat
er toch echt geen verschil zit tussen

deze mensen. "Het kan iedereen ken". Volgens Antenbrink heeft de
overkomen gehandicapt te raken", baan diverse voordelen. "Op de eerstelt hij. "Een hoop mensen hebben ste plaats is het - relatief gezien een soort 'drempelvrees' om hier te goedkoop. Voor een uur per week op
komen. Maar als de mensen hier een doordeweekse ochtend betaal je
tennissen, komen ze wellicht ook ƒ120,-, daarvoor speel je een heel
binnen om een kopje koffie te drin- jaar. Dat is voor de hele baan, als je
met z'n vieren speelt ben je dus ƒ.30.kwijt voor een heel jaar. Een vast
uur 's avonds of op zaterdag of zondag kost ƒ240,-. En als er daarna niemand komt, mag je natuurlijk best
nog een balletje blijven slaan. Daarnaast hebben we ook iemand die buiten de club om - les geeft. En als
iemand wil spelen, maar geen partner heeft, dan weten wij misschien
nog wel iemand".

Aantrekkelijk

Burgerlijke stand

Overleden:
Lissenberg geb. Klop, Theresia, oud
82 jaar
Poorta geb. Van Soelen, Laurina,
oud 75 jaar
Dercksen, Antje, oud 73 jaar

Elke afdeling heeft zijn eigen bestuur, maar dkt is verantwoording
verschuldigd aan het hoofdbestuur.
De sportclub telt een honderdtal leden, de meesten daarvan, ongeveer
zo'n tachtig, wonen buiten Nieuw

Volgens Antenbrink is het tarief
erg aantrekkelijk. Hij verwacht dan
ook best belangstelling van mensen,
bijvoorbeeld van huisvrouwen die
op een doordeweekse ochtend - als
de kinderen naar school zijn - tussendoor even willen tennissen.
"De club werkt zonder winstbejag", voegt Gerard Bor toe. Hij is
bestuurslid van de tennisclub en
zorgt tevens voor het onderhoud van
de baan. "Het geld stroomt weer
naar de leden zelf toe, want dat stoppen we weer in de verschillende faciliteiten". Degenen die wat meer over
het tennis willen weten, kunnen
hem of de secretaris, mevrouw Sebregts, bellen: tel. 14273. Voor algemene informatie is Andries Antenbrink te bereiken: tel. 19984. Voor
tafeltennis (maandag, dinsdas en
donderdag 20.00-23.00 uur, 20 tafels
beschikbaar, waaronder 6 wedstrijdtafels) geldt een ander informatienummer: 023-330745.
• "De tennisbaan is voor iedereen te huur", aldus Andries Antenbrink (r.), voorzitter van Sportclub Nieuw Unicum,
en Gerard Bor, bestuurslid van de tennisclub.

Voor meer informatie over tanclminton kan men de Van Pagëehal
bellen.
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Vriendelijk, vers en
toch voordelig!

Visrestaurant Schut
vraagt

nette part-time
medewerkster

SPAR-NOORD

± 1 8 jaar
voor de bediening.

Maandagochtend geopend
Magere
varkenslappen

Tel. 02507-12121

Jaffa handsinaasappelen

Hollandse
tomaten

BOOT NATUURSTEEN

6.95

niet
2 kilo

Halfvolle
vanilleyoghurt

Heel grof
volkorentarwebrood

1.59

l 89

8.95

; l • UV

Drumsticks

Pluma Pain
d'Alsace

Bacon
v.d. Bilt

8.95

1.19

1.98

Altijd volop parkeergelegenheid

BROOD EN BANKETBAKKERIJ
Op aanvraag sturen wij u vrijblijvend onze
folder.
Onze adviseuse zal u graag thuis bezoeken
om u kennis te laten maken met onze
complete serie grafmonumenten.
Ook is er op afspraak een bezoek mogelijk
aan onze showroom.
Voor kwaliteit, service
en een scherpe prijs
Meer en Duin 21 - Lisse
02521-13308
02507-15427

..Uis en Specialiteiten"

Voor als het goed moet zijn
Haltestraat 16
vraagt ter versterking van ons
team

CELSIUSSTRAAT 192

een vriendelijke
verkoopster
Leeftijd 20-35 jaar.
Tevens vragen wij een dame
voor enkele dagen p.w.
Leeftijd tot 50 jaar.
Wij bieden: een gezellige
werkkring.
Werktijden in overleg.
Prima salariëring.
Voor inl. na 19.00 uur:
19322 vr. nr. de heer P. Reus.

SPAAR/KANSKAART
AKTIE bij

Spaar voor Dubbeldikke

BARBECUEBURGERS
(eigen recept)
en maak kans op
GRATIS ROLLADES
HOOFDPRIJS 'N
PICKNICKMAND

Jaap Kroon - John van Dam - Gerard Boxhoorn

gespecialiseerd
in grafmonumenten

3.98

Varkensrollade

Wij bedanken u
voor uw overweldigende belangstelling.

Paap

Umond
Col lege

Deze week

Mandarijnentaartje

in samenwerking met de Regionale Arbeidsvoorzieningsorganisatie
"Kennemerland. Atnstel- en Meerlanden" en een groot aantal bedrijven organiseert
het Umond College in de ijmond MTS te santpoort-Noord een

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

BEDRIJVENDAG/

BANENMARKT

^

Dinsdagmiddag
na 13.00 uur gesloten.

Ontmoetingsplaats
Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfqrnuizen
Ook voor uw sanitair.
Inlichtingen en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60.
Werkplaats Schelpenplein.

werkzoekenden
Herintredende vrouwen
Schoolverlaters
INFORMATIE OVER:

Kipfilet

Katenspek

kilo

500 gr

100 gr

7,95

8,95

1,75

G. ZWINKELS
Haltestraat 30
tel. 12175

Het unieke bungalowpark Zandvoort omvat 440 luxe
bungalows, 125 hotelstudio's en uitgebreide centrale
voorzieningen zoals een subtropisch golfslagbad, een
wedstnjdbad, een scala aan horecafacihteiten en shops,
bowling- en kegelbanen, vele sportfaciliteiten,
uitgebreide congres- en conferentie-accommodatie
Het scala aan horecafaciliteiten bestaat onder meer uit
een groot Boulevard Restaurant met terras, een GnllRestaurant, een Italiaans Restaurant, een Pannekoekenrestaurant, een Zwembadsnackbar en diverse bars
In totaal bieden de faciliteiten plaats aan ca 1000 gasten.
De congres- en conferentie-accommodatie biedt plaats
aan 10 tot ca 1000 personen

De afdeling Sport en Rekreatic zoekt ter versterking van haar
team enthousiaste

MEDEWERKERS SUBTROPISCH
GOLFSU\GBAD(M/v)
De werkzaamheden bestaan o a uit toezicht houden,
gast\rouu/-heer zijn en het \errichten van onderhoud:»-/
schoonmaakwerkzaamheden m het zuembadcomplex
Uiteraard werkt u in een enthousiast zwembad-team

"HET

T\

geeft u meer!

GOUD DER SKYTHEN"

Schatten uit de Hermitag, Leningrad in Brussel
In het kader van een bilaterale uitwisseling met het Hermitagemuseum van Leningrad tonen de Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis m Brussel het publiek de tentoonstelling "Het goud
der Skythen Deze tentoonstelling is gewijd aan de zoomorfe kunst
uit de Steppen van het 3de millennium voor Christus tot de 2e eeuw
na Christus Het Hermitagemuseum heeft voor deze tentoonstelling
bijzondere stukken uit haar kluiskamer ter beschikking gesteld
In samenwerking met Oskam Tounngcarbednjf b v organiseert
Weekmedia voor haar lezers een reis naar deze bijzondere tentoonstelhng in Brussel Bovendien wordt u s middags in de gelegenheid
gesteld te winkelen m het prachtige Brussel De kosten voor deze
reis bedragen slechts f 39,50 per persoon Dit is mcl vervoer per
luxe touringcar, koffie met gebak op de heenreis en entreegeld voor
het museum

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en
contante betaling bij een van onze ondergenoemde kantoren kunt
plaatsen reserveren
Amsterdam
Wibautstraat 131
Amstelveen
Gebouw Aemstelstyn, Laan van de Helende
Meesters 421B
Uithoorn
Stationsstraat 70
Purmerend
Weerwal 19
Zandvoort
Gasthuisplein 12
Reservering uiterlijk de donderdag voor de zaterdag van vertrek

Bon voor onze lezers
Postcode

- NAUTISCH ONDERWIJS (KORTE EN LANGE OPL l
- HOGERE TECHNISCHE OPLEIDINGEN
- PT H TECHNISCHE LERAREN OPLEIDINGEN

,

Tel
:

gaat met
personen a f 39,50 p p mee naar de tentoonstelling
"Het goud der Skyten in Brussel op zaterdag
maart/april*
' doorhalen wat niel van toepassing ib

geeft u meer

Laat het miljoen
u niet ontglippen!
Over nog geen twee maanden wordt de grote
Zomerhoofdprijs van de Nationale Postcode
Loterij getrokken. Zit uw lot er ook bij?
Honderdduizenden Nederlanders hebben een uitnodiging
met een persoonlijke WinEen-Miljoen-Bon in de brievenbus gevonden. Met de
kans op één miljoen, op 'n ton
of een van de vele tienduizenden andere geldprijzen te
winnen.
Als u al deelnemer bent, hoeft
u niets te doen (of... 'n extra
lot te nemen: zo vergroot u
uw kansen!). Maar als u nog
niet meespeelt, stuur de bon

D E B U N G A L O W P A R K E N O P D E M O O I S T E P L E K^
JES

De winnaar van de SitperPoslcodePnjs heeft alle reden lol lachen, als je
je hele leven lang graus \oor f 100,per » eet. bij Super mag winkelen.'

Kindermeisje/
jonge vrouw

(of deze hieronder) dan vóór
eind april op. Het zal u toch
niet overkomen dat uitgerekend uw persoonlijke lotnummer getrokken wordt, terwijl
de bon nog bij u op tafel ligt?
De kans te missen om in één
klap miljonair te worden, zou
wel erg sneu zijn.
Bovendien steunt u door uw
deelname belangrijke projecten voor mens, natuur en
milieu. Kijk daarom op 28
mei naar Jos Brink en
Manuëla Kemp in "De 64.000
Gulden Vraag & de Postcode
Loterij". Dan weet u gelijk of
u miljonair geworden bent! •

WIN-EEN-MILJOEIM-BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
de vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand
het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
1 lot (ƒ10,-) per maand Q

loten (a ƒ 10,-) per maand

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

O dhr. Q mevr.

Naam:_
Adres:

Fa. P. Kleijn

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplem 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Sig.mag. Oe Krocht

Woonplaats

R B A KENNEMERLAND. AMSTEL- EN MEERLANDEN
ARBEIDSBUREAUS HAARLEM . UMOND te Beverwijk. HOOFDDORP

Gran Dorado
Vondellaan 60 - 2041 BE Zandvoort - Tel. 02507 - 20 000.

-LQSSEVERKOQPADRESSEN

Umond MTS

BCHIDDELING f H S(HOLIHf

Er dient bereidheid te zijn om \ olgens rooster met
v. \sseldiensten te w erken alle dagen van de \\ eek
Sollicitaties kunt u richten aan Jos van der Velden, Sport en
Rekreatie Manager of aan de afdeling personeelszaken

Zandvoonts Nieuwsblad

in de

ÖORZIENING

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Wat wij bieden
• Een part-time tunktie
• Een aluisselende baan en een prettige werksfeer
• Uitstekende secundairearbeids\oon\aarden
• Een unieke uerkomgev ing

vanaf 20 jaar
gevraagd in gezin
met
strandpaviljoen.
Vanaf 1 mei tot
sept.
Tel. 15287 of 18954

17.00 uur tot 20.30 uur

ROOS en Beeklaan 4 - 2071 TD SANTPOORT (NOORD). Telefoon: 023 • 38 31 34.
Bereikbaarheid: trein Station Santpoort-Noord, Bus lijn 70 - 71 - 86

Wat wij vragen:
• Gastvnendehjke en enthousiaste collega's
• Een geldig EHBO-diploma of bereidheid dit diploma te
halen
• Affiniteit met de zuemsport
• Leeftijdsindicatie lh-2? jaar
• Op korte termijn inzetbaar te zijn

Vertrek op zaterdag 9, 16, 23 maart en 6 en 13 april vanaf de
volgende vertrekplaatsen
Amsterdam
Wibautstraat 131
om 730 uur
Stadionpiem
om 7 45 uur
Amstelveen
Cultureel Centrum
om 8 00 uur
Purmerend
Beatrixplem
om 6 45 uur
Uithoorn
Busstation
om 7 45 uur
Zandvoort
Gemeenschapshuis
om 7 00 uur

Naam
Adres

- TECHNISCH ONDERWIJS (KORTE EN LANGE OPL >
- LABORATORIUM ONDERWIJS 'KORTE EN LANGE OPL l

- UITZENDBUREAU START
-BEDRIJFSOPLEIDINGEN

van

Gepaneerde

MEE

- DAG- AVOND DEELTIJDOPLEIDINGEN
- CONTRACTONDERWIJS

VRIJDAG 12 APRIL 1991
ZAN DVOORT

!

- INFORMATIE OVER FUNCTIES EN BEROEPEN
IN HET BEDRIJFSLEVEN

-BEDRIJVEN IN DE REGIO
-WERKGELEGENHEID
- TECHNISCHE BEROEPEN VOOR VROUWEN
- SOLLICITANTENBANK / VACATUREBANK
- CENTRUM VAKOPLEIDING VOLWASSENEN

I w v 1 200,-

Kippepoten

Werkgevers
Technische opleidingen

l

Plaats:
150.91.04

Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

Haltestr 9, Zandvoort

• NATIONALE!

Haltestraat 22 Zandvoorl
Kerkplein 11 Zandvoort
Grote Krocht 18 Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2 Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1 Zandvoort

Maraned

Postcode: i

Thorbeckestraat 7 Zandvoort

•II L O T E R l J l
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 13052, 2501 VC Den Haag

vVEEKMEDIA22_

Zandvoortmeeuwen spelen
teleurstellend zwak spel

ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen heeft het afgelopen
zondag niet kunnen waarmaken. Met een overwinning op
DIOS zou vrijwel zeker aan de
na-competitie deelgenomen
worden, maar geen moment
liet Zandvoortmeeuwen blijken daarin te geloven. DIOS
bleef gemakkelijk overeind tegen een veel te slap spelend
Zandvoorts team en won ook
nog zeer gemakkelijk met 0-3.
De Zandvoorters kunnen alsnog plaatsing voor de promotiewedstrijden
afdwingen
maar dan moet zondag bij
EHS gewonnen worden.
Spelend zoals afgelopen zondag
zal dat echter niet lukken. Er was
totaal geen felheid in het Zandvoortse team. Het leek er op dat er niets
meer op het spel stond, zo werd er
gevoetbal en Zandvoortmeeuwen
heeft dit seizoen toch laten zien dat
het in eigen huis vrijwel niet te kloppen is. De door Jaap Bloem beschikbaar gestelde voetbal bracht in ieder
geval zijn zoon Dobias Bloem geen
geluk.
De altijd zekere doelman beoordeelde tweemaal foutief de bal hetgeen de Zandvoorters op een 0-2 achterstand deed komen te staan. Ook
zonder die foutieve beoordeling zou

ZANDVOORT - TZB heeft
het in Haarlem THB zeer lastig gemaakt. De Zandvoorters
voetbalden vrij goed en namen
in de eerste helft een 0-1 voorsprong. THB kwam in de tweede helft sterk opzetten en won
alsnog met 4-2.

Zandvoortmeeuwen het waarschijnlijk niet hebben gered. In deze matige wedstrijd speelde DIOS het minst
slecht. Het team van de Zandvoortse
trainer Rob Gansner wist de bal beter in de ploeg te houden dan Zandvoortmeeuwen en kwam tot een
kwartier voor het einde niet in gevaar.
De Meeuwen waren met de straffe
wind in de rug niet in staat het doel
van DIOS onder vuur te nemen. De
Zandvoorters waren in de eerste
helft wel sterker maar de felheid
ontbrak en kansen werden in het
geheel niet geschapen. In de 24e minuut kwam Zandvoortmeeuwen
zelfs onverwachts op een achterstand. Een voorzet van links verdween over de handen van doelman
Dobias Bloem.
In de tweede helft was de strijd
snel beslist toen een ver schot we-.
derom over de' Zandvoortse doelman in het doel verdween. In de 20e
minuut werd de zaak er nog slechter
op voor Zandvoortmeeuwen toen
een goede aanval van DIOS met een
derde treffer werd afgesloten, 0-3.
Met het inzetten van junior Mark
van der Berg kwam er wat meer leven in het team van Zandvoortmeeuwen en na een half uur spelen kwam
pas de eerste kans op een doelpunt.
Mark Lammers brak door maar zag
zijn inzet op de paal belanden en
Mischa Tibboel zocht het doel net

TZB speelt zwak

Zandvoorters geprobeerd stand te
houden. Binnen vijf minuten voetbal was de strijd echter in het nadeel
van de Zandvoorters beslist. De
Haarlemmers maakten in die korte
periode driemaal gebruik van dekkingsfouten in de Zandvoortse deIn de eerste helft was het beste fensie, 3-1.
spel voor TZB, dat fris van de lever
De Zandvoorters waren aangeslade aanval zocht. Het lekkere voetbal gen maar doelman Daan van der
leverde de Zandvoorters een 0-1 Ham had er zin in en voorkwam met
voorsprong op. Henk de Reus snelde goede reddingen een grotere achterdoor de THB defensie en gaf een stand. Langzaam kwamen de badvoorzet op maat, die door Kees Smit gasten onder de druk vandaan en
werd afgerond. In de tweede helft onder aanvoering van de sterk spedrong THB sterk aan en hebben de lende Fred Keur werd alsnog ge-

Schoolvoetbal

Vandaag
de
laatste dag. Na
twee speeldagen
maken de Oranje Nassauschool
en de Beatrixschool de beste
kans op de wisselbeker.
Een
felle en sportieve
strijd met enthousiast
publiek.

iets te hoog. Ook de opgerukte verdediger Chris Page zag tweemaal
een inzet van de doellijn weggewerkt
worden, maar het offensief kwam
veel te laat en aan de 0-3 nederlaag
viel niet te ontkomen.
DIOS trainer en Zandvoorter Rob
Gansner: „Het is natuurlijk een rare
wedstrijd met die wind, maar Zandvoortmeeuwen was niet fel genoeg.
Ik vond geen motivatie in het team
zitten. Wij konden daardoor gemakkelijk de zege behalen".
De Zandvoortmeeuwen trainer
Ton Hijnen was het daar wel mee
eens. „Het is zeer teleurstellend. Het
was een slappe vertoning en we hebben ook zonder agressie gespeeld.
Voor de wedstrijd maak je afspraken en dan verwacht je dat ze er van
overtuigd zijn dat er wat te verdienen valt. De motivering en sfeer waren er wel maar het kwam er niet uit.
Er werd slecht bewogen de passing
was slecht verzorgd en er werd veel
te veel balverlies geleden. Het is erg
jammer maar we hebben het aan ons
zelf te wijten", stelde Hijnen. De
Zandvoortmeeuwen trainer heeft
voor een jaar bijgetekend en hoopt
volgend jaar op een bredere selectie.
„We hebben nu een te smalle basis.
Ik hoop volgend seizoen op wat aanvulling van vooral junioren, waardoor er wat meer keus is. We moeten er in ieder geval keihard aan
blijven werken en ons uiterste best
blijven doen".
tracht de achterstand weg te werken. Na een fraaie solo van Fred
Zwemmer, afgesloten met een doeltreffend schot (3-2), leek TZB de gelijkmaker te gaan forceren. Terwijl
een ieder de gelijkmaker verwachtte
was het THB dat vlak voor het einde
een snelle tegenstoot plaatste en die
ook afrondde, 4-2.
„We hebben van alles geprobeerd
om gelijk te komen," stelde trainer
Kees Smit. „Het was jammer van die
vijf minuten in de tweede helft; anders had er zeker een beter resultaat
in gezeten. Toch hebben we goed
gevoetbald en misschien kunnen we
in de laatste wedstrijd, aanstaande
zondag, nog twee punten bakken."

VOETBAL
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Zaterdag: Zandvoort'75-Aalsmeei14.30 uur Terrein binnencircuit.
Energie-Zandvoortmeeuwen 14.MO
uur te Haarlem.
Zondag: EHS-Zandvoortmeemvon
14.30 uur te Haarlem.
HANDBAL

Zondag: Casino-ZVM dames-RLsdam Zebra's 12.20 uur terrein binnencircuit.
Casino-ZV-heren-CSV 1.3.45 uur
terrein binnencircuit.
ZAALVOETBAL

Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur Beker d-jun., 18.30 uur beker d-jun., 19.00 uur Zandvocmmeeuwen A-jun.-Onze Gezellen 2,
19.45 uur Zandvoort'75-DEM dame.s,
20.30 uur Nihot/Jaap Bloem SportGooiland, 21.25 uur Zandvoortmeeuwen-NAS, 22.30 uur Trefpunt
2-Zandvoortmeeuwen 5.
Maandagavond in de Pellikaunhal: 20.45 uur TZB 2-DSS 2 dames,
21.30 uur Zandvoort Noord-Zandvoortmeeuwen vet., 22.15 uur Zandvoortmeeuwen 5, 21.15 uur HB/Alarm-THB vet., 22.00 uur TZB-Tweo
de Jeugd 2 vet.

Judoka
blijft actief
Zandvoortmeeuwen gaf DIOS teveel ruimte waardoor plaatsing voor de promotiewedstrijden twijfelachtig wordt.
Toto- Bram Slijnen

Zandvoort'75 voor het
eerst aan
ZANDVOORT - Voor het
eerst na negentien wedstrijden
is Zandvoort'75 aan de top van
de ranglijst gekomen. Zelf
wonnen de Zandvoorters de
zware uitwedstrijd bij Swift
met 0-1 en OSDO verloor verrassend met 4-1 van SMS. Met
nog drie wedstrijden te spelen
zijn de vooruitzichten voor
Zandvoort'75 zeer gunstig.

trok Swift zich met veel man achter
de bal terug waardoor de Zandvoorters het Amsterdamse doel constant
bestookten. De stugge verdediging
van Swift greep vaak keihard in en
•kon daardoor het doel dichthouden.
Behalve een paar afstandsschoten
van Dennis Keuning en Rob Koning
ontstonden er nagenoeg geen echte
doelkansen voor Zandvoort'75.

Sterk basketbal
The Lions dames
ZANDVOOBT - De dames van basketbalvereniging The Lions hebben wederom een fraaie overwinning behaald. Nu werd
Onze Gezellen met gemak
opzij gezet met 67-40.

ZANDVOORT - Ook na zijn
afscheid als judoarbiter blijft
Wim Buchel nauw betrokken
bij de judosport.
Zo is de Zandvoortse sportschoolhouder door de Europese
Judo Unie benoemd tot observer (waarnemer) van scheidsrechters en organisatie van Europacup wedstrijden.

Goede visvangst bij
Zeevisvereniging
ZANDVOORT - Gekleed in
warmte- en regenpakken trokken vijftien spprtvissers van de
Zeevisvereniging Zandvoort
afgelopen zondag naar Den
Helder, om vandaar uit te proberen de vis te verschalken. En
dat is bijzonder aardig gelukt.

Vanaf het begin paste Olaf
Met snelle tegenstoten probeerde
Vermeulen een man to man toe
Swift onrust te zaaien in de Zanden dat liep ook in deze wedstrijd
voortse defensie maar die speelde
perfect. Het onderaanstaande
Pas in de laatste minuut kwam de een zeer zekere partij. De duels waOnze Gezellen keek na tien miDe weersverwachting was niet
beslissing in het voordeel van Zand- ren zeer talrijk en behoorlijk fel. In
nuten al tegen een 8-14 achterbest, stormachtig en regen, maar de
voort'75, na een zeer spannende par- de eerste drie kwartier bleven de
stand aan en Lions bleef rustig
doorzetters waren er en hadden getij voetbal. Vooraf stond het reeds verdedigers de aanvallers echter de
de aanvallen opzetten. Ook wist
luk, want het bleef de gehele dag
vast dat Zandvoort'75 geen gemak - baas zodat met een 0-0 stand de rust
Lions veel balbezit te krijgen
droog alhoewel het hard bleef waaikelijke middag zou krijgen aange- aanbrak.
door intercepties en de daarop
en. In de eerste uren werd er góéd
zien de Amsterdammers de laatste
volgende breaks werden goed
gevangen met een grote verscheielf wedstrijden winnend hadden afOok in de tweede helft een aanvalafgemaakt.
denheid aan vissoorten, onder andegesloten. Vanaf het beginsignaal lend spelend Zandvoort'75. Dat
Ruststand 28-16.
re bot, gul, puitaal, schar, schol, wijkwam door de tactiek van Swift dat
ting en zelfs een zeebaarsje. Na driezich met veel spelers in de verdediIn de tweede helft een oppermaal 100 minuten vissen hadden de
ging terugtrok, waardoor er vrijwel
machtig Lions dat doorstoomde
vissers samen 2806 centimeter vis
geen doorkomen aan was. De Amnaar een 47-26 voorsprong halbinnengehaald. Op de eerste plaats
sterdammers lieten blijken genoeverwege. De Zandvoortse dames
eindigde Peter Warmerdam, die tegen te nemen met een gelijkspel.
waren balvast en zowel de brevens de meeste vis had gevangen.
aks als de afstandsschoten leZANDVOORT - Slaagde Zandvoort- Tien minuten voor het einde zag inHenk Bluijs werd tweede en Fred de
meeuwen er afgelopen zondag niet valler Johan van Marie een doelpunt
verden vele punten op.
Klerk derde.
in om DIOS van zich af te houden, worden afgekeurd wegens buitende junioren van de Meeuwen kun- spel en kreeg Swift de eerste goede
Lions bleef tot aan het laatte
De tweede wedstrijd op de Wadnen komende zondag proberen re- kans. Die werd echter gemist en
fluitsignaal geconcentreerd basden gaat om om de bokaal voor de
vanche te nemen op DIOS door de twee minuten voor het einde kwam
ketballen en dat leverde een
grootste platvis en vindt plaats op 28
junioren te verslaan. Met een gelijk- voor Zandvoort'75 het moment van
mooie 67-40 overwinning op.
april aanstaande.
spel kan Zandvoortmeeuwen Al het de wedstrijd. Een iets te hard aangespeelde bal van René Paap leek uit te
kampioenschap gaan vieren.
Topscorers Lions: Irene van
(ADVERTENTIE)
gaan, maar de opkomende Thomas
Bruggen 14, Ingrid Abraas 13,
Het door Dorsman assurantiën ge- Schulte wist alsnog de bal op voorElles Bruinsma 12, Jeanine
Stobbelaar 10, Simone Beeresponsorde team won de eerste ont- treffelijke wijze binnen te houden.
JE EIGEN SLAGER
moeting tegen DIOS met 7-5. De aan- De daaropvolgende prima voorzet
poot 10.
vang van deze wedstrijd is 14.30 uur bereikte Paul Longayroux, die zich
SPAAR/KANSKAART AKTIEÜ!
en er wordt gespeeld op het hoofd- niet bedacht en hard raak schoot.
Deze week start bij Je Eigen Slager
veld van Zandvoortmeeuwen aan de Dit tot grote vreugde van zijn ploegG. Zwinkels een grandioze
genoten en de vele meegereisde supVondellaan.
SPAAR/KANSKAART AKTIE.
porters. In de slotminuten hield
Voor IEDEREEN PRIJS, kans op
Zandvoort'75 gemakkelijk de 0-1
GRATIS ROLLADES en de hoofdprijs
een prachtige PICKNICKMAND.
voorsprong vast.
„Swift speelde erg verdedigend en
Bij iedere ƒ 5,- besteding krijgt u een
was op een gelijkspel uit," vond traiSpaar/Kanskaart, bij inlevering van
ZANDVOORT - Aanstaande vrij25 Spaarkaarten ontvangt u
ner Gerard Nijkamp. „We hebben dagavond organiseert de voetbalver3 DUBBELDIKKE BARBECUEBURGERS.
toch
geprobeerd
de
winst
te
forceren
ook lekker in de koekepan.
eniging
TZB
de
laatste
klaverj
asZANDVOORT - Zaterdag aanen dat is gelukt. Nu staan we voor wedstrijd. Dit zogenaamde slagkooiDe Kaarthelft met uw naam en adres gaat
staande organiseert de gymnashet eerst aan de leiding en hebben de toernooi voor koppels wordt gehouin de toonbankbus.
tiekvereniging OSS de jaarlijkse
zaak in eigen hand. We moeten het den in de kantine van TBZ aan de
IEDERE DONDERDAG
clubkampioenschappen
in
de
worden er kaarten getrokken voor een
nu zelf afmaken en zijn niet meer Kennemerweg. Ook nu zijn er fraaie
Daar kwam het na ruim drie uur Op die dag, Hemelvaartsdag zullen
Van Pageehal aan de Fleminggratis rollade van ca. 1 kilo.
afhankelijk van anderen. In het prijzen en wordt er een loterij gespelen niet van en het eindresultaat tegen de honderd schakers uit gestraat.
Kinderen
vanaf
6
jaar
En u blijft meedingen naar de Hoofdprijs, die
was: remise. Ook om de derde en heel Nederland, vijf wedstrijden speheetst van de strijd moeten we het houden. De prijzen zijn beschikbaar
worden
verdeeld
in
drie
groepen
prachtige PICKNICKMAND t.w.v. ƒ200.-.
niet laten afweten. Iedereen weet gesteld door Holland Casino en Café
vierde plaats zal de komende don- len van 2 x 25 minuten. Iedereen kan
en zullen er alles aan doen om in
Deze SPAAR/KANSKAARTEN AKTIE
waar hij mee bezig is en nu moet de Bluijs aan de Buureweg.
derdagavonden nog fel gestreden hieraan meedoen omdat men in
duurt t/m zaterdag 4 mei a.s.
het bezit van een prijs te komen.
groep
scherp
blijven."
worden. Ayress en Lindeman wisse- groepen van zes spelers ingedeeld is
De
onderlinge
wedstrijden
worDus
gauw
naar Je Eigen Slager G. Zwinkels,
len al wekenlang van plaats. Wie en wel op speelsterkte. Ook de huisDe aanvang van de klaverjasstrijd
den-af gewisseld door demonHaltestraat 30, Zandvoort, en doe mee
Zaterdag
komt
Aalsmeer
op
bezich op de vijfde tot en met de acht- schaker kan dan duidelijk zijn paren win Je Eigen Prijs!!!
is om 20.00 uur en het inschrijfgeld
straties van de keurgroep. Voor
zoek, aanvang 14.30 uur.
ste plaats gaat vestigen is nog een tijtje meespelen. Het toernooi zal
bedraagt ƒ 7,50 per koppel.
het eerst in de geschiedenis van
open vraag. Dennis van der Meijden, ook dit keer gehouden worden in het
de ruim tachtig jaar oude vereTermes, Molenaar en Geerts zijn de Gemeenschapshuis. Wil men al inniging zal er een overal winnaar
belangrijkste kandidaten die daar- formatie inwinnen over dit toernooi
worden gehuldigd.
voor in aanmerking komen.
dan kan dat op de Clubavond van de
Het meest opmerkelijke is wel de Zandvoortse Schaakclub op de donDe aanvang van de wedstrijd
„geruisloze" opmars van Nico derdagen in het Gemeenschapshuis
is
om 09.30 uur en de laatste
Handgraaf. In de laatste zeven par-' vanaf 20.00 uur, telefoon 02507-13644
prijsuitreiking is om 13.30 uur.
tijen wist hij maar liefst vijf wed- of 13224.
strijden te winnen en hij speelde
tweemaal remise. Geen enkel verliespunt dus. Op de ranglijst steeg
hij de afgelopen weken maar liefst
vier plaatsen. Nu neemt hij een dertiende plaats in. Handgraaf kan gezien zijn huidige vorm, nog binnen
de top-tien komen. Pepijn Paap zal
daarbij de grootste concurrent van
Handgraaf worden. Pepijn Paap beZANDVOOBT - Het was dui- toch genoeg kwaliteit hebben. We
haalde uit de laatste zeven partijen delijk weer wennen voor de spelen nog te wisselvallig, soms
zesmaal remise en eenmaal een handbalteams van Casino- goed en soms slecht.
overwinning.
,
ZVM. Handbal buiten is an- Doelpunten: Casino-ZVM: Elly
Uitslagen uit deze 26e ronde wa- ders dan in de zaal en dat bleek van Stein 5, Margreet Sterenburg 2,
Mireille Martina 2, Diana Pennings
ren: Ruijer-Klijn 1-0, Roele-Wiggemansen 0-1, Kok-Gude remise, Berk- afgelopen zondag weer. De Ca- l, Sylvia Blom 1.
sino-ZVM
heren
speelden
een
hout-Handgraaf 0-1, Paap-De Bruin
remise, Jorning-Twint 0-1, Van Eik- redelijk goede partij maar verMolenaar 0-1, Termes-Geerts 0-1, loren van Dirkshoorn met 15- Heren
Casino-ZVM kan de nederlaag wijVan der Meijden-Ayress 0-1, Van 11 en de'dames waren kansloos
ten aan het zwakke begin. De ZandKempen-Van Eijk remise. De afge- tegen Kolping, 19-11.
voorters kregen net zo veel kansen
broken partij uit de 25e ronde tussen
De Zandvoortse dames kwamen in als Dirkshoorn, maar benutten die
Mare Kok en Wiggemansen werd
zonder verder te spelen, door Wigge- het begin goed voor de dag. Vlot liep niet. Daardoor snel een 4-0 achterCasino-ZVM naar een 2-4 yoor- stand, die niet meer weggewerkt kon
mansen opgegeven.
De ranglijst met de eerste vijftien sprong maar daar bleef het bij. Er worden. Ruststand 7-4. Casino-ZVM
plaatsen, met nog zes ronden te spe- werd te lakoniek verdedigd en Kol- heeft er wel alles aan gedaan en
len, ziet er al als volgt uit: 1. Van ping, dat in haar midden een paar speelde in de tweede helft een goede
Kempen, 2. Van Eijk, 3. Ayress, 4. handige speelsters had, werd niet partij handbal. De teams waren geLindeman, 5. Van der Meijden, 6. voldoende afgestopt. Bij de rust heel aan elkaar gewaagd, doch
Termes, 7. Molenaar, 8. Geerts, 9. keek Casino-ZVM tegen een 8-7 ach- Dirkshoorn hield de vroeg verkregen voorsprong vast, 15-11. „We kijTwint, 10. Van Elk, 11. Jorning, 12. terstand aan.
In de tweede helft werd er niet fel ken nog te veel tegen de tegenstanMarquenie,' 13. Handgraaf, 14. Paap,
genoeg verdedigd en de aanvallende der aan en dat moet niet, vond coach ZANDVOORT-Jos van der Mey had zich waarschijnlijk een Mey bij Zandvoortmeeuwen en hier is hij een niet meer weg
15. De Bruin.
combinaties werden te doorzichtig Joost Berkhout. „Ik vind dat we be- beter moment gewenst dan het spelen van zijn 250e wed- te denken voetballer geworden. Met zijn gave techniek en
opgezet. Kolping ging rustig door en ter gespeeld hebben, maar de kan- strijd afgelopen zondag. Die wedstrijd werd namelijk met 0- zijn nog steeds perfecte conditie is hij nog altijd een steun3 van DIOS verloren. Maar goed, voorafgaand aan de wed- pilaar van het eerste team. Voorzitter Peter Logmans sprak
bouwde de voorsprong uit naar een sen werden gemist".
Louis Bloktoernooi
19-11 overwinning. „We hebben de Doelpunten Casino-ZVM: Richard strijd werd de 40-jarige Zandvoorter gehuldigd voor het de jubilaris voor de wedstrijd toe en overhandigde hem een
Donderdag 9 mei a.s. zal voor de nederlaag aan ons zelf te wijten", Vos 3, Menno Trouw 3, Peter Pen- spelen van die reeks wedstrijden. Jos van der Mey begon bos bloemen en een enveloppe met inhoud.
lle keer, het bekende Louis Blok stelde coach Geert Dijkstra. „Het nings 2, Kees Hoek , Ronald Vos l, zijn voetbalcarrière in de jeugd bij TZB en stapte later over
Foto Bram Stijnen
naar het Amsterdamse SDW. Via Ripperda kwam Van der
Rapidtoernooi worden gehouden. zat er vandaag niet in, alhoewel we Erwin Spruit 1.

Spanning om toppositie neemt
toe bij Zandvoortse Schaakclub
ZANDVOORT - In de interne competitie van de Zandvoortse schaakclub is vorige
week donderdagavond in het
Gemeenschapshuis de strijd
om de toppositie in volle hevigheid doorgegaan. Met de aanvang van de 26e ronde is het
begin gemaakt aan een spannend slot om het clubkampioenschap.
Vorige week stond de partij tussen
Van Kempen en Van Eijk op het
programma en daarin kwam duidelijk aan het licht het belang van deze
partij. De nummers één en twee wilden een duidelijke klap uitdelen.

Vierde klasse KNVB zaterdag
RCH
SMS
NFC
SCW
SIZO
Bloemend.

19-16
19-15
19-14
19-13
19-13
19- 2

Eerste klasse HVB zaterdag
DSC'74
20-33 HBC
20-21
20-20
Velsen
20-29 Energie
20-17
Zandv.m. 20-27 Stormv.
20-14
Halfweg
20-22 Renova
Overbos
20-21 Geel Wit 20- 9
J. Hercules 20-21 DCO
20- 6
Eerste klasse HVB zondag
Velsenoord 21-37 Hillegom
Sp.stad
21-31 Terrasvog.
Halfw.
21-29 Zandvrtm.
Concordia 21-28 Heemstede
EHS
21-23 VVH
DIOS
21-21 DSC'74

TZB klaverjassen

Wedstrijd OSS

Jos van der Mey gehuldigd met Verlies9

Onwennig begin op veld
bij Casino -Dirkshorn

Standen
19-31
19-30
19-27
19-27
19-22
19-18

SPORTAGENDA

Kamioenswedstrijd
ZVM-A junioren

• De Nicolaasschool en
de
Oranje Nassauschool in gevecht
om de bal.
Foto: Berlott

Zandv. '75
OSDO
Aalsmeer
Swift
Beursb.
Hoofddorp

Zandvoorts
Nieuwsblad

DONDERDAG 11 APRIL 1991

21-19
21-19
21-18
21-14
21- 8
21- 5

Tweede klasse HVB zondag
Vogelenz. 19-34 THB
19-12
Alliance 19-28 NIJVV
18-11
Schalkwijk 19-28 Spaarnev. 19-10
DSK
18-26 Spaarnev. 19-10
DSK
18-26 TZB
19- 9
SVIJ
20-25 Overbos
19- 6
BSM
19-19
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Financiën en handelszaken

83

Oproepen
Mededelingen

Hoe kunt u voor ƒ75,- per maand
een belastingvrij kapitaal
van ƒ 173.905,- opbouwen
Bel voor een vrijblijvende offerte:
A. Verbruggen, telefoon 023-332782.

Autoverzekering

Personeel
aangeboden

V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Hypotheken
computervergelijking
Bel nu 02507 - 14643

SUCCESVOLLE KLEINE

Teuben Assurantiën

ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
:tf

Autoverzekering

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot
ten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina ,,MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0,40 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of afgeven/zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort.
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener. Aalsmeerder Courant. Buitenveldertse Courant.
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode en De Nieuwe
Weesper ƒ6,38 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
o Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ6,00 adm.kosten.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf
Houten kozijnen
Scherpe prijs, snelle levertijd, goede kwaliteit.
Tel. 02202-2700.
Fax. 02202-2730.

Hobby's en verzamelingen
MODELTREINRUILBEURS zat. 20 april, gebouw De Schakel,
Burg. Bickerstraat 46, Diemen-C. Geopend van 10-16 uur.
* Verzamelaar zkt gasmaskers, helmen, uniformen, meHorecapersoneel
dailles, optische apparatuur,
gevraagd
radio's. Alles Twee Wereldoorlog. Tel. 02507-17357.
GROTE VERZAMELBEURS
zondag 14 april a.s., JAAP
EDENHAL, Kruislaan, Amsterdam-0., van 10-17 uur tramlijn 9, buslijn 69-169.).'erzamelingen op elk gebied,
o.a. munten, postzegels, ansichtkaarten, curiosa enz.
enz. Ned. Ver. ,,De Verzamelaar". Tel. 020-6423519.

Gevr. per direct MEDEWERKERS/STERS M/V voor nieuw
te openen Vlaams Friethuis,
centrum Zandvoort. Inl.: mw.
v. Leeuwen, 02507-18619.

Tel. 02507-14643
« ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf
deling Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam.

Woninginrichting

Radio/tv/video
* T.k. Sony stereo cass.deck
TC-FX400, Dolby B+C + mi
crof.ingang, tiptoetsen, VU
meters, 43 cm breed, ƒ245
Tel. 023-244914, A'hout.

Foto Boomgaard

LAMELLENMODE 2000
Alles voor uw zonwering.
Gratis opmeten, monteren.
Garantie. Inruil van uw oude
zonwering. Info, ook na 18
uur: 020-6977485.

Lijsten op maat

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

Computerapparatuur
en software

bij

* T.k. Zenith monitor monochroom groen beeldscherm
ƒ75. Tel. 023-244914, A'hout
T.k. C64, 1541, Fin. C III da
t.ree., boeken, 130 disk
* Te koop AEG 4-sterren, ƒ600. Tel. 02507-17963.
nh. 211 l, 2-drs, 50 l vr.vak., * T.k. gevr. Commodore 6^
weg. overcompl., i.z.g.st., diskdrive. Haltestraat 30. Tel
f250. Tel. 15197.
12175.
* Te koop eethoek, 6-pers.,
met stoelen, kleur zwart,
Schoonheid en
90x160, max. 240 mtr, in goeverzorging
de staat. Vraagprijs ƒ 300. Tel.
02507-20021 of 16871.
•*• T.k.: 2 matrassen, nw, 90x
200, samen ƒ75; afzuigkap
m. keukenblok, samen ƒ75. 2
dames- en herenkappers!
nwe kussens cadeau bij aan- iroothïandel in professionele
schaf matrassen. Tel. 11701. merken haarcosmetica en
* T.k. 2x1 divanbed met ma-«ppersmeubilair (nieuw en
rassen, prima staat, ƒ 100. gebruikt). Winkel: Burgemeester Roellstraat 10, Am
"el. 02507-13858.
sterdam-Geuzenveld. Dage* T.k.
beige
slaapbank ijks van 10.00-17.00 uur.
150. Tel. 02507-17982.
* T.k. bronskleurige spiegel
Foto - Film
zonder lijst, 102x122, ƒ75.
~el. 02507-14643.
k. gevr. LEDER CHESTERFoto Boomgaard
FIELD BANKSTEL of LOSSE
ook voor
BANK. Tel. 075-704775.
portretfoto's,
pasfoto's,
.k. mooi 2-PERS. BED met
receptiefoto's,
attenbodem, 140x200. Evt.
groepsfoto's aan huis.
gratis bezorgd in Zandvoort.
Grote Krocht 26.
.e.a.b. Tel. 18829 of 15052.
Tel. 13529.
.k. zeer zware bielsen salon7
afol, Ixbxh: 160x55x46, zeer • Rubrieksadvertentie Zie
mooi, zelf vervoeren. T.e.a.b. voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.
el. 18829 of 15052.

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

Let op

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

Oppas gevraagd/
aangeboden

• Rubrieksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/of OPPASMOEDER b.z.a. voor
telefoonnummer de colofon 2 a 3 ochtenden, kind. v.a.
2 jaar. Tel. 30409.
in deze krant.

5 REGELS

nu nog goedkoper bij
TEUBEN ASSURANTIËN

Biedt zich aan: nette
HUISHOUDELIJKE HULP.
Tel. 17296.
Nette, eerlijke dame zoek
passend werk, bijv. oppas o
gezelschapsdame, is artistie
aangelegd. Brieven onder nr
717-77353 bur. v.d. blad.

makelaars o.g.

NVM

Tel. 02507-12614

*•AKELAAB

jf GRATIS

M
•

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

GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• aan balie kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden
• weg/aan komen lopen/vliegen
• maximaal 5 regels
• alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

Gratis Micro's en betaalde Micro's Ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
m a a t
k 0 0 P
b r u i d s i a P 0 n
e n
m 0 d e r n e
s a l 0 n t a f e l
3 8
r i e t e n
T e l
0 2 - 3 4 3 .
s t 0 e l

T e

Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

r

Zandvoorts Nieuwsblad

^^^'^.'•-•'-^•^'m:\^.''!'-V^-.'-''-

•i*^ttlT^^«.M.,~~'^Hf''.-.1

•

•

•

•

6
7
8
9
10

.-^•HkïiESïïïa

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.

VERENIGINGSGEBOUW

regels ƒ 7,63
regels ƒ 8,90
regels ƒ10,18
regels ƒ11,45
regels ƒ12,72

Alle prijzen incl. 6% BTW

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

l

340.310.10
Gaat dit
te ver?

340.350.15

KANTINEMEDEWERK(ST)ER

Droombadkamer
van de week

Huwelijk en
kennismaking
250 POOLSE DAMES
Gratis info-fotobroch.
Fotoboek ƒ 10. STG. AMOR
^ostbus 95 - 4724 ZH Wouw
Tel. 01640-52623
LLEEN ZIJN MOE? Bel dan
D
arasol Reis- en Contactenlub: 023-356840 (infoband).
Dame, 36 jaar, zoekt vriend of
riendin (goed niveau) i.b.v.
uto om op fifty/fifty basis uittapjes te maken. Br. o. nr.
55-77351 bur. v.d. blad.

.Y.Z. B.V. verhuizingen en
amerverhuizingen. Voll. verz.
ag-nachtserv. 020-6424800.

S.v.p. in rubriek:

340.320.80

Bel ons
Thuis!

Adres:

Telefoon:

De Krocht

340.340.95

Diversen

Plaats:

LUISTER naar hete meisjes
die sexcontact zoeken!! Bei
nu: 06-320.323.44 (50 cpm).
Wil jij een lekkere meid?
Bel de Hete Vrouwenlijn:
06-320*320*36 (50 cpm).
Annet gaat op SEXBEZOEK
bij John en Petra. Trio-avontuur. 06-320.320.95 (50 cpm).
Stiekem MEEGENIETEN mei
Kim en haar hete sexvriendinnen: 06-320*322*04 (50 cpm)

Harde
Liveporno!

Naam:

Postcode:

Banaler
is 'r niet!

Dikke Rijpe vrouwen doen
Griekse/Nursingsex en de
Grote Krocht 41, Zandvoort Te koop MEISJESFIETS en bizarre Pijn/Grensmethode!
Hou je van véél lak, leer en
tel. 02507-15705-18812, voor DAMESFIETS. Tel. 16505.
BRUILOFTEN -*RECEPTIES * Te koop m.sportfiets, Peu- rubber/hulpstukken bel dan:
geot, 2 jaar oud, bandenmaat
KOFFIETAFELS
Receptie/Feest?
24 inch, voor + 9 jaar, ƒ 150.
Tel. 02507-18451.
06/50 cpm. Red Ear Prod.
18789
Bloemen, planten
* Te koop; Puch Maxi, Zoekt u een vrouw? Bel nu Na de wedstrijd geen Petra
Al bij BROODJE BURGER
en tuinartikelen
blauw, automaat, sterwielen,
geweest?
06-320*328'03 (50 cpm).
en Kim samen onder de douƒ300. Tel. 02507-17213.
Dames inspr.: 01720-33202. che! 06-320*330*32 (50 cpm).
* Allen die hebben mee ge
*
Af
te
halen
(gratis):
gaten
T.k.a. niet gebruikte
holpen om het feest in Mira
Zoek je een hete meid?
Bel voor sexafspraakjes
MOUNTAINBIKE, ƒ 750.
mare van Sonje en Rob on vingerplant, ± 5 meter hoog
Bel de Tippelbox:
Jonge MEISJES-CONTACT:
Tel.
02507-13283.
Tel. 02507-19880.
vergefelijk te maken, be
06-320-322'11 (50 cpm).
06-320.330.16 (50 cpm).
dankt! Namens de feestc.
Direct Snel Sexcontactü
SUZANNE
is 'n png blond
Onroerende
Diverse clubs
* Echt waar, Töm en Thea
De Live Afspreeklijn.
meisje, en vol van boven!!
bijna 25 jaar een paar!
goederen te koop
Bel: 06-320*322*88 (50 cpm). Bel: 06-320.330.96 (50 cpm).
Gevr. 2 of meer kaartjes New
gevraagd
HETERO JONGEREN Daling. BIANCA is zo'n lekkere griet
Kids on the Block, R'dam
Zoek je een sexrelatie?
die alles doet wat jij wilt.
12/5. Caroline: 02972-3500.
Bel: 06-320.325.04 (50 cpm).
06-320.330.97 (50 cpm).
Te koop gevr.: WONING(EN
* Help de Polen. Stuur eens van ƒ 85.000 tot ƒ 250.000 in
H-O-M-O-JONGEREN Dating. Ondeugende Pascale doet 't
een voedselpakket! Geen Haarlem en/of Zandvoort.
Afspraakjes met jongens!!
n de keuken (KEUKENSEX).
Maak nu 100% Live kennis
adres? Dat hebben wij voor u
Tel. 02507-19260.
Bel: 06-320.326.11 (50 cpm). Bel: 06-320*330-98 (50 cpm).
met
bizarre
huisvrouwtjes
en
Inl.: tel. 02907-5235.
GARAGE
banele Moeders en Dochters.
HOMO: Het is wel even
Zoek je een lekkere Boy?
* Het is nu echt waar, R
TE KOOP GEVRAAGD
Maak nu kennis met de meest
slikken voor die jongens.
De HOMO/BI-sex-Computer.
chard Kerkman en Marja Dui
Tel. 02507-14534
harde Live/Porno die er is!
Bel: 06-320.327.01 (50 cpm). Bel: 06-320.330.95 (50 cpm).
venvoorden worden 19 apr
Blonde Natasja doet het
Nieuw: BI-SEX AFSPREEKeen paar. Hartelijk gefelici
met 2 hete Buurjongens.
Onroerend goed
LIJN. Bel: 06-320*330'07 (50
teerd. Pa en Ma Burk.
Bel: 06-320*327*77 (50 cpm). :pm). Inspr.: 01720-45111.
06/50 cpm. Red Ear Prod.
en
woonruimte
* Hoera, hoera 19 april
Buurvrouw Chantal en haar
te huur
Richard en Marja een paar
hete buurjongens, live-sex.
* * HOMO DIRECT APART * •
Hartelijk gefeliciteerd!! Om;
aangeboden
Bel: 06-320*328*01 (50 cpm). Bel nu snel voor het maken
Burk.
WAAR GEBEURD, triosex sa- van een geslaagde afspraak,
* Klaverjasavond 12 april in
of bel voor 'n lekker gesprek.
Te huur:
Wij zijn (ex)gedetineerde en men m. Loesje en stoute Ani- Niemand kan meeluisteren!!
de ontmoetingsruimte van de
GESTOFFEERDE KAMER
ta: 06-320*328*04 (50 cpm).
St. Agathakerk om 20 uur voor net meisje. Tel. 16505. uitgerangeerde prostituees!
Drok op de nul als je iemand
Wij doen door de telefoon
Gewoon doen!!
Simone is gek op VREEMD- anders wilt spreken.
absoluut Live alles wat in
GAAN.
Bel
haar
lekker
thuis!!
Bel: 06-320.322.68 (50 cpm).
•*• Marja enRichard die gaan
je eigen bed nooit gebeurd! Tel: 06-320*328*33 (50 cpm).
Onroerend goed
19 april trouwen en om dat te
* De S.M. AFSPREEKLIJN '
vieren gaan we dan een
SUZANNE gaat onder de Voor strenge sexafspraken.
en woonruimte
feestje bouwen. Ja, dat word
hete
douche
en
Jos
maar
glute huur gevraagd
Bel: 06-320*322*20 (50 cpm).
06/50 cpm. Red Ear Prod.
lachen/dolle boel!!
ren. 06-320.329.01 (50 cpm).
* * * * HARDSEX * * * *
*** H-E-T-E-R-O-Contact *" Keihard de lekkerste (50 c/m)
•*• Ruilen: 2 krt. Gloria Estefan Beeldhouwster zoekt WERK1e ring. vrij. 3 mei tegen ma RUIMTE of GARAGE in of naDe heetste Sexafsprakenü
!!! 06-320*325*35 !!!
6 mei of di. 7 mei. Tel. na 1? bij Centrum. Tel. 30103.
Bel: 06-320.329.88 (50 cpm).
* * * * * JANNEKE ' * - • •
uur: 02507-17532.
Nieuw: DIRECT APART met
Jong en onschuldig . . .?
Voor mijn schoolg. kind en
•*• Torn en Thea, over 18 da mijzelf (nette werk. vrouw; Gaat Marleen (30) te ver met een strenge meester of met
06-320*324*24 (50 c/m)
gen is het ook jullie gelukt.
een
onderdanige
slaaf!!
zoek ik met spoed tijdelijke haar Sex/Technieken? Als je
** F1IJPE VROUWEN **
boven de 18 jr. bent en tegen Bel Gay S.M. voor Twee:
Voor trouwfoto's WOONRUIMTE. Brieven o. nr een
Veertig jaar en hitsig (50 c/m)
slootje kunt, dan moet je 06-320.329.99 (50 cpm).
763-77352 bur. v.d. blad.
06 - 320*325*45
Foto Boomgaard WOONRUIMTE GEVR. v. wer- het zelf maar is beoordelen! De F.-L-I-R-T-B-O-X voor leuke
* * * VLUGGERTJE * * * *
meiden
en
gezellige
jongens.
<ende jongeman, huur tot
Grote Krocht 26
Bel: 06-320.330.01 (50 cpm). Bel me snel schatje (50 c/m)
± ƒ500. Tel. 12239 of 13737.
06-320*325*27
06/50 cpm. Red Ear Prod.
HOMO: Zoek je een lekkere
Tel. 13529
5 meisjes/dames ontv. tijdejongen?
Gay
Date
Contact.
* Nieuw: TRIO-Contactlijn,
Woningruil
* Wie wil de Belbus bestuBel: 06-320*330*18 (50 cpm). 'ijk/part-time in rom. privéok voor partnerruil. * * *
sfeer v.a. ƒ 100. 020-6252497.
ren? Bel: 19393. Help mee
Bel: 06-320.320.92 (50 cpm). Meer dan 100 hete Meisjes
met „Tafeltje Dek Je". Bel GEVRAAGD in Zandvoort:
zoeken SEXCONTACTÜ
Gratis inspr.: 01720-39075.
Türkce seks hatti
19393.
grote 2-kamerflat, huur tot
06-320*330*21 (50 cpm).
3i-Sex
voor
TWEE,
direct
* Wij blij, poes blij! Dank u ƒ500. AANGEBODEN in Am- apart met een heet meisje of
06-320.327.44
Versier ook 'n afspraakje!!
anonieme mevrouw voor het sterdam: 2-kamerflat, grote aen lekker jongen, ook trio'
Bel de Afspreekbox:
dakikasi 50 cent
vinden van onze Pluis. Tevens woonkeuken, badkamer + 36-320.330.82 (50 cpm).
06-320.330.77 (50 cpm).
dank aan alleen die gezochl igbad, 2 balkons van 6 mtr,
vrij uitzicht, 2e etage Geuzenhebben!
kade. Tel. 020-6120126.
Zaterdagavond 0.00 uur
PERSCOMBINATIE N.V.
het vuilharmonischkoor
Te koop
in „La Bastillo'.
is uitgeefster van Het Parool. Trouw, de Volkskrant en de
gevraagd
René de Haan feliciteert
Week media bla den.
La Bastille met het achtdiversen
jarig bestaan. Jaap en
- Het bedrijfsonderdeel Algemene Zaken bestaat uit de afdelingen
Han tot zondagavond.
Postkamer, Huisvesting en Bouwzaken, Beveiliging en Civiele Zaken.
* Te koop gevr. Carmen 18
* Zondag 14 april Gemeén- of Carmen 22. Tel. 17000.
De bedrijfskantines ressorteren onder de laatstgenoemde afdeling. Voor de
schapshuis van 10 tot 17 uur:
Volkskrant-kantine zoeken wij, in verband met de functieverandering van de
*
Te
koop
gevraagd
glijbaan
Verzamelbeurs
Zandvoort
'huidige medewerker, kandidaten voor de functie van
uilen, kopen, verkopen. Inl.: voor in de tuin. Tel. 15325.
14234/12303. Gratis toegang.
Te koop
• Wij behouden ons het
Betrokkene zal in teamverband zorg 'dragen voor de voorbereiding en
echt voor zonder opgave van
aangeboden
verzorging van lunches en maaltijden, evenals het verrichten van andere
edenen teksten te wijzigen
kantine-werkzaamheden.
diversen
of niet op te nemen.
De werkzaamheden worden de ene week in nacht- en de andere week in
dagdienst uitgeoefend. Dit maakt het noodzakelijk dat kandidaten zowel in
•*•
T.k.
koelbox
met
4
koelelegoed teamverband moeten kunnen werken, als kunnen werken met een
Kleding
menten ƒ 10; rieten fietsmand
grote mate van zelfstandigheid.
ƒ 10; div. tennisrackets a ƒ 10
Ervaring met keukenwerkzaamheden en gevoel voor dienstverlening zijn
* Te koop bruinieren jack, Tel. 023-244914, A'hout.
voorts een vereiste.
maat 38, ƒ75. Tel. 02507- * T.k. allesdragers voor auto
17285.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het Hoofd Civiele Zaken, de
met dakgoot, verstelbaar,
ƒ30; 3 klapstoelen, chroom
heer L. van der Werf, telefoon 020-562.2827.
„DE VAGEBOND"
met witte zitting, ƒ25. Tel.
2e-hands kinderkleding
Uw schriftelijke reacties kunt u richten aan de afdeling Personeelszaken van
vraagt: leuke aparte kleding, 023-244914, A'hout.
Perscombinatie N. V., Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam, ter attentie
maat 74 t/m 86 en jongens- * T.k. 2 elektr. schrijfmachi
van de heer H. Kramer, personeelsfunctionaris, onder vermelding van
deding alle maten. Tel. nes in koffer: Triumph GabrieHK/91.06.
16983/18588. Poststraat 14.
e ƒ195; Olivetti Praxis ƒ95.
De sollicitatietermijn sluit op 22 april 1991.
Te koop diverse DAMES- en Tel. 023-244914, A'hout.
HERENKLEDING, mt 42 en * T.k. werkbank met 2 klem52/54. Tel. 12007.
men, 55x150x80, prof. model,
ƒ195; B&D-boormachine +
standaard + heggeschaar
Muziekƒ65. Tel. 023-244914, A'hout.
instrumenten
* Te koop aangeboden een
Barbiehuis. Vraagprijs ƒ55.
Huren met recht van koop Tel. 02507-18149.
KEYBOARD v.a. ƒ25 p.m.
* Te koop combi-kinderwaDIJKMAN B.V.
tozengracht
115, Amster- gen, Teutonia, compleet met
dekbed/hoes, ƒ 150; rieten
dam. Tel. 020-626.56.11.
kinderzitje-fiets ƒ 20. Tel.
02507-16973.
Boeken
* Te koop: dameskleding,
Tijdschriften
maat 38/40, z.g.a.n., spotprijsjes!; div. boeken ƒ 1 per
Te koop: Doe-Het-Zelf en stuk; Bobo tijdschriften 10 a
\Ja Vijven, oude jaargangen, ƒ1,50. Inl.: tel. 02507-19968.
•er jaargang ƒ3, los exem- * T.k. Barbie poppenhuis, 3
'laar 3 a ƒ1, per stuk ƒ0,50. etage's met lift, ƒ65. Tel.
nl.: tel. 02507-19968.
02507-17103.
A/ij kopen damespockets zo- •*• T.k.a. speelgoed kinden
Is Bouquet, Intiem, Baccara. wagen ƒ25; tuner + versterBel Nick: 020-6863007.
<er + cassettedeck, merk
Akai, ƒ 100. Tel. 02507-15578.
Lessen en clubs
* T.k.a. wipstoeltje ƒ 15; basybad + standaard ƒ 15; ledi<antje + dekbed etc. ƒ 125;
ZELF KINDERKLEDING
buggy ƒ 15. Tel. 02507-15578.
MAKEN?
<. leer het je! Uren in overleg,
fvonne Molenaar, tel. 19566.
Vakantie
buitenland
• De advertentie-afdeling
lehoudt zich het recht voor
dvertenties, eventueel zonder opgave van redenen, te Stacaravans t.h. in de BelgiDeze schitterende luxe badkamer bestaat
veigeren (art. 16 Regelen che Ardennen v.a. ƒ 190 p.w.
uit een kunststof hoekbad 145 x 145 cm met
jl-in. Inl.: tel. 04459-1598.
'oor het Advertentiewezen).
* Vandaag, 9 april, worc
Marleen alweer 8 jaar. Harte
lijk gefeliciteerd. En we ma
ken er een gezellige verjaar
dag van. Mama.

•::-'£&%$£$$%&-
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Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

BADKAMER ROYAL

1 regel ƒ 3,82
2 regels ƒ 3,82
3 regels / 3,82
4 regels ƒ 5,09
5 regels ƒ 6,36

'Huis

Zalenverhuur

Rubneksadvertontie? Zie
oor adres en/of teletoonnr.
e colofon in deze krant.

Vaar/surfsport
/ARINA Monnickendam, de
ezellige jachthaven met alle
aciliteiten. Enkele ligplaatsen
jeschikbaar. Tel. 02995-2595.

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes
Te koop aangeboden:

vouwwagen
La Bohème Maxi
geremd, in goede staat.
Inclusief reservewiel,
keuken, neuswiel,
imperiaal voor 4 fietsen.
Vraagprijs ƒ 1250.
Tel. 020-6437449.
* Te koop Thetfort Potta
'otti voor boot of caravan,
z.g.a.n., van ƒ 169 voor f 100.
~el. 02507-12158.

verchroomde badoverloop, Grohe badkraan
met Relexa douchegarnituur, Villeroy en Boch
wandcloset magnum met Pressalit toiletzitting en
Schwab inbouwreservoir, badmeubel Atlas 130 cm breed inclusief 2 Alape
waskommen, grote spiegel, lichtluifel met spots en 2 Grohe Europlus
wastafelmengkranen.
IN GLANZEND WIT VAN FL 7311,- VOOR FL 5995,In glanskleur van FL. 7861,- voor FL 6795,In mat wit van FL. 8796,- voor FL. 6995,Meerprijs whirlpoolbad FL. 3850,ALKMAAR

Noorderkade 1: tel. 072 -1532 26; maandag gesloten; donderdag koopavond

CAPELLE A/D IJSSEL
Hoofdweg 46; lel. 010 - 458 54 46; maandag gesloten: vrijdag koopavond

HOOFDDORP

Kruisweg 785: tel. 02503 - 33161: maandag gesloten; vrijdag koopavond
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Lezing Egypte
Twee Zandvoortse Egyptekenners
zullen morgen een dialezing houden
over het oude Egypte. Voor de pauze
zal Bram Dorgeest op zijn manier
spreken over Egypte in het algemeen, na de pauze is het de beurt
aan Ge Loogman. Hij vertelt aan de
hand van dia's over het graf van
Toethankamon. De bijeenkomst begint om half acht en vindt plaats in
de Zandvoortse bibliotheek aan de
Prinsesseweg. De toegang is gratis.

kust O
keur OC
tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Expositie
In het Cultureel Centrum Zandvoort begint morgen een expositie
van schilderijen, tekeningen en grafieken. Roland van Tetterode is de
kunstenaar achter het tentoongestelde werk. De tentoonstelling
duurt tot en met zondag 5 mei en is
dagelijks geopend van half twee tot
vier uur, behalve op maandag en
dinsdag. In het Centrum is vanaf 27
april tot en met 5 mei ook een kleine
tentoonstelling ingericht met
inzendingen van de wedstrijd TWie geeft
Zandvoort zijn souvenir'. De wedstrijd was georganiseerd door Circus Zandvoort.

Klaverjassen

Kunstenaar zoekt naar oorsprong
ZANDVOORT/HAARLEM - Vijftien jaar geleden begon kunstenares Beppie Kooreman aan haar kunstwerken. Tussen 13 april en 17 mei zijn haar
kunstproducties te bekijken in Galerie Liam Martim te Haarlem. Kooreman over haar eigen werk: 'Vijftien jaar geleden begon ik als autodidact.
Het materiaal waarmee ik werkte, bestond voornamelijk uit textiel. Mijn
werk werd symbolisch voor vrouwenhandenwerk door de eeuwen heen.'
In de loop der jaren ontwikkelde Kooreman zich tot een ambachtelijk
kunstenares die met verschillende materialen werkt. 'Tijdens mijn werkproces ontdekte ik de afstotings- en aantrekkingskracht van de verschillende materialen. Hout, riet, plastic, textiel, alles gebruikte ik met elkaar en
door elkaar.' De tegenstellingen in het materiaal boeien haar. In haar werk
gebruikt ze het als symbool voor het 'androgyne' in de mens.
Galerie Liam Martin is gevestigd aan Groot Heiligland l in Haarlem. De
expositie is te bezichtigen van dinsdag tot en met vrijdag tussen twaalf en
zes uur, op zaterdag van elf tot vijf uur.

me Klaverjassers kunnen vrijdagavond terecht in de ontmoetingsruimte van de Sint Agathakerk. Vanaf acht uur worden recreatieve wedstrijden gespeeld. De bijeenkomst
begint om acht uur en de toegang
isgratis. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de evenementencommissie.

Verzamelbeurs Zandvoort
De maandelijkse verzamelbeurs
Zandvoort wordt zondag gehouden
m het Gemeenschapshuis aan de
Louis Davidsstraat. Tussen tien en
vier uur is de beurs geopend voor
iedereen die - al dan niet - van verzamelen houdt. Ook zij die zelf geen
verzameling hebben, kunnen op de
beurs een kijkje komen nemen. De
organisatoren zorgen iedere maand
voor een grote verscheidenheid aan
verzamelingen. Deze keer is een verzameling ansichtkaarten met treinen te bewonderen. Daarnaast zijn
zoals gewoonlijk verzamelingen
poppen, munten, diverse objecten
van spoorwegen, postzegels, boeken, stripboeken en dergelijke te
ruil en te koop. De toegang tot de
beurs is gratis.

Korte tips
• De band Dull Schickshal & Yoghurt treedt zaterdag op in het Patronaat, Zijlsingel 2 m Haarlem. De zes
man sterke formatie speelt een eigenzinnige mix van pop, jazz, funk
en symfonische rock. De zaal gaat
om negen uur open, drie kwartier
later staat de groep op de planken.
De toegang kost een tientje, houders
van een CJP- of P-pas krijgen een
rijksdaalder korting. De voorverkoop vindt onder andere plaats in de
Toneelschuur en bij de VVV m
Haarlem.
• Expositie kunstschilder Jan van
der Veen tot en met 21 april in atelier Paulus Loot. De tentoonstelling
in het Zandvoortse atelier laat een
overzicht zien van de werken van de
in 1912 in Bloemendaal geboren
kunstenaar, vanaf zijn academietijd.
Hij volgde zijn opleiding aan de
Rijksacademie Amsterdam. Olieverf, aquarellen en tekeningen.
Kleuren bepalen vaak de stemmingen.
• De in Zandvoort verblijvende Arabische kunstenaar Ali Ghadaff exposeert in de Galerie Printerette van
dorpsgenoot Willem Jubels in Amsterdam. ABN-Galerij, Vijzelstraat
76. Openingstijden: werkdagen 10.00
• 17.00 uur, zaterdags 10-15.30 uur.
• Het Historisch Informatie Centrum Zuid-Kennemerland (HIC)
heeft van l maart tot 3 juli een tentoonstelling over Haarlem ten tijde
van de eeuwwisseling. De expositie
bestaat uit foto's, kleding, meubilair
en vele gebruiksvoorwerpen. Het
centrum is gevestigd tegenover het
Frans Halsmuseum, Groot Heiligland 47 in Haarlem. Openingstijden:
dinsdag tot en met zaterdag van
twaalf tot vijf uur en zondag van één
tot vijf uur. De toegang is gratis.
(ADVERTENTIE)

Bar - restaurant - terras

Nu ook in Zandvoort
naar de bioscoop

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

Toen Joost Zonneveld zo'n 54-jaar
geleden Nel Klaassen leerde kennen,
kon hij nog niet vermoeden, dat zij
ooit samen als echtpaar door het
leven zouden gaan. De eerste kennismaking vond plaats bij een Amsterdamse turnvereniging, waarbij zij
beide lid waren. Joost en Nel zagen
elkaar zo bijna wekelijks.
Van liefde op het eerste gezicht
was geen sprake. Pas na zo'n twee
jaar, tijdens een danspartij na een
avondje handbal, kreeg Amor het
stel pas in de gaten. Joost herinnert
het zich nog als de dag van gister.
"Het waren haar prachtige ogen",
vertelt hij in de gezellig ingerichte
woning aan de Tolweg. "De vonk
sloeg over". Kortom: de toen 25-jarige Joost ging voor de bijl. De drie
jaar jongere Nel zag wel wat in de
'amoureuze' toenaderingen van de
verliefde jongeling en een jaar later
volgde de verloving. Op 10 april 1941
beloofden zij elkaar voor eeuwig
trouw, de weg vrijmakend voor een
sprookje dat al 50-jaar duurt.
Ondanks de hongerwinter kwamen zij de tweede wereldoorlog zon-

Verkeersnota's
Vervolg van pagina l
CDA en WD lijken weinig moeite
met de plannen te hebben, van PvdA
en D66 lijken de drie nota's het voordeel van de twijfel te krijgen. Daarnaast worden de contacten met de
randgemeenten over de verkeersgeleiding als waardevol ervaren, maar
de politici hebben wel hun twijfels
over de 'hardheid' daarvan.
D66-fractievoorzitter Klaas Annema vond dat de rapporten tekort ter
inzage hebben gelegen voor de informatie-avonden en pleitte bovendien
voor méér relevante informatie naar
de burger.

Gasthuisplein 5
tel. 02507-18686

Bioscoopprogrammering
12 t/m 18 april
Voor de kleintjes de nieuwe
Walt Disneytekenfilm geheel
Nederlands gesproken en gezongen'

DE KLEINE ZEEMEERMIN
vr za zo woe om 14 uur met vooraf
de clown Didi op het toneel
Bioscoopkaartje 12,50
Kinderen tot 12 jaar 9,00

Three men
and a little lady
The baby is nu een1 little lady
geworden
Deze film is nog leuker dan de vorige
film: Three men and a baby met
Tom Selleck, Steve Guppenberg
and Ted Danson.
Bioscoopkaartje ƒ 12,50
Kinderen tot 12 jaar ƒ9,00
65+ m de matinee ƒ9,00
Dagelijks om 19.00 en 21 00
matinee vrij - zat, zon. en woensdag
om 16.00 uur.
in

HET THEATER
ZANDVOORT

Vooruitgang
Het leven op onze redaktie
wordt nooit meer zoals vroeger.
De vroege woensdagmorgen
wordt door ons steevast benut om
de laatste 'puntjes op de i' te zetten, voordat de copy definitief de
deur uit gaat. Vanuit het raam van
de redaktiekamer hebben wij een
riant uitzicht over het Gasthuis
plein. De opkomende zon was tot
voor kort onze boodschapper. Al
naar gelang de intensiteit van zijn
stralen was zij bepalend voor de
emotie van deze 'Oog en oor' Helaas, de 'koperen ploert' zit nu ver
schanst achter het immense gebouw dat Circus Zandvoort heet.
Ik mis hem zeer. Rond twaalf uur
in de middag heeft hij een stand
bereikt, waarop hij via de bovenlichten weer naar binnen kan
schijnen. Ik weet het, het is een
offer van de vooruitgang. Ook ik
kan er niet aan ontkomen. Het leven gaat verder. Ik zal mij daarom
moeten aanpassen. Straks, als dit
bericht is uitgetyped, zal ik - zo
heb ik mij voorgenomen - mij op
een terras in een zalig nietsdoen
laten koesteren door mijn verborgen inspirator. Tot dan ga ik over
tot de dag en 'zing ik mijn lied tot
vreugde van vele lezers'.

Gratis

Nieuwe menukaart

Zandvoort is en blijft toch een
heerlijk dorp. Zodra er ook maar
iets aan de hand is, komen wij
weer met z'n allen opdraven om
onze belangstelling te tonen. Nippend aan de ons gratis aangeboden consumptie en proevend van
de ook alweer gratis verstrekte
snack, worden tijdens veelvuldig
gehouden recepties flink wat oude
koeien uit de sloot gehaald. In
Zandvoort valt er altijd wel wat te
beleven, bijna wekelijks is er ergens wat te doen. Vorige week was
ik bij het afscheid van gemeenteambtenaar Honderdos. Vanwege
zijn VUT-gerechtigde leeftijd besloot hij het bijltje er bij neer te
gooien. Hij zit nu thuis, genietend
van zijn welverdiende rust. De receptie te zijner ere werd - zoals te
doen gebruikelijk - weer druk bezocht. Een blik in het receptieboek bevestigde mijn vermoe-

Verkeerschaos

ZANDVOORT - Bij de Burgemeester van Alphenstraat zijn in het
weekend problemen met het verkeer
* Dagelijks open vanaf
ontstaan. Weggebruikers die vanaf
de Boulevard Barnaart Zandvoort
15.00 uur
inreden, namen geen notie van de
verkeersomleiding. Deze stond bij
* Zat. en zondag open
de rotonde aangekondigd. Daardoor
vanaf 12.30 uur
ontstond een zeer gevaarlijke situatie, waarbij het verkeer in de knoop
(Woensdag gesloten)
raakte met de weggebruikers die
Zandvoort uit wilden. De Burgemeester van Alphenstraat is vanaf de
Van Lennepweg richting Boulevard
Barnaart uitsluitend berijdbaar
voor het uitgaande verkeer. De polihad dit weekeinde de handen vol
nieuw beginnen". Om de nieuwe tie
het uitschrijven van processen
kennissenkring in de badplaats wat aan
meer gestalte te geven, werd beslo- verbaal.
ten zich aan te melden bij de plaatselijke sportvereniging OSS. Voor een
ZANDVOORT - Tussen grofvuil
snelle koprol zijn ze nu te oud, maar
toch zit het sporten, vooral bij Joost, werd vrijdag een aangereden vos
hen nog in het bloed. Op zijn 79e is aangetroffen. Het vuil lag op het
hij nog bijna dagelijks op zijn fiets te kampeerterrein Sandevoerde aan de
ZANDVOORT - Morgen houdt de
vinden, toerend langs Zandvoorts Kennemerweg. Een jachtopziener
heeft het zwaar gewonde dier afge- Zandvoortse Hockeyclub een beurs
dreven.
voor dames- en kinderkleding. Deze
maakt.
beurs wordt twee maal per jaar - in
Kunstenares
voor- en najaar - gehouden. Morgen
vindt de verkoping plaats tussen neNel zoekt haar vertier het liefst
en twee uur op Duintjesveld. Het
wat dichter bij huis. Zij blijkt een
ZANDVOORT - Bij slagerij Vree- gen
kunstenares met naald en draad. De burg in de Haltestraat liggen de prij- clubhuis wordt die dag omgebouwd
kleding die zij zelf maakt, is be- zen klaar voor de winnaars van de
stemd voor haar familieleden. Voor- loterij ter gelegenheid van het 100-jaal haar dochter, schoonzoon en twee rig bestaan van de 'Slagersgilde rekleinkinderen profiteren hiervan. gio Haarlem'. De waardebonnen
ZANDVOORT - Op koninginnedag
Om ook geestelijk bij de tijd te blij- gaan naar: M. Bakkenhoven, F. Mo- wordt ook dit jaar een rommelmarkt
ven, beoefenen beide nog met veel lenaar, Mw. Vliek, N. Kroon, Mw. gehouden. De inschrijving op de zasucces de denksport. De puzzle- Lavertu, R. Gielebert, Mw. Jung, ventig kramen die beschikbaar zijn',
boekjes bezorgen hen vooral tijdens Mw. Laarman, Mw. Kooiman en Mw. vindt plaats op 18 en 19 april in het
de lange winteravonden veel plezier. van der Meulen.
Raadhuis. Wie belangstelling heeft
"Zandvoort is een prachtig dorp
en de mensen zijn hier erg aardig",
vindt het echtpaar, dat gisteren ter
gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk bezoek kreeg van burgemeester
Van der Heijden en echtgenote. Aanstaande zaterdag wordt het feest in
ZANDVOORT - Vrouwen die wen met minimaal MBO-niveau en
familiekring nog eens dunnetjes hun loopbaan willen plannen, enkele jaren werkervaring. Gedude cursus wordt een analyse
overgedaan. Het succes van hun lanbinnenkort meedoen rende
gemaakt van de huidige werksituage huwelijk is gebaseerd op het 'sa- kunnen
aan
de
cursus
loopbaanplantie en wordt toegewerkt naar het opmen alles doen'. "Die vonk van destijds is er nog steeds", zeggen beide ning van de Vrouw en Werk- stellen van een zelfmarketingnlan.
echtelieden met een veel betekenen- winkel in Haarlem.
Thema's die aan bod komen, zijn:
de blik.
Deze cursus is bedoeld voor vrouloopbaanpatronen, voldoening in
het werk, opstellen van talentenlij-

Vos tussen grofvuil

dens Ze waren er weer allemaal.
Ook mijn 'aanwezigheid wordt
zeer op prijs gesteld', zo lees ik op
immer tot mij gestuurde uitnodigingen. Na jarenlang dergelijke
ontmoetingen afgelopen te hebben, kan ik de namen van mijn
mede-receptiegangers wel dromen. De notabelen van Zandvoort
waren ook nu weer nadrukkelijk
aanwezig. U kent ze vast wel. De
wethouders, raadsleden, vertegenwoordigers uit het zakenleven en
de vrijwilligers uit de verschillende verenigingen.
Afgelopen maandag, tijdens de
'open dag' van de ondernemer
Jaap Kroon was ik er ook. Niemand heeft mij gezien. Verdekt
opgesteld achter een paar lege visvaten zag ik de meute weer in grote getale voorbij trekken. U kent
ze wel, die Zandvoorters. Het gigantisch koud buffet trok weer
veel hongerige en dorstige dorpsgenoten. Evenals bij vorige gelegenheden was de gemeenteraad
weer rijkelijk vertegenwoordigd.
Ik gun ze deze gratis consumpties
natuurlijk van harte, maar soms
vraag ik mij af, of deze mensen
met iets anders te doen hebben.

Onbenullig
Zoals u hebt kunnen constateren is de womngbouw-vereniging
EMM op dit moment druk in de
weer om het Gasthuishofje en de
belendende straten een flinke opknapbeurt te geven. De van vlak
na de oorlog stammende huizen
zijn dringend aan een renovatie
toe. Ook de daken ontkomen met
aan een service-beurt. Sommige
bewoners zijn het daar met hélemaal mee eens. Gisteren sprak ik
iemand van de bewoners. Zij vertelde 'het jammer te vinden dat de
daken worden gerepareerd'. Als
reden gaf zij op, dat de nestelende
vogels daardoor worden weggejaagd. Het is nu half één m de
middag. Ondanks het feit, dat de
zon via het bovenlicht van de redaktie-kamer mijn bureau verlicht, wordt ik toch weer treurig
over zoveel onbenulligheid.
Dit was het weer voor deze week,
blijf gezond tot de volgende week.
BRAM STIJNEN

Kledingbeurs op Duintjesveld

Loterij

tot een winkel waar de kleren gesorteerd in rekken hangen. Zeventig
procent vande opbrengst gaat naar
de verkoper. De overige dertig procent komt ten goede aan de hockeyclub. Niet-verkochte kleding kan op
vrijdagavond door de eigenaar worden opgehaald.

Inschrijven kramen Koninginnedag

• Joost en Nel Zonneveld-Klaassen brengen samen heel wat uurtjes door
met de denksport.

der kleerscheuren door. Als ambtenaar was er na die tijd veel werk aan
de winkel. Zo kon hij met veel voortvarendheid de renovatie van heel
wat Amsterdamse woningen ter
hand nemen. Daarvan getuigen de
vele foto's in zijn plakboeken en het
hem uitgereikte lintje van verdienste.
Nadat Amsterdam weer in redelijke staat was teruggebracht, werd de
technisch ambtenaar overgeplaatst

Foto Bram Stijnen

naar Haarlem. Een verhuizing was
dus onvermijdelijk. Omdat daar de
woningen niet voor het oprapen lagen, besloot het echtpaar zich in
Zandvoort te vestigen. Dat was 37
jaar geleden. Hier betrokken zij de
leegstaande woning aan de Tolweg
nummer 23.
In het begin had vooral Nel het er
wel moeilijk mee. "In Amsterdam
hadden wij onze kennissen, in Zandvoort moesten we min of meer op-

kan daar op deze dagen tussen twee
en vier uur in de hal terecht. De
rommelmarkt wordt gehouden op
de Prinsesseweg. Handelaren kunnen niet inschrijven.

Cursus loopbaanplanning voor vrouwen

ZW Zandvoort

sten, termijnplanning voor drie a
vijf jaar, interne pn externe belemmermgen en strategiebepaling. De
cursus bestaat uit tien bijeenkomsten en kost vijfhonderd gulden.
Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen
met de Vrouw en Werkwinkel in
Haarlem, tel 023-328066. De cursus
start op 20 april.

VERENIGINGSNIEUWS
genoten. Het programma begint om
twee uur. Leden hebben gratis toegang. Niet-leden betalen een rijksZANDVOORT - De Nederlande daalder per lezing.
Vereniging van Huisvrouwen heeft
voor komende week verschillende
activiteiten op haar agenda staan.
Zondag 14 april kunnen leden meedoen aan een wandeling door de
Kennemerduinen naar Parnassia.
ZANDVOORT - In de ontmoeWie mee wil, moet om half twee bij tingsruimte van de Sint Agathakerk
bus 81 zijn op het stationsplein in wordt woensdagochtend een kofHaarlem. Dinsdag 16 april gaan de fie-uurtje gehouden. De deuren
vrouwen samen eten in restaurant staan vanaf tien uur open. Iedereen
'Het kleine verschil', Santpoort- is van harte welkom. Wie geen verstraat 60 in Haarlem. De maaltijd voer heeft, kan 18690 bellen. Mensen
begint om half zes. Een dag later, van de organisatie regelen dan verwoensdag 17 april vindt om tien uur voer.
een lezing plaats over het thema
'Ouder worden'. De Noordwijkse
psycholoog Jonkergouw zal hierover een en ander vertellen. De bijeenkomst vindt plaats in de Pauwehof, Achterweg 17a in Heemstede.
ZANDVOORT - De Algemene NeDe sluitingsmiddag van dit seizoen
Bond voor Ouderen
vindt plaats op dinsdag 23 april in derlandse
(ANBO) afdeling Zandvoort zoekt
het Dienstencentrum, Ramplaan met
spoed iemand die tijdens de
108 te Overveen. Mevrouw J. Bakker
wil bijspringen. Wie
zal een dialezing houden over de soosmiddagen
wil helpen bij het verzorgen van kofkunstenaar Mondriaan en zijn tijd- fie
en thee, kan contact opnemen
met de heer H. van Dorth, tel 13997.
De lege plaats van mevrouw Groen
die dit werk jarenlang voor haar rekening nam, moet opgevuld worden.
De ANBO-leden kunnen donderZANDVOORT - Voor Vrouwen dag 18 april mee met een bus/boot
VanNu houdt dinsdag 16 april de tocht naar Amsterdam en Enkhuiheer Faber in het Gemeenschaps- zen. Aan boord is koffie met gebak
huis aan de hand van dia's een lezing en 's middags zal een warme maalover Beatrix Potter, de Engelse Mar- tijd geserveerd worden. Daarnaast is
jolijn Bastin. Donderdag 18 april ko- er een gratis loterij. Het programma
men de leden van de kegelploegen start om negen uur. Dan vertrekken
bijeen in het sportcentrum van de leden vanaf het Gemeenschapt,Grandorado. Vanaf twee uur zal huis. 's Avonds om zes uur komen zij
daar gekegeld worden. De kosten daar weer terug. Deelname kost 48
zijn drie gulden vijftig per persoon. gulden per persoon.

NVvH agenda

Koffie-uurtje

Eigen belang
Dat de bezwaarschriften voornamelijk gericht waren op individuele
belangen vindt hij logisch: "De burger heeft er persoonlijk belang bij, én
hij wordt ook gevraagd om een
schriftelijke reactie". Hij drong er
bij het college op aan, serieus om te
gaan met de inspraak 'om de betrokkenheid van de burgers bij de politiek niet verder kwijt te raken'.
In het raadsvoorstel wordt de gerneenteraad verzocht om de drie nota's 'onverkort vast te stellen'. Een
gevoelig punt, zo bleek in de commissies. Wat het parkeren betreft, is
daarmee nog geen keuze gemaakt
voor bepaalde maatregelen. Die keuze komt naderhand, aan de hand van
nader onderzoek omtrent alle verkeersaspecten. Voor dat onderzoek
moet middels het raadsvoorstel
ƒ100.000,- beschikbaar gesteld worden. Daarmee zal ook de situatie tuss>en Zandvoortselaan, Tolweg en
Frans Zwaanstraat nog eens opnieuw bekeken worden. Maar 'in
principe' komen de 'verkeersstructuur Zandvoort-centrum' en de
'hoofdwegenstructuur'
op 23 april al
v
ast te liggen, als de gemeenteraad
akkoord gaat met het raadsvoorstel.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

HET THEATER

Gouden bruidspaar Zonneveldblij in Zandvoort
ZANDVOORT - Precies een
halve eeuw geleden was het
gisteren, dat Joost Zonneveld
en Nel Klaassen elkaar in Amsterdam eeuwige trouw beloofden. 's Lands hoofdstad werd
verruild voor Zandvoort, waar
zij al 37-jaar wonen. Zij willen
hier nooit meer weg.

Met oog en oor
de badplaats door

„SCHRANSEN AAN ZEE"
Boul. Barnaart 22
Zandvoort, tel. 15445

• Een kunstwerk van Kooreman dat hangt in de galerie Liam Martin

(ADVERTENTIE)

ANBO zoekt hulp
voor soosmiddag

Vrouwen VanNu

De foto van deze week stamt uit ongeveer 1926 en werd genomen van
een elftal van voetbalvereniging Z.V.V. 'Zandvoort'. De foto werd ter
beschikking gesteld door mevrouw Kraan-Meeth. Afgebeeld staan:
Staand (v.l.n.r.): P. Fvleeth (voorzitter), Jan Paap, Maarten Castien, Arie

Molenaar, Piet Stokman, Willem Kemp en Henk Paap. Zittend: Cor de
Jong, Arend Paap, Huig Paap, Engel Koper Arie Paap en Arie van de Geer.
Dat 'Paap' een echte Zandvoortse naam is, daarover hoeft nu helemaal
niemand meer te twijfelen.
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Renault

Lada

Autorubnek SHOWROOM verschiet elke week in alle
edities van Weekmedia, f.w. Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaonse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uifhoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst m Het Parool
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch, van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur Tel. 020-6658680 Fax 020-6656321.
Schriftelijk. Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kart ook Het Parool, Wibautstraat l 31 of Rokin
l l O, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein l 2
Alle opdrachten (zowel telefonische ols schriftelijke! die
vóór donderdag 20 00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst en de volgende
week m alle Weekmediakranten.
Totale oplage 730.000 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ 11 ,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
BMW
BMW320, 6 cyl., bijna '81, APK
'92. Super mooi, sportwielen,
ƒ2775. Tel. 020-6146392.

Adverteren m
DEZE AUTORUBRIEK?
FAX 020 - 665.63.21.

Citroen
BX 14RE '85, zwart, 175.000
km, 1e eigenaar, ƒ4900. Tel.
020-6419793, Amstelveen.

CITROEN AX 11-'87, grijs
metallic, 37.000 km.
AUTOBEDRIJF WALS
Dorpsstraat 32a, llpendam.
Tel. 02902-1697/1981.

Citroen AX GT zwart, 3/90,
40.000 km LPG, electr. ramen,
centr. deurvergr., hifi stereo V.a. ƒ 85 - 5 veerbpllen op druk
t.w.v. ƒ3.500., wegens vertr. brengen bij de Citroenspeciabuitenl ƒ19.500 Tel. 02507- hst van Zaanstad:
12798.
GARAGE RENÉ SPAAN
T.k. GSA Special LPG, bj. 7-'83, Vissers-pad 11, Krommenie
075-281193 of -353788
APK tot 18 jan. '92, t.e.a.b.

Lada 2105, m '83, paar plekjes,
AUTO SERVICE WETTER"
zeer goed rijdend, ƒ 1075. Tel.
020-6146392.
Lada 2105 1.3, lpg'89 ƒ 8.500
Lada 2105 1.3, Ipg^ 4.995
LADA-BONTEKOE
in onze showroom de nieuwe Lada 2107 1.5, Ipg'85 ƒ 3.750
Lada Samara 1.3 .'86 ƒ 7.500
SAMARA 1 5 Demo 5-drs
Nissan Micra . . . .'88 ƒ 12.995
Occasions APK gekeurd
2104 Combi . .. '88 ƒ 8.500 Citroen BX 14 .. .'90 ƒ 19.995
2105 1.5
'88 ƒ 7.500 VERWACHT. Ford Onon 1.8
'89 met veel ace.
Lada Samara LPG'89 ƒ 10.250 diesel
Zwanenburgerdijk 503
Fiat Ritmo
'85 ƒ 3.500
Verrijn Stuartweg 6, Diemen. Zwanenburg. Tel. 02907-6572.
TEL 020-6992865

Mazda

Lancia

2CV 6, bj. '87, kl. wit, APK 3-'91,
• 44.000 km, i.z.g.st. ƒ5350.
,- Tel: 02946-4345.

ingdijk
autoverhuur
o.a. AX, BX
vanaf ƒ31,65 excl. BTW
Tel. 020-6932750
S. Stevmstraat 12a, A'dam

Ferrari
• Dit is de autorubriek voor
Zelf rijden in FERRARI 308
Amsterdam en omgeving.
GTSi (Type Magnum)
Oplage 730.000 ex.
PORSCHE 911 Carrera Targa
Elke week in Het Parool en
voor trouwen, tevens RollsRoyce en Amerikaanse Limo's. alle uitgaven van WEEKMEDIA
Tel. 020-6658686.
Bel Meijers BV: 030-444411.

Auto Halan

Mini

Mitsubishi

De Flmesstraat 22, A'dam
t/o Makro, Autoboulevard

Galant Turbo diesel, okt 87,
85.000 km.,/16 950. Mitsubishi
dealer Jorntsma, Wagenweg
10, Purmerend: 02990-23741.

Nissan
NISSAN Sunny 1.9 DLX Nov. Nissan Bluebird 2.0, m '82, au'86 HB Vr. prijs ƒ9950.
tom., veel roest, zeer goed rijTel. 02290-26506.
dend, ƒ 1075. Tel. 020-6146392.
Nissan Cherry 1400 Coupé, 2x Sunny, 1.3L, 3-drs., wit,
model '82, APK 3-'92, pracht maart '88. Berebeit, Amsteldijk
auto, / 1675. Tel. 020-6125155. 25, tel. 020-6627777.

Opel
T.k B Ascona gek. tot 18-10- Opel Kadett 1.2 S, '84, 90.000
km., met.lak, radio, trekh.
91. / 700. 02987-4662.
AUTOBEDRIJF J. WALS
Opel Kadett 1.3 '85 4 drs.
Dorpsstraat 32a, llpendam
trekh., 95.000km. APK 2-'92. Vr.
Tel. 02902-1697/1981.
pr. ƒ8450. 020-6135944.
Kadett 1.6i, LPG, 3-'89. Kadett
Opel CORSA 1.2 TR, m. '85,
1.6 GLi, 4-drs, LPG, 6-'89. KaAPK 3-'92, 2 drs. grijs met.,
dett 1.3 LS, LPG, 5-'85. Corsa
ƒ5950. Tel. 020-6146392.
1.6GSi, 2-'89. Autobedrijf
BEREBEIT,
Amsteldijk 25,
Zeilemaker-Opel
A'dam, tel. 020-6627777.
INRUILWAGENS
Constant keuze uit 100 auto's
• Adverteren in
Burg. D. Kooimanweg 7,
DEZE AUTORUBRIEK?
Purmerend 02990-22551.
Bel 020 - 665.86.86.

Peugeot

Meer Waar Voor Uw Geld!
PEUGEOT
205 GL 1.1, rood
70.000
205 XE Accent, rood
45.000
205 XL 1.1, blauw
30.000
205 XL 1.1, grijs met
28.000
205 XR 1.4, blauw
18.800
205 XRD, rood
85.000
309 GR 1.4, rood
18.000
309 XRD, d. grijs met
68.000
405 GL 1.6, grijs met
28.700
405 GR 1.6, rood
16.500
405 GR autom., LPG, beige met. .51.000
505 GR 2.2 inj., grijs met
51.000
505 V6, blauw
60.000
Citroen BX TRD autom., wit . .120.000
Renault 5 Campus, grijs met. . .26.000
Rat Uno 60S, blauw
54.000

02-85
01-89
02-89
03-89
09-88
01-88
10-88
01-89
07-90
01-89
08-88
04-89
01-88
05-86
01-88
06-86

ƒ 9.250,ƒ15.250,ƒ16.800,ƒ17.250,ƒ17.700,ƒ16.950,ƒ18.950,ƒ22.500,ƒ27.950,ƒ24.500,ƒ26.000,ƒ31.500,ƒ32.500,ƒ14.000,ƒ 12.500,ƒ 8.950,-

Dus Leeuwekeur: zeker en beter

Ford Fiesta Festival, mrt. 1985.
APK gekeurd, 26000 km.
ƒ6.950. 02943-4964.

KOUDIJS AUTOBEDRIJF B.V.

Tel. 020-6658686.

Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
1183 JG Amstelveen
tel. 020-(6)455451
Halte Sneltram: „Zonnestem"

T.k.a. door 1e eig. Ford Sierra
aut, 2.0, '87, in uitst.st., nog
geen 20.000 km. gereden. Te
bevr.: 020-6412534.

Skoda

Rijscholen

Algemeen

Van Deinum
VOOR UW
SUZUKI
OCCASIONS

Talbot

•ü 1
Cl

£2
3

.

l

25,00
36,00
47,00
58,00
69,00
80,00
91,00
102,00

26,50
38,16
49,82
61,48
73,14
84,80
96,46
108,12

l Naam:
• Adres:
. Handtekening:.
8 Telefoonnummer:.
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam of
afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan van
de Helende Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp,
Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.

Autosloperijen

Accessoires en onderdelen

Diversen

Toyota

BROUWER
de üraaf biedt aan:

sept. '85
dec. '86
Starlet 1.0 DL
mei'87
Starlet 1.3 DX
maart '87
Corolla LB 1.3 DSL
jan. '88
Corolla HB 1.3 XL
sept. '89
'DEMO" Corolla HB 1.3 XLI
okt.'90
Carina Sed. 2.0 DSL
mei '88
Carina Sed. 1.6 MM
jan. '89
Carina LB 1.6. GL
aug. '88
Lite-Ace comm. DSL
aug. '89
Mazda 323 Sed. 1.5 GLX
jan. '86
Hyundai Pony 1.2 LE
apr. '84
Condensatorweg 44, Amsterdam-Sloterdijk

ƒ 8.250
ƒ 9.250
ƒ 10.250
ƒ10.950
ƒ17250
ƒ17750
ƒ21 950
ƒ21 750.
ƒ21.750
ƒ16.750
ƒ 15 250
ƒ 10.250
ƒ 3.750

Soll. bij J. v. Vliet, tel.
03402-34637 of 02507-30406.

Steengrill Restaurant
JJ De

VLEESFONDUE

Werkgarantie mogelijk. De
goedkoopste en de beste van
Ned., ƒ1650,-. MICHEL opl.
020-6853057/02990-34768.

Service en reparatie

t.b.v. bouw 117 woningen a/d v.
Lennepweg
te Zandvoort.
De werkzaamheden bestaan uit
het verzorgen van koffie en het
schoonhouden van de keten.

T
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

JOHAN BOOM

Auto's te koop gevraagd

keet-juffrouw

ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de
onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
'
Prijs
Prijs '
ex.
6%
in.
6%
rijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
BTW
BTW
senruimten tellen voor 1 letter. Minstens 3 regels beschrijven.

20 rijlessen + examenaanvraag ƒ 825
motorpakket ƒ 450.

Suzuki

Slokker vraagt

Hyundai

LET OP!!
Autobedrijf

gratis theoriecursus op video
Zuiderakerweg 83 (oranje hek),
speciale spoedcursus praktijk en theorie
A'dam-Osdorp
020-6105478
100% njlesfinanciering
Geopend van 9.00 tot 21.00 uur
geslaagd?? 1 dag gVatis huurauto voor nieuwe leerlingen
Alle auto's APK, hoge inrui|
Ruys de Beerenbrouckstraat 157, Amsterdam
Rnanciermg binnen 24 uur,
Tel. 020-6138473
v.a. / 5.000. 1 jaar garantie
op arbeid/onderdelen.
VOORLICHTINGSLIJN'
Mercedes 190 D, m. '86,
Autorijschool Ferry
AUTORIJLES
sportvlgn., i.nw.st. / 24.950. 1e 10 lessen a ƒ 27,50 per les.
Telefoon: 020 - 6 16 13 21
Fiat uno SX, bj. '88, ƒ 14.950. Tel.: 020-6932074.
1e 10 autorijlessen a ƒ25.
Opel Corsa 1.3 LS, bijna '89,
22.000 km. ƒ 14.950. Hyundai AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' Michel geeft les in div. talen.
1e
10
lessen
a
ƒ
32
per
uur.
Ook motorrijlessen.
Pony 1.5 XP aut., m. '89,
Gratis halen en brengen.
020-6853683 / 6181775,
ƒ 10.950. Opel Ascona 1.8 S, m.
Tel.
A'dam:
020-942145.
075-174996 en 02990-34768.
'88, LPG, ƒ 11.950. VW Golf 1.3,
m. '86, /10.950. Opel Kadett
1.6 S, bj. '86, LPG, ƒ 10.950.
Nissan Cherry 1.3 trend, eind
'86, ƒ8.950. BMW 316 nw.
Autosloperij A. de Liede
Centerparts
mod. '84, LPG, ƒ 8950. Citroen
Neem geen risico: orig.
BX 14 RE Leader eind '86,
vraagt sloop- en schadewaPTT-vrijwaring RDW •
ƒ8950. Rat Regata 85 S, bj.
gens. Origineel R.D.W.-vrijwa(s)loopauto's
'87, LPG, ƒ 8.950. Fiat Uno 45 S,
ring. De hoogste prijs en geen
m. '88, ƒ 7.950. Rat Panda 1000
risico. Tel. 6107942 of 6107946.
HOOGSTE PRIJS
cl. m. '87, (zwart), ƒ6.950.
Tel. 020-6198691
Grote sortering ONDERDELEN
Nissan Bluebird 1.8 GL m. '86,
AUTOWRAKKEN tegen de van alle schade-auto's, alle
LPG, ƒ 7.950. Mitsubishi Colt bj.
hoogste prijs voor de deur merken, alle bouwjaren.
'85, ƒ 7.950. Audi 80 SE, bj. 84,
Ravenstijn, 02502-5435.
gehaald
Autosloperij Jan.
±
50
auto's,
APK
gek.
Den
ƒ
6.950.
En
nog
div.
auto's
v.a.
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
Tel.
020-361178
/
02907-6248.
Bnelstr.
18,
A'dam,
zijstr.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
ƒ800. tot ƒ 20.000.
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
Haarlemmerw.
bij
molen.
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
•De autorubriek
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
T.k.
aangeboden
inruilauto's
Loop, sloop en schadeauto's
„SHOWROOM" heeft
Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85,020-6793249/6713581 020-6844079. Tevens INKOOP. APK-gek. Citroen Axel 1.2 TRS,
een oplage van 730.000 ex. m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
6-'86, ƒ4750. Citroen Axel 1.2
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
1
TRS, 8-'87, ƒ 6950. Lancia A112
DEZE AUTORUBRIEK
voor A'dam Noord e.o.
junior, 12-'85, ƒ6950. Lada
verschijnt
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
21051.5 GL, 6-'87, ƒ 6500. Nisin heel Amsterdam
san Sunny 1.3, 8-'83, ƒ2500. Gevr. auto's, evt. iets opknap- INKOOP AUTO'S, ± ANWBen omgeving.
SUZUKI ALTO GL INDIGO,
Berebeit, Amsteldijk 25, tel. pen en taxatie aan huis.
Tel. 020-6658686.
pr., snelle afw. a contant m.
dec. '87, 27.000 km, vele ex020-6627777.
vrijw. bew., def. geen bezw.
Tel.: 06-52827115.
tra's. Pr. ƒ9000. Tel. 02990Tel. 020-6108280/6149352.
38851, bereikb. 17.30-19.00 u.
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met Koop- of VERKOOPPLANvrijw.bewijs. Tel. 020-6105478 NEN? Bel dan snel Nationale
T.k. LPG-install. voor Kadett 13 Grote sortering ONDERDELEN
Occasionlijn. 023-365206
HOOGSTE PRIJS
van schade-auto's, alle
S, Vialle, ƒ 150. 03240-10036.
Solara 1600 GLS, bijna '85,
Te koop gevr. Peugeots 404,
voor
elk
merk
auto,
a
contant,
merken, alle bouwjaren.
De Giant
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
APK 4-'92,4 drs., LPG, pr. auto
met vrijwaringsbewijs, geen 304,505, J5,604 TD. Schade of
RAVENSTIJN,
02502-45435.
Suzuki-dealer voor
Klaar terwijl u wacht.
ƒ3275. Tel. 020-6163260.
Autocommerce,
sloopauto's. Tel. 02990-37825. sloop.
Lid Nevar.
Ruilstarters en dynamo's.
023-338895.
Amsterdam e.o.
TOYOTA-DE GRAAF
Valkenburgerstraat 134.
• Handelaar of particulier.
Alle onderdelen voorradig.
Tel. 020-6240748.
JARMUIDEN 29, A'DAM-W
Uw auto(s) aanbieden in
Condensatorweg 44, A'dam
SLOTERDIJK III
DEZE AUTORUBRIEK
BLOKSMA
RADIATEURENSl.dijk. Info: 020-865511.
is dé manier.
warmtewisselaars, Kapoeastel.: 020-148933.
Wordt nu autorij-instrukteur en
Ook zaterdag geopend.
Tel. 020-6658686.
weg 17, A'dam, 020-6148385.
bepaal je eigen inkomen.

APK-laswerk en reparatie, ook
A.P.K. KEURINGSSTATION
voor autoschade en richten.
Keuren zonder afspraak
Autobedrijf Been, AalsmeerFeenstra & Jimmink
derdijk 386, Aalsmeerderbrug. Asterweg 24A A'dam 6364702
Tel. 02977-27262.
Auto Centrum Duivendrecht.
Groot onderhoud incl. APK
APK + grote beurt v.a. ƒ290
en gratis leenauto, v.a. ƒ 299,DIESELSERVICE;
Schade-herstel 020-995176.
brandstofpompen; verstuivers;
cil.koppen vlakken. Garage/
GARAGE VITESSE, erkend
motorenrevisie FEENSTRA,
APK station voor onderhoud,
Industrieweg 27, Duivendrecht, reparatie, keuringen, laswerk,
tel. 020-6980639.
carrosserie, motorrevisie van
alle merken. Tevens uit voorAPK keuring geen afspraak, raad ± 15 gekeurde occasions
klaar terwijl u wacht. Ook repa- v.a. ƒ 1000. Bel voor afspraak
raties en onderhoud. Gar. 02507-19155, Voltastraat 5
West-Center 020-6122476.
Zandvoort.

NEFKENS Utrecht B.V.
COBUSSEN AMSTERDAM
Peug 205 CJ Cabrio wit.. '90
Tel. 020-865511.
Sinds 1930
Peug 205 XR Autom.beige '86 Leeuwekeur gebruikte auto's
*Bij aankoop gebruikte auto: gratis radio cassette*
n
eug 205 XR Lacoste wit '86
PEUGEOT 205
T.k. FORD FIESTA GHIA, APK 'eug 504 Coupé groen .. '78
• Bewijsnummers van een geTOYOTA DE GRAAF
gek., 74.000 km, part., goed, 'eug 605 SRI groen met. '91 XE1.1 Accent, bj.01-6-'88, wit,
plaatste AUTO advertentie
nieuw + gebruikt
ƒ14.300
Biltstraat 106, tel.030-714344. 3 mnd. gar
ƒ3400. Tel. 020-6437640.
krijgt u alleen toegezonden als
Condensatorweg 44
XE 1.1 Accent, 18-3-'88, blauw,
u dat bij de opgave van de
Ford CAPRI 2.0S, 6 cyl., m. '80, NEFKENS Utrecht B.V.
A'dam-Sl.dijk, mfo-865511
3 mnd. gar
ƒ 14.425
advertentie kenbaar maakt. De
APK 3-'92, supermooi, radio, 'eug. 205 GT1105 PK'85 zwart XL 1 1 bj. 03-4-'89, donkerrood,
Ook zaterdags
kosten daarvoor bedragen ƒ 3.
sportwielen, ƒ3475. Tel.
'eug. 405 GL 1.6
'89 grijs 3 mnd. gar
ƒ16.250
020-6146392.
'eug. 405 GLD
'90 blauw
'90 groen FiafUno 45 S, 5-'87, wit,
Ford Escort 1.4, Bravo, bj.'88, 'eug. 605 SRI
ƒ 7.800.
Atoomweg 68, tel. 030-420304. 3 mnd. gar
28.000 km. 5-bak, get. glas.
Visa 11 RE, 09-'87, licht rood,
AUTOBEDRIJF J. WALS
3 mnd. gar
ƒ 8.500.
LORIST Peugeot
Dorpsstraat 32a, llpendam
Suzuki Alto GL, 3-'87, wit,
AMSTERDAM-CENTRUM
Tel. 02902-1697/1981.
ƒ 7.800.
'eugeot 104, '83 ... .ƒ 3250
Peug. Accent 205, '88./ 13.950 Inruil en financiering mogelijk
PEUGEOT-DEALER
Peug. Accent 205, '90/f 17.250
"^eugeot 405 GR, '88 .ƒ 18.500 Adres: Baarsjesweg 249-253,
A'dam, tel. 020-6121824
'eugeot 205 GL, '85 .ƒ 8.500
Autocenter Olthof biedt aan: 'eugeot 405 SRi, '88 .ƒ 27.500
Hyundai Pony 1.5 L, met.
Alle auto's met
blauw, 9/'88, 42.000 km, in 3 maanden Bovag-Garantie
ZUIDWIJK - Minervalaan 06,
perf. st. ƒ 9950, Isolatorweg 40, tevens service en reparatie
bij het Olympisch stadion. VerA'dam-Sloterdijk,
tel. 2e Wetenngdwarsstr. 43 t/m 47 koop nw. en gebr. Peugeots.
020-6823520.
Ook inkoop. Tel. 020-6629517.
Tel. 020-6237669.
T.k. Ford Escort 1100 GL.
B.j. '80 APK tot 17-10-'91,
ƒ 750,-Tel.: 020-6372188.

Jafi

6
7
8
9
10

Van Vloten
Amsterdam

Audi 80 Ipg 1/88,
ƒ 19.950.
Shevr. Capr. wag. 86,/ 19.950.
Fiat Panda 7/87, nieuw/ 7.250.
MOOY EN ZOON Ford Resta 5/87, blauw/9.750.
v h Museum autobedrijven
HEERE B.V.
Ford Escort 1/86, met./ 8.950.
Ford Escort 4/86, nw./ 9.750.
Sierra 2.0 Ipg 3/84, ƒ 6.750.
Sierra diesel GL 4/88, ƒ 15.500
Reeds 14 jaar dé dealer
voorjaarsaktie
H.D. Electra Gl. '83, ƒ21.500.
voor A'dam en omstr.
Opel Corsa 13S 8/87,ƒ 10.500.
mini jumbo
Kadett 12S 8/86, rood/ 10.250.
Voorj'aarsshow
spirit
Kadett 16i Ipg 4/88, ƒ 13.750.
t/m
13
april
als extra: SUNROOF, ORIG.
Kadett City 11 /79, apk/ 1.250.
De goedkoopste in leasing . Kadett Car. dsl 9/84, ƒ 4.950.
STRIPING, WIELDOPPEN,
voor part. b.v.
MATTEN, v.a. f 13.995
Kadatt Car. dsl 1/88, ƒ 12.950.
MINI JUMBO v.a. ƒ 145. p.mnd. Renault 5, 5 drs, 4/88,/ 10.500.
Suz. Swift 13GL 5/89,/ 13.750.
Toy. Cor. 13DX 4/85, ƒ 8.250.
Autobedrijf Heere
Corolla Stationc. 5/84,/ 6,250.
Ceintuurbaan 225
VW Polo diesel 1/87, ƒ 8.950.
Ruysdaelkade 75 A dam-0 2
Tel. 020-6622204.
Inlo 020-6623167-6732853
VWJetta,4drs, 12/81,/ 2.750.
Donderdagavond koopavond.
Golf Van diesel 4/88, ƒ 11.950.
Golf diesel 2/87, blauw/ 12.950.
NU
OOK
SUBARU
DEALER!!
De enige off. SUBARU DEAGolf CL Ipg 11/87, ƒ12.950.
AUTO SERVICE WETTER
LER + occ. voor Purmerend
Golf CL 3/89, nieus ƒ 15.950.
Zwanenburgerdijk
503
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
Passat CL aut. 2/83, ƒ 5.750.
Zwanenburg,
tel.
02907-6572.
02999-278, Jisperweg 39-40.
Passat diesel 7/86, ƒ 10.950.
Auto-Korrekt, Curiestraat 8,
Zandvoort. Tel.: 02507-15874.
Inruil/garantie/financiering.

• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
Toyota
eigen risico e geen uitsluitingen • geen kilometerbeperkmg
• geen beperkende maatregelen • omruiloarantie • aanvul- Starlet 1.0 DX
lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd Starlet 1.0 Spec

T.k. Sierra 2.3, DCL, 3-drs.,
met. blauw, bj.V-'87, APK, pr.
ƒ11.500 Tel. 020-6111853.

« Deze autorubriek
verschijnt m
Het Parool en Weekmedia.
Huis aan huis in heel
Amsterdam en omgeving.
Oplage 730.000 ex.

Seat

2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
Amsterdam-Noord - Hamerstraat 3-15. Tel. 020-360401.

VERKOOP AUTO
Het Consulaat-Generaal van
Italië - Herengracht 609,
1017 CE Amsterdam • biedt
een Fiat Panda 45 CUbouwjaar1985, 25000 km te koop aan.
Het voertuig kan worden bekeken bij de garage van Breda,
Falckstraat 31-41
Amsterdam. Belangstellenden
worden verzocht hun bod.in
een gesloten enveloppe, voor
15 april a.s. te zenden aan dit
Consulaat-Generaal.
Alle kosten voor nationahsatie,
aanvraag nieuw kéntekenbewijs en overige verplichtingen
zijn voor rekening van de koper.

HONDA ACCORD 2.0 EX, bj.
nov. 1986, LPG, vr.pr. ƒ 11.900,
APK jan '92. Te|. 02979-84720.

Ouke Baas

Subaru

Leeuwkeur Gebruikte Auto's
zeker en beter

Ford

Honda

Rover dealer voor Aalsmeer,
Amstelveen, Hoofddorp en
w o. Gar. Boom, Aalsmeer. Tel.
02977-25667.

Grootste Lancia dealer
Roverdealer
van Nederland
Sloterkade 43-44, A'dam
Heeft permanent ca. 30 Lancia
tel. 020-6177975
occasions m voorraad, incl
1 jaar garantie, gratis grote MINI Mayfair, blauw metall.,
Off. ROVER DEALER:
beurt en APK voor aflevering. 1983, APK, nwe. banden. Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
Leasing via Personal-carlease ƒ 3500,-Tel. 02946-4631.
40-42-A'dam-Sl.di|k-131375
vanaf ƒ495 ex. per mnd
Vraag vrijblijvend offerte.

020-6650050

Te koop: KEVER 1302, wit, VOLVO-DEALER BIEDT AAN:
Binnenkort Trouwen?
'88
bouwj. 70, i.g.st. Prijs n.o.t.k. 740 GL, LPG
Bestelwagen huren?
740 GL aut., wit
'88 Huur een 50er jaren AUTO
Bel: 02990-38539.
Bel dan 020-6343088
740 GL diesel, grijs met. ..'87 Oldsmobile 1956 Cabriolet,
Andrea Camperbouw&Verhuur
Cadillac 1960 Cabriolet.
Vanw. gezmsuitbr. t.k.: VW 740 GL Turbo, wit
'86
Speciaal 4 uur tarief
JETTA1.3C, i.g.st, 4-'83, LPG, 740 GL aut., LPG
'87 Ricks' rent a 50er.
APK '3-'92, open dak, gr. beurt 240 stationcar
'82 Tel. 020-6992298.
gehad, nwe banden, nwe 440 GL kl. rood
'89
accu. ƒ 5250. Tel: 020-6651292. 360 Sedan, groen met. .. '86
BIJ
*AAA MATZER BV*
SAAB SERVICE MOLENAAR VW GOLF 1600 LS, m '80, APK 340 GL 1.7 grijs met. . ,12-'87
Div. personenwagens v.a. ƒ 25,
'87
div. bestelwagens v.a 11 -17 m3
4-'92, in showroom st., groen 340 DL 3-drs., 1.7
rep., onderh., APK, LPG,
'89
alarm
etc.
BOVAG LID met. ƒ2775. Tel. 020-6146392. 340 1.7 LPG wit
+ autoambulance 020-6630836
niet duur!!!
340 DL 5-drs. 1.4, grijs met.'87
HOOFDDORP, 02503-14097.
Studenten
10%
korting,
340 aut. wit
'88
• .SHOWROOM
V.W. Polo C, pointer, bj.'86, 340 aut. wit
'87 -auto-ambulance & oprijauto
de autorubnek
74.000 km. zonnedak, blauw
340 DL aut. rood
'85 -9-pers. bussen en pick-up's
voor Amsterdam
AUTOBEDRIJF J. WALS
Avonden
nachttar.:
en omgeving
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Dorpsstraat 32a, llpendam
bestelwagen afhalen na 17.30
Tel 0206658686
v.d. Madeweg 23,
Tel. 02902-1697/1981.
uur
en
de
volgende
morgen
A'dam - 020-6686146.
om 8.00 uur retour
• Deze autorubnek
AUTOBOULEVARD.
V.W. Golf 1.6 Tour, '88,
tegen 4 uur-tarief.
heeft een oplage
60.000 km, blauw met.
UW VOLVO-DEALER
020-6794842, 020-6908683.
van 730.000 ex.
AUTOBEDRIJF J. WALS
Meeuwenlaan 128
Dorpsstraat 32a, llpendam
Tel. 020-6369222
Tel. 02902-1697/1981.
Ook voor leasing
Skoda 105 LS M'85, APK 3 '92,
zeer gaaf, 75.000 km., ƒ 2275.
VOOR EEN PERFECTE RIJ-OPLEIDING:
Tel. 020-6146392.
5-STERREN AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL
alle rijlessen ƒ31 per les
Scherpe prijzen! ANWB keur.
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11.

Saab

Rover

DE ROVER 100, 200,

Fiat

FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions.
A Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel. 02975-62020.

RENAULT 21 GTS, zilver-metallic + gasinstallatie, bj. 1988.
Tel. 02990-29571.

Mazda 626, 2.0 diesel, m '85,
400 en 800
APK '92, 4 drs. met koffer,
groen
met., ƒ5450. Tel. BIJ ONS IN DE SHOWROOM
020-6146392.
Minor Motorcars BV

Tel. 02990-47435.
Citroen Olthof BV biedt aan
met APK en garantie en gunstige financiering: Ax 11 TE inj., 5
d., 3/'90, ƒ14.750; AX 10 E,
3/'88, ƒ10.750; Visa 11 RE,
1/'88, ƒ9750; Visa 11 E, 4/'86',
ƒ6800, GSAX 1, 1/'84, ƒ3000;
BX14,4/'86J8250;BX16TRI,
10/B6, ƒ 12.250; Aca Diane,
9/'84, ƒ 2000.
Isolatorweg 40, A'dam-Sloterdijk, tel. 020-6823520.

RENAULT 4 GTL 1980, 74.000
km. APK mei '91. motorisch pnma f 1200. Tel. 02975-69507.

Autoverhuur

Volvo

Volkswagen

Gezocht

part-time
VERKOOPSTER
18-30 jaar

DAGGI MODE
Kerkstraat 22/8

Tel. 02507-20136

JE KIEST 'M OM Z'N STIJL.
JE KOOPT 'M OM Z'N PERFECTIE.
DE RENAULT 19 16V
BIJ RINKO.
De wereld van de rappe jongens in de
middenklasse is een stijlvolle verschijning
rijker geworden. De nieuwe Renault 19 16V,
een zestienkleps raspaardje dat de coureur
in elke sportieve rijder zal wakker maken.
Perfect van constructie, een zeer hoog
prestatieniveau, liefst 6 jaar plaatwerkgarantie en l jaar fabrieksgarantie tegen mechanische gebreken.
Zo hebt u het beste van twee
werelden: op stijl gekozen, op perfectie gekocht. Een proefrit laat
•""' voelen wat wij bedoelen.

Vuurboet"

34?o :•__.

JAPANS FONDUE ^
(vlees) 32,50 ;JAPANS FONDUE
(vis)
3750
Incl. uitgebreid
garnituur
ALLES ONBEPERKT

Zeestraat 36
Tel. 12092
* * *
Dagelijks geopend vanaf 17.00 uur

DE RENAULT 19 16V
KRACHT MET KARAKTER.

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)

s
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ELK NIEUWS brengen
tijdschriften over pro
dukten die te maken
liebben met de vrije tijd en hei
liuishouden? ledere veertien
dagen maakt onze medewerker
een selectie uit het aanbod da
z ich uitstrekt van waterspor
'ot city bikes.

Je moet humor hebben voor de

door Gerrit Jan Bel
' vlJTO'S - Waarom zijn Japanse
oatchbacks zo gewild vroeg Autoiveek (no. 13) zich af en deed een
vergelijkende test met de Mazda 626
X 2.2i, Nissan Primera 2.0 SLX
Toyota Carina II 2.0 GLi en Mitsubi,hi Galant 2.0 GLSi. Verder een test
,an de Daihutsu Charade TS spec
'}n de beoordeling van de tweedelands staat van de Honda Civic. AuDe oudste f eestwinkel
ovisie (no. 7) hield een vergelijksvan Haarlem, en
est tussen twee turbodiesels: de
misschien wel van
t Croma 2.0 TDi.d. en de Opel
3mega 2.3 Turbo D GLS. Ook in
Nederland, heet Jan
Autokampioen (no. 6) een dubbelMonnikendam en dateert
est tussen diesels: Volkswagen Polo
uit 1900. Aan het roer
; ?ox Diesel contra Opel Corsa 1.5 TD
,wing, een turbo. Daarnaast een test
staat al negentien jaar
an de nieuwe ruimtewagen van
neef Jos. „Iedereen kent
Toyota, de Previa 2.4 GL.
\iiCokainpiocn ƒ5,50 telefonisch te bestel
me als Jan
,-n: 070-314B349. Autovisic ƒ 5,95 telefonisch
Monnikendam, ik weet
,(..,tellen: 020-5674287
niet eens meer hoe ik
\UDIO - 22 CD-spelers werden er
echt heet."
;etest door de Consumentenbond
gids april): 15 gewone, drie wisselaars en vier draagbare. De meeste
• Jan Monnikendam: „er zijn gelukkig nog zoveel maffe mensen"
Foto Bram do Hollander
i zijn op z'n minst goed. De verschil|en zitten vooral in de gebruiksmoLS KIND hielp hij zijn oom altijd een liedje voor je. Lekker kort, dan ben je chocolaatje met vogelzaad erin. Hij durft toch klanten de waarheid zeggen. Als ze gaan mui;elijkheden en de bediening. Ook
met te zeggen dat het niet te eten is. Dat is toch ten, muit ik ze eruit. Simpel. Komt er laatst
in de winkel. Toen hij in militaire tenminste snel klaar."
valkmans komen aan bod in de ConHij is niet vies van een grap, maar zou toch hartstikke leuk. Kinderen vragen altijd eerst een vrouw binnen terwijl ik even zit te bellen.
dienst
zat,
kwam
het
bericht
dat
.umentengids, zowel met als zonder
niet snel zelf een feesthoedje opzetten. De wat een gulden kost, dan wat een gulden vijf- Vraagt ze: Zeg, duurt het nog lang? Waarop ik
radio. Bij de walkmans zonder radio de oom ernstig ziek geworden was. Jos klant die echter een feestneus gedemon- entwintig kost, vervolgens wat een gulden vijf- antwoord: Ik heb je toch niet gevraagd om
moest
bijspringen
om
de
zaak
draaienjleek de Sony WM-DD33 van ƒ 270
streerd wil zien, is bij Jon Monnikendam aan tig kost enz. Ik kan mijn geduld niet uit blij- binnen te komen? Dat is humor, ik houd van
de te houden. De keus tussen dienst of het
fveruit de beste.
goede adres. Maar niet iedereen heeft ven smeren, dus ik heb een speciale kindereta- sarcastische humor. Maar dat-begrijpen ze
[ oiisumentengidsen: ƒ 7,50 of/11,10 (Consu- de feestwinkel was snel gemaakt.
evenveel humor.
lage met alle 587 fopdingen waar ze dan mogen niet altijd direct en sommigen lopen dan
nenten-reisgids of -geldgids) overmaken op
gaan kijken."
i nummer 27874 t.n.v. de Consumentenbond
kwaad weg, daar kan ik ook niks aan doen. Of
Den Haag of bellen naar: 070-3847847.
„Ik had eigenlijk schilder willen worden,
„Nee, ik vind niet dat ze mensen er vrolijker
dan denken ze dat het hier een museum is en
komen alleen kijken. Dat zeggen ze dan ook:
In Luister (april) aandacht voor maar ja, men zegt dat ik hier op mijn plaats op geworden zijn. Er zijn natuurlijk bijna alwe komen alleen kijken, hoor. Dat zeg ik: dat
liet Denon cassettedeck DRM-800A zit." Jaarlijks wordt zoveel aan fopdingen, leen maar leuke mensen, maar er zijn altijd Optimist
is goed, maar ik ben geen museum. Dus na een
„sober, maar met kwaliteiten") en maskers, grimeerspullen en tovermaterialen eikels die de boel lopen te verzieken. Er ko„Het leukste van dit werk is de mensen die kwartier moet u twee gulden vijftig toegang
twee luidsprekers: de Point Source („dat is mijn persoonlijke hobby") verkocht men hier weieens van die norse mensen die
iria 5 („die zijn hoge prijs van ƒ 1800 dat ze bij het belastingkantoor „maar wat blij beslist niets leuk vinden. Dan adviseer ik ze je ontmoet. Er zijn nog steeds gelukkig zoveel betalen en na een half uur vijf gulden. Maar
eheel waarmaakt") en de B&W 804. met me zijn. Ze vragen zich daar vaak af wat ik maar een zak patat te gaan kopen, zodat ze maffe mensen en ze komen hier allemaal voor dan snappen ze niet dat ik een grap maak. In
Hifi Video Test (april) testte op- nu eigenlijk doe. Dan zeg ik maar dat ik ge- tenminste nog een beetje plezier van hun geld een stukje vrolijkheid. Om in een feestwinkel plaats daarvan vragen ze of ik dan na een
te werken moet je wel een beetje humor heb- kwartier even wil waarschuwen."
meuw de Scylla 808 geïntegreerde woon een fopshop heb. Ik verkoop per jaar hebben."
ben, je moet een grap snappen. Anders moetje
versterker. Wat de luidsprekers be zelfs duizend bordjes met 'Hulde aan het
„De meeste mensen houden nog altijd veel geen feestwinkel beginnen. Ik houd niet van
„Nog zo'n leuke. Iemand komt terug met
reft komt de Metrum Pavane van bruidspaar', dat vind ik veel voor Haarlemse
van simpele fopdingen. De hondedrol en het het woord lolbroek, dat is een beetje een ou- een artikel dat niet goed werkt. Dus ik zeg
' f 3750 per stuk aan bod. Verder een begrippen."
windkussen blijven het goed doen, terwijl er derwets en denigrerend woord. Zo van, kijk tegen die man: Natuurlijk doet-ie met, het is
':est van de Grundig DAT-9009 DAT
Als op commando treedt een bejaard echtpaar tegenwoordig toch best leukere dingen te vin- daar heb je er weer een. Zelf ben ik niet be- toch een fopwinkel, ga maar naar de consurecorder.
:,uister: ƒ 6,50, schriftelijk bestellen bij We- de winkel binnen. „Mag ik een bordje 'Hulde den zijn. Vooral voor kinderen is dit een paald een chagrijnig type. Ik blijf optimist tot mentenman. Zo iemand denkt dat je dan se;ener Tijl, Postbus 9943, 1006 AP Amster- aan het bruidspaar'?" „Hoezo? Gaan jullie prachtige winkel. Ze vinden het schitterend in de kist, dat kan ik ook niet helpen."
rieus bent."
lam. U krijgt dan een acceptgiro toegezon- trouwen? Nee, een alfabet heb ik niet voor je, om een grap uit te halen met een deftige oom
'Jen.
daar moet je zelf voor aan de slag. Ik heb wel die op bezoek komt. Dan geef je zo'n man een
„Weetje wat het mooie is: met humor kan je
EVERHARD HEBLY
• FOTO - Focus richt zich in het april: nummer speciaal op de grotere
aeeldhoek. Er worden twee panorama-camera's getest, de Seitz
Soundshot 35 en de Papnascope
; 55/70 die beide de omgeving in een
rolledige draai van 360° kunnen vastENSEN HOUDEN
vooral niet het braken opwekken.
E REISWERELD leeft
leggen. Verder gingen vijf super
Laat het slachtoffer op de linkervan planten, want
weer op. Schoorvoetend
groothoeken het testlab in: Canon
„groen" in huis staat zijde liggen en haal zo snel mogeworden trips geboekt en
f'D F2.8/14 mm, SMC Pentax-A
lijk hulp.
gezellig. Maar toch weten
plannen gemaakt. In deze toerf 3,5/15 mm, Tokina SL F3.5/17 mm,
ieica Elmarit-R F2.8/19 mm en
veel mensen niet dat, ook
rubriek weer wat allerhande
Zijn er geen krampverschijnselen
]SMC Pentax-A F2.8/20 mm.
heel
bekende,
planten
giftig
op vakantiegebied.
en
is
het
slachtoffer
bij
bewustJ'OLUS: ƒ 8,75 overmaken op Postbanknumzijn. De azalea, clivia, hyajner 4769393 t.n.v. Uitgeverij Focus, Amsterzrjn probeer het slachtoffer wel te
lam
cint en klimop bijvoorbeeld, laten braken. Dit kan door bijdoor Leni Paul
zijn giftig.
voorbeeld achterin de keel te wrijWATERSPORT - Een joon is een
ven met een stomp voorwerk. HeMUSEACTRON - Een museum
eenvoudig reddingsmiddel, uitsluiMaar gelukkig is er geen reden tot laas zijn er enkele planten waarwaar je zelf van alles mag doen, een
tend bedoeld om drenkelingen gegrote ongerustheid: vergiftiging
bij je het slachtoffer niet moet ladoe-museum dus, dat is het Museacmakkelijker te kunnen opsporen.
door planten met zeer ernstige af- ten braken.
tron in Maaseik in de Limburgse
De Waterkampioen (no. 5) onderloop komt in Nederland nauweKempen. Een combinatie van het
zocht de Maritec EW 2 TM.
lijks voor.
Het
bijtende
plantensap
kan
de
archeologie-, het apotheek- en het
\\ aterkampioen ƒ 6,50, telefonisch bestellen:
• Lekker relaxen in een kuuroord
toestand verergeren. In de folder
bakkerij museum. Ideaal voor kin170-3146349
Planten zijn giftig wanneer je na
„Giftige planten" in de reeks Kijk
deren die hier graan tot meel kun- dagroutes, maar ook huifkartrajec- komen uit het hele land historische
het eten van deze plant bijvoorOp Veilig staat dit in een lijst bij
nen malen, koekjes bakken in een ten. Inf. Streek VVV-Achterhoek, rijwielen en hun fraai uitgedoste eiCITYBIKES - Voor wie regelmatig
beeld buikpijn krijgt. Ook al bij
de desbetreffende planten ver17e-eeuwse bakkerij en weven op tel. 05750-19355.
genaren om een tocht te maken door
ftochten maakt in ruig en heuvelacheen klein stukje van de plant. De
een prehistorisch getouw.
meld.
de Ooypolder. Daarna blijft de groep
jtig terrein en daarnaast ook in de
giftige planten kunnen verder ook
Het Museactron is gevestigd in de PAARDEN - Nog meer paarden- op de Waalkade bij het museum, dat
btad uit de voeten wil, is de citybike
huidaandoeningen veroorzaken,
oudste apotheek van België aan de nieuws bij Trailriding Hohdays die die dag gratis toegankelijk is. Er is
Zijn er huid- of oogirritaties onteen goede oplossing. Dat meent de
zoals jeuk.
staan door giftige planten dan
Lekkerstraat 5 te Maaseik.
een assortiment toertochten voor die dag ook een ruilbeurs en iederStichting Vergelijkend Warenondermoet het gedurende 10 minuten
ervaren ruiters op vele plekken in een die een fiets van 25 jaar en ouder
zoek die 13 dames- en 13 herenmo
De giftige stoffen van planten
afgespoeld worden met veel stroZALM VISSEN - Op zalm vissen pal Europa aanbiedt. Je slaapt er, afhan- bezit, kan deze gratis laten taxeren.
dellen citybikes onderzocht (brohebben meer invloed op kleine
mend water.
naast je hotel en zwemmen voor het kehjk van je beurs, in een kasteel of Inf. 080-225850.
chureno. 274). Citybikes zien er uit
kinderen. Doordat zij de stoffen
stadhuis, het kan dit jaar allemaal in een tent en massa-toerisme wordt
jals aangeklede ATB's of mountainsneller in het hele lichaam opneStockholm, waar van 9 tot 18 aug- vermeden. Inf. 073-422227.
WANDELEN OP TENERIFE - Je
Verder is het altijd raadzaam om,
'bikes. Maar anders dan bij ATB's
men. Bovendien experimenteren
ziet ze zelden, de toeristen, die terugals je naar een dokter gaat, de gesustus het Water Festival wordt gelebben ze wel een slot, verlichting,
kleine kinderen heel veel en stegevens over het slachtoffer en om
houden. Er is een kreeftsfeest, er KUREN - Een kuuroord is niet al- komend van de Canarische eilanspatborden, een bagagedrager en reken ze alles in hun mond. Planten welke plant het gaat, bij de hand
staan kleurige tenten in de stad en leen meer voorbehouden aan de rij- den, enthousiast verhalen van boeiflectoren.
zijn heel aanlokkelijk voor kinde- te hebben. De dokter kan dan snel
ende wandelingen, interessante naoveral veel entertainment, zo zegt de
Michting Vergelijkend Warenonderzoek ƒ 4,ren.
tuurparken en fraaie flora. De brumen doeltreffend ingrijpen.
Stockholmse VVV die voordelige
icrmaken op Postbanknummer 1477321
verbrande hoofden verraden andere
aanbiedingen heeft.
n.v. Stichting WVO, Den Haag.
Wilt u meer weten, In de folder „Giftige
Raadpleeg bij vergiftiging altijd
activiteiten. Voor echte natuurliefInf.
Zweeds
Verkeersbureau,
tel.
planten" vind u een lijst met giftige planzo snel mogelijk een dokter of ga
020-6716055.
hebbers hebben de eilanden en dan
ten. U kunt deze folder gratis aanvragen,
naar het ziekenhuis. Zeker als het door een briefje te sturen In een envelop
vooral Tenerife, een grote verscheizonder zegel naar: Stichting Consument
denheid aan landschappen en klislachtoffer krampverschijnselen
RUITERPADEN - Overijssel blaast
en
Veiligheid,
Antwoordnummer
17035,
heeft of bewusteloos is. Kunt u
de laatste tijd een flink partijtje mee ken onder ons. Hierbij 3 betaalbare maten te bieden zoals het maanland1000 SL Amsterdam.
wat toeristische attracties betreft. kuurplaatsen, waar je ook heen kunt schap in het Nationale Park „Las
niet snel genoeg een dokter of een
Volgende maand zal er b.v. een uit- om zomaar lekker wat gezondheid Canadas del Teide". tot aan het subziekenhuis bereiken, dan zult u
Of u kunt gratis bellen naar de Advies- en
Klachtenlijn van Stichting Consument en
gebreid net van ruiterroutes gereed op te doen en te relaxen. In de plaat- tropisch klimaat aan de stranden.
zelf eerste hulp moeten toepasDe VW Tenerife heeft met het
zijn in het gebied tussen Zutphen, sen Portoroz, Crikvenica en Igalo
sen. Bij bewusteloosheid moetje Veiligheid: 06-0220220.
Deventer, Raalte en Lochem. Korte aan de nog steeds goedkope Adriati- Nationaal Instituut tot Natuurbesche kust organiseert Natura Vita- houd het land m zones verdeeld en
reizen dit seizoen voordelige kuur- van elk gebied is een kaart bij de
plaatselijke VVV verkrijgbaar.
vakanties. Inf. 020-6755066.

Drol
en
windkussen
blijven
het
goed
doen

Rcdacticadrcs ATV. Wcckmcdia,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2840 (alk-en 's morgens)
Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving Paul Busse

Nieuwe fluitketel
In alle vestigingen van de Hema
is medio mei de fluitketel 'Le
Lapin' verkrijgbaar Het model
won vorig jaar op de ontwerpwedstryd van het warenhuis. De
fluitketel is ontworpen door Nikolai Carelb, student aan de
Rietveld Academie te Amstcrdam. Opvallende details van het
model zijn dat het handvat van
hout is en dat de fluit vastzit aan
de schenktuit. De fluitketel kost
/'49,75 en is verkrijgbaar in alle
Hema winkels.

A

Ook de onze zijn giftig

M

De reiswereld leeft weer op

D

toeren

-OMPUTERS - Laserprinters staan,
nede vanwege de sterk dalende prijn
.en, erg in de belangstelling. Personal Computer Magazine (april) teste er tien. Overige hardware-tests: de
"^ommodore CDTV („een beetje
computer, een beetje CD-speler en
een beetje videospeler"), de Graphite Micro 2 in de 20-MHz 386SX-verde draagbare Philips PCL101 en
Psion MC400 en de Power-Mouse
.,de 40 knoppen maken hem tot
meer dan een muis, namelijk tot het
•jultieme invoerapparaat"). Op het
igebied van de software aandacht
Foor
Illustrator 3.0, Dataflex 3.0 en
'plus voor Windows 3.0, een pro.ofammeertaal voor leerprogramj'na's („misschien is Plus wel hét antjwoord op het structurele tekort aan
J-Wede educatieve software").
Tsonal Computer Magazine: Telefonisch
w nummer 020-5102878.

EIZEN - In de Consumenten-reis(no. 1) deze keer uitgebreid aanMcht voor de volgende reisdoelen:
e vier Griekse eilanden Lesbos
,heeft voor elk wat wils"), Cnios
.rust in voor- en naseizoen"), LimQ
s („mooie zandstranden en een
>ezellig hoofdplaatsje") en Thassos
'••mooiste stranden en de beste oamPings"); het berglandschap van het
tserse Wallis; de Dordogne en
(„bij uitstek geschikt voor rond:e
'zen en dagtochten") en Luxem^rg
(„heeft veel te bieden mits het
?een slecht weer is").

J""sumentengidscn: ƒ 7,50 of/11,10 (Consu-

Nog geen twee kilo haring perjaar

D

E NEDERLANDER eet
gemiddeld ruim vijf kilo
vis per jaar. Weinig in
vergelijking met veel andere
Landen. Magere zeevis zoals
kabeljauw, schol, schelvis en
tong wordt het meest gegeten.
Meer dan zestig procent van
tiet totaal.

Ook haring is nog steeds populair:
dertig procent van de totale consumptie. De rest bestaat uit maireel, paling en schelp- en schaaldieren.
Vis is, net als
vlees, een bron
van dierlijke eiwitten. Het bevat
weliswaar
minder ijzer dan
vlees, maar levert wel meer j odium.
Vis bevat ook minder vet dan vlees.
Naast goede en waardevolle stoffen bevat vis ook enkele schadelijke
stoffen zoals zware metalen (kwik,
ood en cadmium). Zoetwatervis bevat meer kwik dan zeevis en schelpen schaaldieren. Dit komt door de
minder goede kwaliteit van de binnenwateren.
Omdat veel stoffen via de grote
rivieren worden afgevoerd is bijvoorbeeld de paling uit de Friese
binnenmeren en het IJsselmeer veel
.schoner" dan de paling uit de Rijn,
Maas of vooral het Haringvliet
P*het Hollands Diep. In de v -.1streek, het Westland en de aardap-

Droomautoshow
In de Expohal te Hilversum
wordt op 3,4 en 5 mei voor de
zevende keer de 'Droomautoshow' gehouden. Topmodellen,
zowel klassiek als modern,
staan in de Expohal te pronken.
De organisatoren verwachten
dit jaar de volgende primeurs
op de beurs: de Aston Martin
Virage, Mazda MX-5 Special
Edition en de Chevrolet Corvette ZR-1. De beurs is geopend op
vrijdag 3 mei van 14 tot 22 uur,
zaterdag en zondag van 10 tot 18
uur. Entreeprijs is ƒ 12,50, kinderen tot 12 jaar ƒ 7,50. De Expohal is te vinden aan de Soestdijkerstraatweg 38.

pelteeltgebieden kan de vis ook nog
bestrijdingsmiddelen opnemen die
in deze streken in verhoogde concentraties in het water zitten.
Voor de consument en de handelaar is echter meestal niet na te gaan
waar de aangevoerde vis is gevangen. Daarom is het beter uit voorzorg niet te veel zoetwatervis, met
name paling, te eten wanneer die
afkomstig zijn uit de grote rivieren.
Schelpdieren filtreren het water
om er hun voedsel en zuurstof uit op
te nemen. Hierbij krijgen ze verontreinigingen binnen. In Nederland is
de kwaliteit van de Oosterschelde en
die van de Waddenzee echter zodanig dat schelpdieren zonder gevaar
kunnen worden gegeten.
Wat betreft garnalen, krab, oesters en kreeft adviseert het Voorlichtingsbureau voor de Voeding
een matig gebruik. Dit vanwege het
hoge cholesterolgehalte van deze
schaal- en schelpdieren. Zeevis kan
in principe een tot twee keer per
week worden gegeten, zonder dat dit
bezwaren oplevert wat betreft de
zware metalen.
Bij het kopen van verse vis moet
hij fris ruiken. Het vlees behoort
veerkrachtig te zijn. De kieuwen
moeten er rood tot lichtrose uitzien,
de huid glanzend en de ogen bol en
helder met een donkere pupil. Bedorven vis is te herkennen aan een
geur die aan ammoniak doet denken
en aan een doffe huid. Verde vis is

kort houdbaar; in de koelkast maximaal twee dagen. Diepvriesvis heeft
dezelfde voedingswaarde als verse
vis.
Schelvisfilet met preisaus (voor
twee personen): stukje prei, 5 g margarine, 250 g schelvisfilet, peper,
zout, V/2 dl (vis)bouillon (tablet), V/2
eetlepel bloem, tomatenketchup
Maak de prei schoon, snijd hem in
zeer fijne ringen en was ze goed. Verwarm de margarine in een koekepan
en fruit hierin de prei zacht. Bestrooi de visfilet met peper en zout.
Leg de visfilet in de pan, voeg de
bouillon toe en
stoof de vis met
het deksel op de
pan in 20 minuten gaar.
Schep de gare
vis met een schuimspaan uit de pan
en leg hem op een voorverwarmd
bord. Meng de bloem met wat water
tot een glad papje. Roer dit door het
stoofvocht met de prei. Maak de
saus op smaak met wat tomatenketchup.
per portie: 620 kJ (150 kcal), 24 g
eiwit, 4 g vet, 5 g koolhydraten
menusuggestie
schelvisfilet met preisaus
winterwortelen
aardappelen
vanillepudding met rozijnen
Voor vragen oxcr tocdlng kunt u op «erkdagen van 13.30 tot 17.00 uur (Ie Voi-dinip,telefoon i.m het Voorlichtingsbureau \oor de
Voeding raadplegen: 0(i-821227 ƒ0,40 per
minuut.

Themanummer allergie
De Nederlandse Voedsel Allergie Stichting heeft deze week
een nieuw themanummer over
additieven uitgebracht. Additieven of toevoegingen aan het
voedsel staan op dit moment
volop m de belangstelling. Vooral gedragsklachten bij kinderen
worden vaak in verband gebracht met toevoegingen aan
het voedsel. Minder bekend is,
volgens de Stichting, dat ook
huidaandoeningen, benauwdheidreacties en hoofdpijn door
additieven kunnen worden veroorzaakt. De laatste ontwikkehngen op dit gebied staan in
deze 112 pagina's dikke uitgave.
Het themanummer is te bestellen door een volledig ingevulde
cheque van ƒ 12,50 te sturen
naar Nederlandse Voedsel Allergie Stichting, Postbus 249, 3740
AE Baarn op te sturen.

Gids over caravans
Uitgeverij Accres heeft een nieuwe editie van de Welke-gids Caravans en Campers op de markt
gebracht. De koopgids bevat
voor zowel de beginnende als de
gevorderde kampeerders veel
informatie in de vorm van produktbeschrijvingen compleet
met prijzen, afmetingen en
grondmodellen. De gids is verkrijgbaar m de tijdschnftenwinkels en kost / 4,95.

LIEFDESLEPEL - Die Engelsen
toch, je houdt ze niet voor romantisch, maar toch verzinnen ze elk
jaar weer leuke, opwindende trips.
Wie b.v. deze zomer in het St. Brides
Hotel in Saundersfoot, Dyfed in
Wales gaat logeren, krijgt met alleen
een origineel Welsh ontbijt op bed,
maar mag ook gaan houtsnijden en
dan zijn eigen traditionele liefdeslepel vervaardigen. Inf Brits Verkeersbureau, 020-855051 of rechtstreeks bij het hotel 09 44 834 812304.
BLOEMEN - Van half juni tot midden juli is op de Stiermarkense berg,
de Grabnerstem, het hele botanische aliabet.van anemoon tot zonnebloem te zien. Speciale weekarrangementen, waarbij begeleide botamsche wandelingen worden gemaakt,
voorafgegaan door dia-presentaties
over bloemen en planten. Inf. Oostenrijks
Toeristenbureau, 020129682/129444.
PARACHUTE - Dat de Ned. Jeugdherberg Centrale al lang niet meer
het stempel draagt van 'de vader op
geitewollensokken' en de gasten
druk doende met het 'corvee', is bekend. De NJHC is gemoderniseerd
en brengt dit jaar in de arrangementenbrochure weer een groot aanbod
van actieve, sportieve vakanties in
Nederland. Parachutespringen, catamaranzeilen, kanovaren en wijnDeze kruiswoordpuzzel is al ingevuld door middel van cijfers Een woord
cursussen. Inf. 020-5513133.
i
is al gegeven, dus ook enkele letters van het altabet. Probeer door te
FIETS - Feest bij Velorama, het na- combineren alle letters van het alfabet te vinden. Als alle woorden zijn
tionaal fietsmuseum in Nijmegen gevonden hebben de cijfers l t/m 26 een eigen letter gekregen (1= , 2= , enz )
Oplossing \origc weck: Madonna
dat 10 jaar bestaat. Zondag 5 mei

Cijferkruiswoordpuzzel
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GEHAD VULLEN

SCHILDERWERK

WONING STOFFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.
l)c Peugi.'ot 205 Accent
is - dat \\cct u - een ij/cr-

Wie tussen nu en 30 april 1991
'n nieuwe Peugeot 205 Accent
aanschaft en registreert, kan kiezen voor een
rentclo/.c lening tot maximaal 10.000,-.
Na aanbetaling rijdt u tot 2 januari
1992 zonder rente te betalen of zelfs maar
iets af te lossen.
De aanbetaling kunt u in de meeste gevallen heel simpel oplossen door uw huidige
auto in te ruilen.

uitstraalt hoe ple/ieny en spoitief autonjden kan /ijn.
De 205 Accent heett een pittige
1.1 liter hen/ine-mjectiemotor met \\}i\ersnelhngshak,

dne\\egkataKsator

De 205 Accent heeft standaard
en lamlxla-sonde. Standaard
OF: GRATIS ACCESSOIRES XW?Vt 1.3OO,-.
al erg veel. Nu komt daar - als u
beschikt cle 205 Accent al over
daarvoor kiest - nog eens heel wat extra bij.
Als u vóór 30 april 1991 een nieuwe
/eer \ e l e extra's. Speciale Accent stoel205 Accent aanschaft én registreert, kunt u
bekleding, hoofdsteunen \óór, een dakvoor l.300,- aan accessoires uitzoeken
spoiler, kill-co\cr \\ielplaten, een /vwirtc
(incl. montage en BTW). Kiest u maar uit:
een radiocasscttc- of CD-installatie, zonnedakantcnne, brede stootstnps op/ij en een
dak, trekhaak, impcrial, sportstuur, licht- i
doorlopende rode bics (ook in de bummetalen velgen enz.
pers). En dat \oor 'n
prijs vanaf 19.995,-.

OF: FINANCIERINGSMOCELJJKHEID OP MAAT. een
Mogelijkheid
drie is
lening tot maxi-

Maar de/e maand is clc

maal 10.000,- over 24 of 36 maanden met
een uiterst lage rente van 8,9% effectief.
Deze zeer aantrekkelijke leningen wordcn u verstrekt door Peugeot Financiering
Nederland, volgens de gebruikelijke voor\\aarclcn van een huurkoopovereenkomst,
waarbij cle Peugeot-organisatie de rente/
rcntereductie voor haar rekening neemt.

205

Accent ook nog eens een auto met andere
uiterst aantrekkelijke voordelen. Voordclcn die u /elf kiest. Want de klant is
koning bij Peugeot. Wilt u cle 205 Accent
in januari '92 pas betalen? Dat kan.
Of \\ilt u 'm

met gratis acccssoi-

EN ALTIJD:
'N UITERST SCHERPE INRUILPRIJS.
°e kcu,s is aan , u :
-»
-*
Neem het voordeel
dat het best bij u past. En van één ding bent
u zeker; voor uw huidige auto krijgt u beslist
een uiterst scherpe inruilprijs. Kom snel bij
ons lang. Want deze bijzondere 205 Accent
voordelen gelden alleen in april.

rcs t.v\.v. 1.300,-? Geen probleem. Of heeft
u liever een aantrekkelijke fïnancicringsrcgeling? Ook daar doen wij niet moeilijk
over. Welk aanbod u ook kiest, u krijgt

PEUGEOT 2OS

er altijd één voordeel bij: een uiterst

'n Sterk nummer.

scherpe inruilprijs voor uw huidige auto.

Dl A \NBILni\GL\ (,[ l DES UHSl UITLNO HIJ AAMoOOI' L N R I C . I S I K M I L \ \N LI N I'HK.IOI 205 \CCIM I'I RSOM.N \U IO l USiEN 2 EN 30 APRIL 1991 ALLEEN BI] VCRKOOI' AAN PARTICULIEREN

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

prijsopgaaf.

Marisstraat 13a. Tel. 15186

f

autorijschool

OPEN HUIS

W. v.d. Veld

Hogeweg 38, zat. 13/4 van 14-16 uur.
Recentelijk totaal gerenoveerd halfvr. huis,
bestaande uit 2 ruime 3 kam.app.
Zeer geschikt voor kantoor en/of praktijk aan huis
of dubbele bewoning. Vr.pr. ƒ 275.000,- k.k.

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop / Verkoop / Taxaties / Huur / Verhuur / Beheer
Projekten / Adviezen / Hypotheken / Assurantiën
•
Hogeweg 56 a/2042 GJ Zandvoort
•
Telefoon 0250£ 12944*/ Fax02507^7596
J

L

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

T.k.a.

Te koop gevraagd:

strandpaviljoen

Ind. schilder- en/of
tekenkunst

Beste punt op
naaktstrand.

I ' K I J S I N U H I ^ t \ L l \ U L \ [ K I \ t , S K O s r i N W IJ/K.INGI N \OORHl HOUD! \

IN APRIL ZIJN DE VOORDELEN ONGEKEND.
PEUGEOT 2O5 ACCENT V A. 19.995,-.

Vrijblijvend

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME

OF: NU HALEN, JANUARI '92 BETALEN.

stcik nummer. L-e n auto die als geen ander

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

Tel. 023-290837.

van o.a. R. Bonnet, W.
G. Hofker, G. P. Adolfs,
W. v.d. Does, C. Dake,
Le Mayeur, A. Sonnega, W. Spies*, E. Dezentje.
Inl. 02507-17759.

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst
was-, droog-, kqelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

U kunt nu lessen in de sportieve
MAZDA 323 F

Onze aanbieding:
de eerste 5 lessen 32,50 per les
vervolglessen 42,50 per les
ook voor spoedopleidmgen

tel. O25O7-19188
Gevr. per direct

medewerkers/sters (m/v)
voor nieuw te openen

Vlaams friethuis,
Centrum Zandvoort
Inl. mevr. Van Leeuwen, 02507-18619.

HONDENKAPSALON

ELLEN CATS *
Aangesl. bij DIBEVO
De vacht van de hond is de
spiegel van zijn gezondheid.
Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-,
tand- en wasverzorging van uw hond.
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort,
tel. 02507-12773-13368.

BALK
BAKT
BETER
BROOD
Dit weekend:

Mokka
Boomstam 7,95
ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28. Tel. 29989

PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

onze abonnee
Zolang ik hier woon, hebben wij al een abonnement op het Zaïidvoorts Nieuwsblad. Die krant hoort erbij en daar zeg ik
geen woord teveel mee. Het is toch de enige mogelijkheid om op de hoogte te blijven van wat er in je woonplaats
gebeurt? Een dagblad schrijft daar niet zo uitgebreid over, dat heeft wel ander nieuws te melden.

Omdat de kinderen de deur uit zijn, heb ik nu alle tijd en daar wil ik wat mee doen. Ik heb me in het sociale leven
gestort, buurtwerk en zo. Dan-merk je pas goed hoe belangrijk het Zandvoorts Nieuwsblad is. De redactie heeft
altijd een open oor voor ons en de medewerking van de krant is voor ons van groot belang. Via de krant
leggen we contacten en zijn we in staat ruime bekendheid aan ons werk te geven.
Mijn man en ik gaan graag uit. Muziek, toneel, tentoonstellingen. We gunnen ons tijd vofcr cultuur, zogezegd. Het Zandvoorts Nieuwsblad bericht daar ook over. Gelukkig. En zo kwamen we er achter dat hier in de
buurt een heel leuke expositie van schilderijen werd gehouden. Waar zo'n krant al niet goed voor is.
Zodra die in de bus ligt, lees ik 'm vluchtig door en in het weekend neem ik er echt de tijd voor. Daar kijk ik naar uit...
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant die
schrijft over de plaats waar u woont.

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben. Omdat ik
graag \\ il \\ eten wat zich in mijn omgeung afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar f 11,-.
Naam (m \ )
Adies
Postcode Plaats
Telefoon
Giro Banknr

Daarna word ik abonnee en betaal per
O maand f 4,75*
Q kwartaal f 15.Q halfjaar f 27,Q jaar f49,* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische
betaling Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven:
020-668.13.00
Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia. Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. U hoeft geen postzegel
te plakken.

(i \

m

controle bezorging) \\VK
pj/2

l Nieuwsblad

Wie 'n abonnement heeft weet meer!

vo

NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER
EN VAN WATERLAND TOT IN DE
HAARLEMMERMEER
londerdag 18 april 1991

Los nummer ƒ 1,50

beleidsplan Zandvoort Promotie:

Met evenementen
eizoen verlengen'
ZANDVOORT - 'De Stichting
indvoort Promotie zal nieuevenementen ontwikkelen
e het toeristische aanbod van
ndvoort over een langere peode zullen spreiden'. Dat is
n van de taken die directeur
mon Paagman dit jaar voor
n stichting ziet weggelegd.
m de kosten van zijn stichng te dragen moet een 'Prootiefonds' in het leven geroe:n worden.
n het Beleidsplan 1991 wordt de
druk gelegd op seizoenverlengenactiviteiten. Welke evenementen
iindvoort Promotie zal ontwikkejn, noemt Paagman nog niet in zijn
bleidsplan 1991, al is er wel sprake
in' 'in het kader van Zandvoort
ichtdorp 1991 een reeks wintereveSmenten en wisselexposities op
>rschillende lokaties'. Wel geeft hij
m dat 'steeds de kwaliteit van het
*bodene kritisch onder de loep
ordt genomen en waar nodig ver>terd'. Door te letten op de onderige samenhang moet met de verhülende evenementen een 'haronieus en gevarieerd toeristisch
taalaanbod' ontstaan.

ermeulen
De stichting, waarvan oud-Gran
Drado directeur Jim Vermeulen nu
'stuursvoorzitter is, biedt verder
houdelijke begeleiding en publiciire steun voor bestaande eveneenten en nieuwe initiatieven. Bondien zal zij het aanspreekpunt
in voor alle partijen met belangsllmg voor Zandvoort. Als andere
ak ziet zij het onderhouden van
.uwe contacten met gemeente,
ovincie en andere overheden 'om
voortdurend aandacht voor de geeente te trekken', of: regelmatig
rsbijeenkomsten
organiseren
iib
Zandvoort promoten als loka1
voor het opnemen van televisie•ogramma's.

uw

ken van het bedrijfsleven, middels
de Business Club Zandvoort en het
Promotiefonds. De Business Club
was al in het leven geroepen, maar
de resultaten hiervan zijn nog niet
bekend. In deze club wordt 'gelegenheid geboden' aan vertegenwoordigers van bedrijven om elkaar in informele sfeer te ontmoeten. Tijdens
deze meetings, met regelmatig sprekers over interessante onderwerpen, 'kan interesse worden gewekt
voor de mogelijkheden die Zandvoort biedt op het gebied van zakelijke bijeenkomsten, bedrijfspresentaties en dergelijke'.
Het Promotiefonds dient als
structurele ondersteuning in de exploitatiekosten, om de continuïteit
en het voortbestaan van de stichting
te garanderen. De exploitatiekosten
van de Stichting Zandvoort Promotie werden in het eerste jaar voor
honderd procent gedragen door de
participanten, het tweede jaar is dat
teruggebracht tot vijftig procent.
Daarna dient de stichting haar totale exploitatie uit andere bronnen te
financieren.

51e jaargang nummer 16

'Kunstwerk' aan de Oranjestraat

Rustiger
Bakker Engel Paap gaat het
na vijfentwintig jaar eigen be
drijf wat rustiger aan doen

Zandvoortmeeuwen jubilaris
g"
Jos van der Meij nam deze
O
week revanche door ZVM naar de
penodetitel te schieten

Ook deze week veel tips
-7
voor aangename uurtjes
l
voor buiten de deur in Te kust en te
Keur

Tuin
Geen tuin zonder vlinders.
Q
Op de ATV-pagina het een &
en ander over geuren en kleuren
in de tuin.

ZANDVOORT - Dit 'kunstwerk' aan de Oranjestraat is slechts de oude 'zwarte markt'. Het maakt plaats voor een parkeergarage, een supermarkt,
garage Rinko van Jongsma, waarvan nu nog maar een klem gedeelte negen appartementen en een penthouse. De totale hoogte wordt ongeveer
overeind staat. In de sloop is enige vertraging ontstaan doordat er eerst nog 14,5 meter. Het nieuwe pand wordt gebouwd in opdracht van Dekamarkt,
wat voorzieningen getroffen moesten worden aan de achterzijde van de die de grond in erfpacht heeft verkregen
Hema. Het oude pand stamt al van voor de oorlog en heeft de afgelopen
jaren verschillende bestemmingen gehad, zoals een supermarkt en een
Foto Berlott

Eerste beleidsplan Welzijn Ouderen Zandvoart

(ADVERTENTIE)

Ouderenstichting zoekt erkenning
als vaste adviseur van degemeente

kort zijn, zo meent het stichtmgsbestuur van Welzijn Ouderen Zandvoort. Daarnaast zal een goede voorbereiding met de arnbtenaren de efficientie van het bestuurlijk functioneren kunnen vergroten. Om onduidelijkheden te voorkomen, zouden
afspraken en bevoegdheden, in relatie met de gemeente, duidelijk vastgelegd moeten worden.
Het bestuur meldt al deze zaken
m het splinternieuwe beleidsplan
van SWOZ, het allereerste van de
nog rnaar enkele maanden oude
stichting. Als ondertitel heeft het:
'Geen nieuw geluid, ook geen oud,
;en veel geld gemoeid, dat beseft
De 'lijnen' naar het college van maar een geluid waar de stem van
k Zandvoort Promotie. De stich- burgemeester en wethouders en ouderen steeds meer zal doorklinis wil dan ook de interesse wek- naar de commissie Welzijn moeten ken'.

Het beleidsplan zal 'tevens richtsnoer kunnen zijn voor de toekomstige beleids-adviserende stem van
de SWOZ Het betreft dan aangelegenheden en ontwikkelingen inzake
ouderen op gemeentelij k-politiek
nivo'. De verklaring van deze uitspraak is, deze: de stichting streeft
ernaar om als officieel advies-orgaan te gaan functioneren voor de
raadscommissie Welzijn en de gemeenteraad. Doel is dan ook om als
zodanig te worden erkend.
Daarnaast maakt het bestuur zich
sterk voor een goede huisvesting
van de SWOZ, bij voorkeur samen
met het Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening (CVH). De stichting
blijft zoeken naar een sterk verbeterde huisvesting van het kantoor,
plus een locatie waar - eveneens in
samenwerking met eerder genoemd
centrum - diverse activiteiten kunnen plaatsvinden. De SWOZ verwacht daarmee lagere kosten en een
hoger rendement van projecten. Uit
maandagavond beloofd. De gemeen- creëren. Voor de vuilcontainers die de besparingen zouden andere prote heeft al toegezegd nieuwe verlich- nu in de Kosterstraat staan, moet jecten ten behoeve van ouderen kunting aan te brengen, lantarens die nog een oplossing gevonden worden. nen worden betaald.
aan de gevels worden aangebracht.
"Dat wordt zo snel mogelijk gereHuisvesting ouderen
geld", bevestigt gemeentevoorlich- Sierverlichting
Ook sierverlichting, zoals al in tal
ter Jeanine van Ooijen.
De stichting heeft al een aantal
De ondernemers verwachten ui- van andere Zandvoortse winkelstra- projecten lopen, waarvan de meeste
teraard zo meer wandelend en win- ten, staat nog op het verlanglijstje gestart zijn m de tijd dat de naam
kelend publiek naar de Kosterstraat van de participanten. Zij zullen hier- 'Dienstencentrum' nóg van toepaste trekken. Drugstore De Gaper en voor Ondernemers Vereniging sing was. De succesvolle activiteivisrestaurant Schut, beide nu alleen Zandvoort benaderen, die hiervoor ten, zoals de belbus, Tafeltje-Dek-Je
aan de Kerkstraat, willen daarop in- zorgdraagt. "Graag", reageert OVZ- en het eettafelproject van Huis in
spelen door hun bedrijf ook aan de -secretaris Henk Oonk enthousiast het Kostverloren, zullen in ieder geachterzijde te openen. Bij De Gaper op de plannen voor sierverlichting. val voortgezet worden. Verder zal er
kan een extra entree van de winkel "Als die ondernemers daaraan deel- dit jaar veel aandacht geschonken
komen, restaurant Schut wil aan de nemen, zullen wij dat graag rege- worden aan onder andere huisvesachterzijde kant en klare viswaren len", verklaart hij. Wel rekent Oonk ting voor ouderen, dagopvang en
gaan verkopen. Heino zelf wil in het voor, dat zij uiteindelijk zelf de kos- -verzorging, educatie, ouderen en
verkeer, plus veiligheid.
hoger gelegen gedeelte winkeltjes ten zullen moeten dragen.

fosterstraat krijgt totale facelift

ïen en ander is maandagavond
esproken in een vergadering tusi Circus-directeur Leo Heino, een
'tegenwoordiger van de gemeente
twaalf ondernemers uit de Kerkaat. Deze laatsten zijn bij de plani betrokken, omdat de achterzijvan hun pand uitkomt op de Kosstraat. Daar komt ook het Circus
idvoort op uit. Van directeur Leo
mo is het initiatief uitgegaan om
:amenlijk de plannen te ontwiken.
Iet plaveisel van de Kosterstraat
ft voorlopig hetzelfde. Eerdere
spraken dat er sierbestrating zou
rden aangelegd, bleken iets te
Jrbarig. De gemeente heeft in iegeval nog geen plannen in die
tang en is voorlopig ook niet van
n voor de kosten daarvan op te
aien. Wethouder Van Caspel liet
irover enige tijd geleden geen onclelijkheid bestaan,
mo hoopt echter dat de Kosteriat toch een sierbestrating kan
l gen, als de gemeente het cenrnplan rond heeft.

oembakken
;

r zijn nu wel plannen voor kleine
cmbakken
langs de (zuid) kant
1
de Kosterstraat, die bakken
"den 'geadopteerd' door de onderners.
Zij zorgen ook zelf voor het
;
nappen van hun eigen gevel. Dat
zo snel mogelijk gebeuren, werd

JA/aterstanden
um

HW

ipr
ipr
ipr
ipr
ipr
ipr
ipr
ipr
ipr

06.23
07.05
07.52
08.55
10.36
11.43
00.25
01.36
02.26

B

LW HW LW
01.54
02.51
03.37
04.14
05.20
06.45
08.06
09.20
10.26

18.49
19.37
20.35
21.56
23.04

14.15
15.04
16.00
17.00
18.15
19.55
13.16 21.20
14.05 22.14
14.49 22.55

instanden:
'dag 21 apr. EK 14.39 uur
'dtij 22 apr. 23.04u. NAF+46cm

DÉZEWEEK
De Grand Pnx moei wel naar
Zandvoort terugkomen vindt
de buitenlander m Zandvoort van
deze week

ZANDVOORT - De Stichting
Welzijn Ouderen Zandvoort
streeft naar zelfstandigheid in
handelen en ontwikkelen. Dat
is voor SWOZ essentieel, zegt
het bestuur in het Beleidsplan
1991-1995, dat afgelopen week
is uitgekomen. Het bestuur
ziet voor de stichting duidelijke taken weggelegd; één daarvan is advies uitbrengen aan de
gemeente. Wat dat betreft wil
de stichting zich een vaste
edrijfsleven
Met evenementen is over het alge- plaats verwerven.

ZANDVOORT - De Kosterraat krijgt een totale facelift.
3 gevels worden flink opgelapt en er komen meer
"aatlantarens. Enkele ondermers uit de Kerkstraat trekn bovendien hun zaak door
t in de Kosterstraat. Daarast wordt bij Ondernemers
'reniging Zandvoort aangeopt voor sierverlichting.

Oplage: 5.100

Wie zijn de

EU23 april weten we hef.

ZANDVOORT - Een 23-jarige
automobilist uit Haarlem kon
zondag, nadat hij een ongeval
had veroorzaakt maar was
doorgereden, alsnog aangehouden worden. Hij werd in de
kraag gegrepen door enkele
voorbijgangers en aan de politie overgeleverd.

Fietser besprongen
ZANDVOORT - Een 49 jarige man
uit Haarlem is vrijdagavond op de
Westerdumweg besprongen door
een hond. De man reed daar op zijn
racefiets. Hij kwam te vallen en
moest met onbekend letsel ovcrgebracht worden naar een ziekenhuis

De man was op de Dr. G.A Gerkestraat ingereden op een motorrijder,
die daarbij kwam te vallen. De automobihst koos vervolgens het hazepad. Een getuige noteerde het kenteken en waarschuwde de politie. Een
ander zette onmiddelijk de achtervolging in. Enkele straten verder
kon de verdachte worden klemgereden en aan de inmiddels gearriveerde politie worden overgeleverd.

Auto in brand
ZANDVOORT - In de Kamerlmgh
Onnesstraat is dit weekend door onbekende oorzaak een auto m brand
gevlogen. De brandweer heeft het
brandje geblust. Het voertuig is eigendom van een 69-jange Zandvoorter.

ast mag al van zomer proeven
ZANDVOORT Strandpachter
en
badgast
mochten afgelopen week al wat
proeven van de
zomersfeer. Het
mooie weer trok
duizenden mensen naar de
kustplaats, die
zowaar hun'zonnekleding'
tevoorschijn kónden halen. Een
warm voorschotje op de zomer,
waaraan
wel
snel weer een
eind kwam.
Foto Bram Stijnen

Uitreiking Trix de Joke' niet zo spectaculair
ZANDVOORT - Het Nationaal l April Genoodschap
heeft donderdag na drie jaar
weer enige Loeressen uitgereikt. Acteur en komiek Johnny Kraaykamp mocht uit handen van voorzitter Hans Boskamp en 'secretaris-generaal'
Edo van Tetterode de zilveren
Super-Loeres in ontvangst nemen. Adel Bloemendaal kwam
niet opdagen, het feest viel
voor menigeen tegen.
Na drie jaar afwezigheid trad het
genootschap weer eens in de schijnwerpers en Van Tetterode was blij • Johnny Kraaydat zijn genootschap dit jaar de be- kamp kreeg van
schikking kreeg over het knusse the- Hans Boskamp
aterzaaltje van Circus Zandvoort. (midden) en Edo
Het moest - zoals immer - een groot van Tetterode
feest worden, maar om organisatori- (r.) de zilveren
sche redenen kwam dat er dit keer Super-Loeres
niet helemaal uit. Het beloofde uitgereikt.
'spectaculaire programma', met opFoto Biam Slijnen
tredens van bekroonde artiesten,
mondde uit in een tegenvallende
voorstelling, waarbij de humor helaas ver te zoeken was. Dat het genootschap er niet in was geslaagd de
beste grap van 1990 te ontdekken, maar weinig bereid vijfendertig gulgaf te denken. Geen 'practical joke' den neer te tellen voor een 'practical
joke'. De club van de humor, ooit
dus in het afgelopen jaar.
opgericht door onze plaatsgenoot
Edo van Tetterode, verlangde deze
Geluk
prijs van de liefhebbers van een geEen geluk bij een ongeluk was de zellige avond, om de kosten van het
achter de hand gehouden Zand- evenement te kunnen dragen. Voor
voortse clown Didi. Door zijn acts dit bedrag werd men tevens lid van
plus de optredens van Boskamp en de broederschap. De zaal bleef
de Amerikaanse zangeres Susanne slechts voor de helft gevuld.
Severeid, had het publiek tijdens dit Sinds 1963 bekroont zijn genoot'gezellige' avondje uit toch nog enig schap met een 'Prix de Joke' jaarlijks de beste grap, door deze of gene
vermaak.
Van de Zandvoorters bleken er uitgehaald. In een later stadium is

Getuigen pakken
automobilist op

(ADVERTENTIE)

Mr. R. J. Kaas - Mr. M. J. Meijer
advocatenkantoor aerdenhout bv

Advocaten & Procureurs
Zandvoortselaan 57, 2106 CJ Heemstede
tel. 023-292763

bel voor een gratis oriëntatie-gesprek.

I.int nini't ik hi'hhin
l '<*H*l** J-lJiVj o MU | ilt ,|^ ui.1,11; w i l weten wal /lui in ini|ii
onmeMiin afspeelt lei kennismaking ontvang ik het /.uuhoorts \ieuwshlad

13 weken voor maar ƒ 11,00

H Nieuwsblad
het festijn uitgegroeid tot een huldeblijk aan - voornamelijk - bekende
artiesten, waaronder Danny Kaye,
Snip en Snap, André van Duin, Toon
Hermans en vele anderen.

Naar huis
Dit keer was dat Johnny Kraaykamp, die wel een uitgebreid dankwoord uitsprak, gelardeerd met enkele grappen en grollen, maar al tijdens de pauze spoorslags naar huis
verdween De helft van het toch al

niet overvloedige publiek volgde
hem naar de uitgang. In de sector
'Humor in beeld' werd een loeres
toegekend aan cartoonist Peter van
Straaten, de overhandiging van de
Euro-Loeres moest eenjaar worden
uitgesteld: de beide kandidaten Mini
en Maxi lieten 'wegens drukke werkzaamheden' verstek gaan Ook de
Ere-Loeres, bestemd voor Adele
Bloemendaal kan nog een jaar in de
kast blijven Ook zij kwam niet opdagen.
BRAM STIJNEN
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FAMILIEBERICHTEN

Kwekerij

P. van KLEEFF

Enige en algemene kennisgeving
Tol onze diepe droefheid is overleden onze

Frederica Sophia Wilhelmina
van der Lende

(Suus)
Gijs, Tante Willy, Ome Broer
Zand voort, 13 april 1991
De crematie heeft in stilte plaatsgevonden.

DOKTERSBERICHTEN

C. A. Jagteiiberg
Huisarts
Afwezig van 21/4 t/m 5/5
waarneming overdag
J. G. Anderson
tel. 12058 (beh. dinsdag)

,

$ ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijlweg 183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers,
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraal 7 Zandvoort

„Grote Beer.j)
9-4-'91
' Wel een eind, bij jou (jullie) vandaan
maar wij, waren in gedachten
Heel dichtbij!! xxx

Vergadering*
IHv.f :td\t'i tiMiliiTiiiniti 1 \ , i n M) mui brt'ud en .">() min
hoo^ k u n t u ^i'bruiki'n om oen aankondiging U' doi'n
van bijvocirbwlcl j u b i l e u m , ri'iimi'. vergadering, hu\velijk. nebourte ui' m e r l i j d e n .
De oplaai' \ u n het Z u m h o o r t s Nieuu'-blad bedraagt
.") 11)0 exemplaren,
l' betaalt daarvoor slechts f'M,- (e\d ( i ' ; BTW l.
\ o o r meel 1 i n f o r m a t i e bel \Veekmedia 1'ithoorn.
tel (K)7")-l

Vrouwen weer aan de slag
U zou wel (weer) betaald willen werken of
een opleiding volgen maar weet niet precies
wat uw mogelijkheden zijn. De Vrouw en
Werkwinkel is er om advies en informatie te
geven. Elke dinsdagochtend tussen 9.0012.00 uur houdt zij (gratis)

2. Lorentzstraat 266, huur ƒ 634,63 per maand. (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met lift en c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.

AOVOKAATSCHNITT

8,25

3. De opslagplaats Hofdijkstraat 26, huur ƒ 560,00 per maand (incl.
geyser). Dit pand bestaat uit een ruimte van 9.60x4.60 m., hoogte
2.70 m., een zolder (8.50x3.00 m.) met een schuin dak, grootste
hoogte 2.30 m. Een halletje van 1.20x1.55 waarop een toilet uitkomt.
De opslagplaats is voorzien van een gasgestookte c.v.installatie. In dit pand zijn gas-, water-, en electriciteit aanwezig.
Tevens is in dit pand een geijser aanwezig.
De ruimte mag alleen voor opslag van droge, niet-geurende en
ongevaarlijke artikelen worden gebruikt.

Tel. 02507-13278

•Hogeweg 28. Tel. 29989

Schriftelijke reacties met vermelding van lidmaatschapsnummer
en geboortedatum dienen vergezeld te gaan met een uittreksel uit
het register van de Kamer van Koophandel voor Haarlem e.o.
Over de toekenning van een bereidverklaring zal het bestuur beslissen aan de ha'nd van de aard van het bedrijf en het lidmaatschapsnummer van de belangstellenden. Na het tekenen van de huurovereenkomst blijft het ,,oude" lidmaatschapsnummer gehandhaaft.

Zondag 21 april in

THE MIX

4. De garage Sophiaweg F, huur ƒ 65,87 per maand.
Alle leden van de vereniging kunnen voor bovenstaande garage
inschrijven. De toewijzing zal geschieden pp basis van het lidmaatschapsnummer van de vereniging. Bij het tekenen van de
huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/huurster de op zijn/
haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede het
rijbewijs te tonen.

de Nederlandstalig zingende

Gilbert v. Garsel
+ één verrassing

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

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

FAZANTENSTRAAT 15,
zat. 20 april van 14.00-16.00 uur.

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

VAN

A Daarnaast kunt u bij ons
te^recht voor:
é inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
»|)een' Natura- . .... •••' .-•• .
uitvaartovereenkomst
3(^égi rustig vrijblijvend
§alïéi inlichtingen bij: v
''

'''

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

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

Stationsstraat 17, Zandvoort,
tel.: 02507-15939.

Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij u thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS

HOE HAD U 'M
GEHAD WILLEN
HEBBEN?

OPEN HUIS
Goed ondefti. vrijst. bungalow met ruime garage. Opp. 585 m2. Ind. entree, hal, woonk. met
open haard, 3 si.k., keuken met inb.app., toilet,
badk. met ligbad en wastafel, zolder bereikbaar
via vlizotrap.
Vr. pr. ƒ449.000,- k.k.

Op aanvraag sturen wij u vrijblijvend onze
folder.
Onze adviseuse zal u graag thuis bezoeken
om u kennis te laten maken met onze
complete serie grafmonumenten.
Ook is er op afspYaak een bezoek mogelijk
aan onze showroom.
Voor kwaliteit, service
en een scherpe prijs
Meer en Duin 21 - Lisse
02521-13308
02507-15427

aanvang 20.00 uur
toegang gratis

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur in
het gevelkastje ten kantore van EMM.

Begrafenissen
9fl crematies!

BOOT NATUURSTEEN
gespecialiseerd
in grafmonumenten

ECHTE BAKKER BALK

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

18 april 1991

Dit weekend:

SPREEKUUR

in 't Stekkie te Zandvoort
Celsiusstraat 190

Openbare raadsvergadering
tijdstip : dinsdag 23 april 1991,20.00 uur
plaats : raadzaal, Raadhuis
agenda : (o.m.)
- onderzoek geloofsbrieven en toelating nieuw benoemd raadslid;
- krediet voor aanschaf brandweerhelmen;
- krediet voor aanschaf draadloze alarmontvangers;
- krediet voor vooronderzoek naar uitbreiding van/nabij Raadhuis;
- krediet voor aansluiting remise op computernetwerk Raadhuis;
- vaststelling nota's Hoofdwegenstructuur, Verkeersstructuur ZandvoortCentrum en Parkeren en krediet voor verdere uitwerking van deze nota's;
- voorstel n.a.v. beroep tegen weigering bouwvergunning te verlenen voor
Haltestraat 56;
- krediet voor onderhoud Raadhuis;
- verkoop en koop perceel grond nabij Zandvoortselaan 1 en 1 a;
- voorstel n.a.v. beroep tegen weigering toekenning subsidie aan Anti-discriminatiebureau;
- vaststelling Voorjaarsnota 1991;
- verzoek vervanging deel erfafscheiding Oranje Nassauschool;
- rondvraag;
- afscheid raadslid R.A. van As.
De stukken voor deze vergadering liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij de afdeling Voorlichting
kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de agenda staan.
Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de vergaderagenda beschikbaar.

BALK
BAKT
BETER
BROOD

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. De Schelp 105, huur ƒ550,22 per maand. (excl. stookkosten)
2-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens.

ADVERTENTIES

' '

023-315855

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

tel. 12-199 (beh. woensdag).
Avonden en weekend
tel. 30500

r

bemesting
potterie
kamerplanten
vaste planten
beplanting, bomen*
struiken, rozen enz. enz.

EJTUTI

F. Weenink

ïJ STERFGEVAL

Van Stolbergweg 1. Tel. 17093

De Peugeot 205 Accent

Wie tussen nu en 30 april 1991
'n nieuwe Peugeot 205 Accent
aanschaft én registreert, kan kiezen voor een
renteloze lening tot maximaal 10.000,-.
Na aanbetaling rijdt u tot 2 januari
1992 zonder rente te betalen of zelfs maar
iets af te lossen.
De aanbetaling kunt u in de meeste gevallen heel simpel oplossen door uw huidige
auto in te ruilen.

tf~Mp.

,**r1ANUARI '92 BETALEN.

is - dat weet u - een ijzersterk nummer. Een auto die als geen ander
uitstraalt hoe plezierig en sportief autorijden kan zijn.
De 205 Accent heeft ccn pittige
1.1 liter bcnzinc-injccticmotor met vijfvcrsncllingsbak,

dricwcgkatalysator

en lamhcla-sonde. Standaard

De 205 Accent heeft standaard
al erg veel. Nu komt daar - als u
daarvoor kiest - nog eens heel wat extra bij.
Als u vóór 30 april 1991 een nieuwe
205 Accent aanschaft én registreert, kunt u
voor 1.300,- aan accessoires uitzoeken
(incl. montage en BTW). Kiest u maar uit:
een radiocassctte- of CD-installatie, zonnedak, trekhaak, imperial, sportstuur, lichtmetalcn velgen enz.

OF: GRATIS ACCESSOIRES TWV 1.3OO,-.

beschikt de 205 Accent al over
zeer vele extra's. Speciale Accent stocl-

' " ' • '

hcklcding, hoofdsteunen vóór, een dak-

uw drujcker voor:

Secretaris ' Bosmanstraat 40

geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

drukkerij van petegem b.v.

mKMKtëim^

spoiler, full-covcr vviclplaten, een zwarte
dakantennc, brede stootstrips opzij en een
doorlopende rode bics (ook in de bumpers). En dat voor 'n

prijs vanaf 19.995,-. OF: FINANCIERINGSMOCTUJKHEID OPMAAT. ^^tVi!
Maar deze maand is de

kerkpad 6 - tel. 02507-12793
postbus 54-2040 ab zandvoort

205

maal 10.000,- over 24 of 36 maanden met
een uiterst lage rente van 8,9% effectief.
Deze zeer aantrekkelijke leningen wordcn u verstrekt door Peugeot Financiering
Nederland, volgens de gebruikelijke voorwaardcn van een huurkoopovereenkomst,
waarbij de Pcugcot-organisatie de rente/
rentcrcductie voor haar rekening neemt.

Accent ook nog eens een auto met andere
uiterst aantrekkelijke voordelen. Voordelcn die u zélf kiest. Want de klant is

INGWERSEN &
HELMIG
ADVOCATEN EN PROCUREURS
SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX: 023-274785

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,

Mooie
voorjaarsbloemen
voor binnen en
buiten
BLOEMENHUIS

het faxnummer is

020-5626283

J. BLUYS
De specialist
in at uw
bloemwerken

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

koning bij Peugeot. Wilt u de 205 Accent
in januari '92 pas betalen? Dat kan.
met

ot wilt m
gratis acccssoi-

ENAO1j-*
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c kcu s is a a n u
,N UITERST SCHERPE INRUILPRIJS.
g
,
.,
-*
Neem het voordeel

res t.w.v. 1.300,-? Geen probleem. Of heeft
, , , ,
x
u liever een aantrekkelijke hnancienngs-

1

rtr:!;,' :::;;::;.:";:
scherpe inruilprijs voor uw huidige auto.

dat

^^^.^iBng^^^fc^,^^^^, JL„ J^^J^

^ bcit bi J u Past; En van f é n din ë b*nt
u zeker; voor uw huidige auto krijgt u beslist
een uiterst scherpe inruilprijs. Kom snel bij

^^^^
'n Sterk nummer.

|MI |||\\ !\(.! \ H I \ I K l M . S K l ) S l l \ V\ l|/ll,l\t,l \ \OUKH1 I H U I D I N

IN APRIL ZIJN DE VOORDELEN ONGEKEND.
PEUGEOT 205 ACCENT V A. 19.995,-.
1)1 \ \ M i l L D I \ C , I N UI l D I N UI l SI UI l l M) Bl| \ \ N k O U I ' l S KI l, IS l RAI II \.\\ l l S l ' I U d l O l J>(>5 At C l M l'l-KSDSI S AU I O I U S S 1 N 2 IN 30 Al'KIl

. A L L L L N HIJ VhKKOOI' AAN PARTICULIEREN.

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
PEUGEOT. DYNAM1SCII OP WEG.
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Eigenlijk moet de Grand Prix terugkomen'
Buitenlanders zijn voor Zandu>ort geen onbekend fenomeen. Het is echter wat anders
,ils de buitenlanders geen toensten zijn maar mensen, die in
Zandvoort wonen of werken.
Deze week in het Zandvoorts
Nieuwsblad een nieuwe aflevenng van de serie 'buitenlandse
Zandvoorters'.

Zo ook bij publiekstrekkers als de
Kortebaandraverij, of bijvoorbeeld
Gran Dorado "Door het bungalow
park hebben we het ook 's winters
wat drukker gekregen Vooral met
mensen die voor een midweek hu
ren en de eerste dag nog geen zin
hebben om zelf te gaan koken"
Normaal is de winter een wat stil
Ier seizoen, geeft hij toe, maar het
heeft ook voordelen "Dan hebben
we weer de echte dorpse sfeer", al
dus Lo, die zich hier na 14 jaar hele

Weekenddiensten
\\ eekend- 20/>1 april 1991
I'OLITIE Alarmnummer 06 11 In
mdere gevallen tel 13043
I5KANDWEER
Alarmnummer
)() 11 Indien geen spoed 023 159500
if voor info overdag (02507)61584
\MBULANCE Alarmnummer 06 11
\nders tel 023319191 (ongevall
en), Centrale Post Ambulancever
oer (CPA) Kennemerland
DIERENAMBULANCE (Dierenbe
,chermmg) 023 246899
IUISARTSEN: De volgende huisart
en hebben een gezamenlijke waar
lemingsregehng J Anderson, B
an Bergen, C Jagtenberg, G Mol, P
D
aardekooper, H Scipio Blume, F
Veenink Informatie daarover tij
lens weekend, avond/nacht vanaf
6 30 uur, en tijdens feestdagen via
elefoonnummer 30500 De spreeku
en van de dienstdoende arts zijn
owel op zaterdag als zondag van
l 30 tot 12 00 uur en van 17 00 tot
7 30 uur Een afspraak is niet no
lig Inlichtingen omtrent de dien
ten van dokter Fliermga worden
erstrekt via nummer 12181
andarts Hiervoor de eigen tand
rts bellen
Lpolheek: Zandvoortse Apotheek,
I B A Mulder, tel 13185 Opemngs
ij den (alleen voor recepten) zater
lag 10 00 13 00 en 17 00 18 00 uur,
ondag 11 30 12 30 en 17 00 18 00 uur
5uiten de openingstijden alleen m
ringende gevallen en na telefoni
che afspraak
\ijkverpleging Voor spoedgevallen
5 het Kruiswerk Zuid Kennemer
ind 's avonds, 's nachts en in het
eekend te bereiken via de dokter
informatiedienst tel 023313233
erloskundigc: Mevrouw Elizabeth
e Boer Burgh, Kochstraat 6A,
andvoort, tel 02507 14437
iierenarts: Mevrouw Dekker, Thor
eckestraat 17 te Zandvoort, tel
5847 1
lieren (Overige diensten) Veremmg v h welzijn der dieren (02507)

Kerkdiensten
l eekend 20/21 april 1991
lervormde Kerk, Kerkplein:
ondag 10 00 uur ds J A van Leeu
en, m m v Hervormd Kerkkoor,
ediening Heilige Doop
ereiormeei de Kei k:
ondag 10 00 uur ds C van de Vate
i ijzninige
Geloofsgemeenschap
I'B.
aterdag 10 45 uur dienst in Nieuw

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op don
terdag Uitgave Weekmedia BV Hoofd com
nercie J F Sas Hoofdredacteur1 J M Pekel
lanng
\
<antoor Gasthuisplem 12 Zandvoort tel
)2507 17166 Postadres postbus 26 2040
\A Zandvoort
axnummer 02507 30497
kantoor geopend maandag 13 16 u dins
ïag1Q13 14 16 u woensdag 9 11 u don
ierdag 10 12 en 13 17 u vrijdag 9 12 u
^dvertentieverkoop Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn Tel 02975 40041 Posta
ires Postbus 223 1420 A E Uithoorn
axnummeradvverkoop 0297561095
'erkoopmanager B Lodewegen
«licro advertenties tel 020 - 562 6271 Telex
'dvertenties 10730 PCADV
'edactie Gasthuisplem 12 Zandvoort tel
'2507 12066 Postadres postbus 26 2040
W Zandvoort BIJ geen gehoor 020 451515
Idens kantooruren
3 ri< p et (recj rhef) Mananne Timmei ;aaj
nef) Joan Kurpershoek Willemien Kriebel
«ar Dobber
Abonnementsprijzen ƒ 15 - per kwartaal ƒ
7
per half jaar ƒ 49 per jaar Voor posta
lonnees gelden andere tarieven Losse num
ners ƒ 1 50
'Pgave abonnementen verhuizingen etc
ia t/m vr 08 30 17 uur tel (020) 6 68 13 00
lezorgklachten vrijdag 9 12 u tel 02507 7166
andvoorts

Nieuwsblad

is

opgericht

m

ZANDVOORT De Zandvooitse
holbewoners zijn nog steeds ontac
kend Vorige week tioi de spooi weg
politie langs het baanvak Bloemen
daal/Zandvoort een holwomng aan
vakkundig gestut met houten palen
en platen Het hol bevatte twee vei
trekken van ongeveei 6 en 9 viei kan
te meter, vei bonden dooi een biina 7
meter lange gang De Zandvooitse
politie vond er levensmiddelen
kaarsen en stripboekjes De bewo
ners waren met de nooi der/on vei
trokken De politie heeft het hol vol
gestort met 7and

Vernielers
aangehouden

ZANDVOORT - Als de Grand
Pnx terugkomt, is dat een hele • K.K. Lo van
ooede zaak voor Zandvoort Hong Kong: 'Met
Grand Pnx
Dat zegt de 40-jange K K Lo, de
had
ik
vaak een
eigenaar van het Zandvoortse fantastisch
Chinees-restaurant
Hong weekend'.
Kong Maar stillere perioden
Foto Berlott
in het dorp, vindt hij beslist
°een bezwaar "Zandvoort is Zijn Chinees restaurant op de maal thuis voelt "Ik ben toch bijna Koninginnedag 1977 kon de zaak ge men zou zeggen Ik ga naar die Chi
dan zo'n gezellig klem dorp", hoek van de Haltestraat en de Zee een echte Zandvoortei9", zegt hij in opend worden Opvallend zijn de nees in de Haltestraat' De mensen
straat vaart er m ieder geval wel bij vloeiend Nederlands, hoewel zijn dne Chinese poppetjes die tezamen zeggen nu gewoon Ik ga naar Hong
aldus Lo
"Ik mis de Grand Pnx", zegt Lo
Als die er was, hadden we een per
lect weekend En ik denk wel dat de
meeste bedrijven in Zandvoort goe
de zaken deden" Gezien de ervaring
is hij ervan overtuigd dat het grote
i ace evenement automatisch veel
publiek met zich meebrengt Het
mag voor Lo dan ook snel terugko
men "Of het snel zal zijn of niet, dat
weet ik niet, maar ik denk wel dat de
Grand Prix terugkomt"

Holbewoners weg

14561,
Vermissingsdienst
023 383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507 13888, Asiel Haarlem
023 244443
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening Voor informatie, advies en
hulp tel 17373, op alle werkdagen
van 10 30 12 30 uur Schriftelijk
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel (02507) 19393
De stichting is tijdelijk alleen 's mor
gens bereikbaar Het spreekuur op
dinsdag en donderdagmiddag van
13 30 tot 15 00 uur gaat wel gewoon
door
Belbus Om van de belbus (voor be
woners van 55 jaar en ouder) ge
bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis m de Duinen, tel 13141, tus
sen 11 00 en 17 00 uur De kosten per
persoon bedragen f l, voor een en
kele rit, ƒ1,50 retour
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort Noorderstraat l, tel 13459 bgg
023 320899 of 320464 Spreekuur op
werkdagen van 9 00 10 00 uur, maan
dagavond van 19 00 20 00 uur Ver
der volgens afspraak Deze hulpver
lening, beschikbaar voor iedere in
woner van Zandvoort, is gratis
Telef Meldpunt Sexueel Geweld tel
023-329393 op werkdagen 12 00 14 00
uur en ma avond 19 00 21 00 uur
Wetswmkel Gemeenschapshuis L
Davidsstraat Eerste woensdag van
de maand van 17 30 tot 18 30 uur
Zandvoortse Vereniging van Huurders Gratis advies voor leden
Spreekuur eerste en derde dinsdag
v d maand, 20 00 21 00 uur, of vier
de dinsdag v d maand 13 30 14 30
uur 't Stekkie, Flemingstraat 9
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)

uitspraak zijn buitenlandse afkomst
nog wel verraadt Lo werd in 1950 op
Nieuw Gumea geboren, leefde als
tiener enige jaren m Hong Kong en
kwam in 1967 naar Rotterdam, waar
hij met een compagnon een afhaal
centrum voor Chinese maaltijden
opende

E

SWOZ tijdelijk
korter geopend
ZANDVOORT
De spieekuien
van de Stichting Welzijn Oudeien
Zandvoort (SWOZ) gevestigd aan
de Koninginneweg woiden tijdehjk
waargenomen dooi Mini de Woli in
het dagelijks leven coördinaten van
het Ccntuim vooi Vnjwilhge Hulp
verlening De cooidmatoi van
SWOZ Nathahc Lindeboom blijft
m velband met een schoudei opera
tie ongeveei vijf weken weg
Het kantooi van de stichting is m
die periode alleen s moigens ge
opcnd \oor Tafeltje
Dekje kan men
zich tussen 0CJ 15 en 12 15 uur aan
melden bij cle admmistiatieve
kracht
mcviouw M Titaboel (tt l
1 C J3'J i) Voor de Belbus kan men /ich
gewoon b ij Huis m de Duinen opge
ven (/ie Weckenclelicnsten ) De
spi eekuien \an SWOZ blijven het
zelfde cünsdat, en doneleidag van
H 50 tot 15 00 uui Ook alle piojec
ten gaan gewoon dooi

Rode Kruis reikt hoge
onderscheidingen uit

Sam Sm worden genoemd
Zij
staan voor gelukkig leven, gezond en
lang leven, en rijk leven", verklaart
Lo, die kennelijk veel waarde aan de
poppen hecht Hij heeft er zelfs een
combinatie menu (met keuze uit 18
gerechten) naar genoemd

Kong'
Sommigen kennen de naam wel
licht nog van een plaatselijk zaal
voettaalteam In de prijzenkast staan
tal van glimmende, stille getuigen
uit die succesvolle tijd Die is voor
bij "Het sponsorschap werd helaas
te duur met al die regionale wedstnj
den", verklaart Lo Toch blijft hij
Zaalvoetbal
Bij toeval ontdekte hij tijdens een
zijn clutagenoten nog regelmatig
dagje Zandvoort het pand m de
Ook de naam van het restaurant, zien Tot genoegen van Lo, die, met
Haltestraat Dat was net leeg achter Hong Kong, wil hij wel verklaren, de zijn echtgenote en zoon Iven, ook in
gelaten door de Spar, die naar Zand oplossing blijkt eenvoudig "Ik wilde Zandvoort woont Terugkeren naar
voort-noord verhuisde "Toen ik dat
een makkelijke naam ', aldus Lo "Ik Rotterdam of het verre oosten hoeft
zag, dacht ik meteen Schitterend1" kan wel iets moois verzinnen in het voor hem dan ook beslist niet
De verbouwing van 'supermark Chinees, maar dat is dan voor een "Zandvoort is zo gezellig, ik zou het
t ruimte' naar Chinees restaurant Nederlander heel lastig om uit te met meer kunnen missen
nam maanden m beslag, maar rond spreken Ik wilde voorkomen dat
JOAN KURPERSHOEK

Elysee Beach Hotel krijgt privékliniek
ZANDVOORT - Het Elysee
Beach Hotel krijgt eind van dit
jaar een privékliniek, een zogenaamd 'zotel' Dit wordt geopend door ziektenkostenverzekeraar Sterpolis G O V Een
zotel is een dagbehandelmgs
centrum met twee operatiekamers en uitslaapkamers, waarnaast gebruik gemaakt kan
worden van de hotelservice
Behalve m Zandvoort wordt er
ook een privékliniek geopend in een
ander hotel van de Elysee groep, in
Nieuwerkerk aan de IJssel Daar
naast zijn er al plannen voor medi
sche centra in Hoorn, Alphen a/d
Rijn en Weert, uiteindelijk moet het

een hele keten worden Het manage
ment komt in handen van een aparte
organisatie

Duurder
Behandeling van een patiënt in
een zotel kan de ziektekostenverze
keraars een hoop geld schelen Een
bed m een zotel ongeveer ƒ250, per
dag, is veel goedkoper dan een bed in
een ziekenhuis, dat gemiddeld tus
sen de zes en negenhonderd gulden
kost Daarnaast hoeven de goed
verzekerde patiënten waarschijn
lijk minder lang te wachten op hun
operatie Nu kan dat nog wel eens
maanden duren, de wachttijd voor
een behandeling in een zotel hooguit
enkele weken, zo voorspelt Sterpo

lis De rijksoverheid en de zieken
fondse zijn niet gelukkig met de
komst van de privé klinieken Zij
verwachten dat de gewone zieken
huizen de goedkope behandelingen,
waaraan zij geld overhouden, verlie
zen en dat alleen de duurste ingre
pen overblijven Daardoor zou de gezondheidszorg een stuk duurder
worden, met als gevolg stijging van
de ziekenfondspremies

• Colonnelid Tromp van het Nederlands Rode Kruis afdeling Zandvoort,
wordt gefeliciteerd met zijn hoge onderscheiding

ZANDVOORT - Het Nederlandse Rode Kruis afdeling
Zandvoort heeft zaterdag
avond enkele leden flink in het
zonnetje gezet Een daarvan,
de heer H Tromp, werdbij zijn
afscheid gehuldigd met een
hoge onderscheiding de me
De. rijksoverheid heeft eind vorig daille van verdienste m zilver

Commando, L T Kroes hem de me
daille opspelde en de daaibij beho
rende oorkonde overhandigde De
medaille van verdienste in zilver is
de op een na hoogste onderschei
ding van het Nederlandse Rode
Kiuis Kroes memoieeide de onaf
gebroken inzet van Tromp voor het
Rode Kiuis, sinds 1955 In die tijd is
hij ook provinciaal i aadshd geweest
jaar in principe 'ja' gezegd tegen de
Tromp moest vanwege het berei
Tromp neemt nog niet helemaal
komst van privé klinieken, m navol ken van de 65 jarige leeftijd aftieden afscheid hij hoopt nog enige jaien
ging van veel andere Europese lan als colonnelid en als coördinator als bestuurslid van de afdeling
den Maar officieel is er nog niets van het Jeugd Rode Kruis in Zand Zandvoort te kunnen blijven wer
geregeld Er zijn wetsverandermgen voort Het was een enorme verras ken Ook zal hij nog wel wat lessen
voor nodig, en die zijn ei nog niet sing voor hem zo liet hij later weten blijven geven aan de C gi oep van het
door
toen een lid van het Provinciaal Jeugd Rode Kruis waai van hij een
van de oprichters is

Engel Paap bakt al 25jaar z'n eigen broodjes

ZANDVOORT - Het is vandaag precies 25 jaar geleden
dat het echtpaar Engel Paap-Van der Werf een eigen brooden banketbakkerij in de Potgieterstraat begon. Tijd om het
wat rustiger aan te gaan doen,
vinden beide

"Vanaf m'n twaalfde heb ik al in de
bakkerij gestaan", vertelt de nu
58 jarige Engel Paap "Onder andere
bij Van Staveren in de Zeestraat en
bij Thomas m de Haltestraat Maar
de mooiste tijd toen heb ik wel mee
Woningbouwvereniging
EMM- gemaakt bij Rinkel, waar ik veel ge
Klachtentelefoonnummer techni leerd heb, en bij Van der Werf op het
sche dienst 17577 Bestuurlijk Gasthuisplem, waar ik mijn vrouw
spreekuur iedere eerste dinsdag heb leren kennen"
van de maand van 1930 tot 20 00 uur
Storingsdienst Gasbedrijf tel 61500
Buurtwinkel
Ta\i: tel 12600
Voordat het winkelpandje m de
Potgieterstraat werd betrokken, had
daar al een eerbiedwaardig aantal
bakkers vertoefd Daaronder vanaf
ver voor de oorlog de bekende Van
Unicum, ds S v d Meer uit Haar der Moolen, Van Staveren en Kum
lem
Het echtpaar Paap heeft er een
Zondag 10 30 uur mevr J Bro bloeiend bedrijf kunnen opbouwen,
strom Bruin, Roelofarendsveen
waarin later ook zoon Jaap en
schoondochter Miranda deelnamen
Roomskatholieke Kerk:
"Het is een gezellige buurtwinkel",
Zaterdag 19 00 uur Woord/commu zo omschrijft Jaap het familiebe
medienst, dames Bleijs en Wasse drijf "Maar we hebben het wel druk
ker gekregen door het bungalow
naar
park", voegt Engel daar aan toe "Fn
Zondag 10 30 uur Woord/commu al zit de zaak met in het centrum i an
medienst, dames Bleijs en Wasse het dorp, we hebben zomers toch
heel wat seizoenwerk Onder andere
naar
doordat we broodjes leveren aan
Kerk v.d. Nazarener, Zijhveg 218, strandpaviljoens"
Haarlem:
Zondag 1030 uur Morgendienst, Afbouwen
dhr R Blom
Afgelopen jaar werd het bakkers
Zondag 19 00 uur Avonddienst, dhr
bedrijf uitgebreid met een klein fih
R Blom
aal aan de Zandvoortselaan in Bentveld, maar toch gaan Engel en zijn
Jehova's Getuigen:
echtgenote het wat rustigei aan
Gem Elswoud, Smedestraat 37 te doen "We zijn langzaam aan het af
Haarlem Zat 17 00 19 00 uur en bouwen", bevestigt Engel "In het
maandag 1900 2100 uur Inl R begin viel het zeker met mee om het
van Rongen, L Meeszstraat 14, roer uit handen te geven, maai dat
Haarlem, tel 023 244553
gaat toch wel steeds gemakkelijker
Ik heb alle vertrouwen in mijn zoon
en schoondochter" Tijdens drukke
dagen is ook dochtei Ria in de win
kei te vinden, al trok het bakkersvak
haar minder Toch heeft Ria wel een
Periode:
koks en serveerdiploma, tegen
9 - 15 april 1991
woordig werkt zij op de receptie van
het Circus Zandvoort
Geboren:
Marjolein Juhette, dochter van
Harms, Herman en Biumsma, Ju Feyenoord
Engel Paap hoopt binnen een jaai
liaua Francisca Momca
Anouk, dochter van Van Soolmgen, ot twee helemaal te stoppen met het
werk , zijn echtgenote doet het nu al
Willem en Koper, Jeanette
Malou Fleur, dochter van Stoop, rustigei aan Vervelen is dan niet bij,
Gilles Franciscus Maria en Alders, dat is nu al duidelijk
Hendrika Wilhelmma
Mevrouw Paap vei maakt zich uit
Roxana Lily, dochter van De Bruin,
Carlo Remhard en Dei akhsham, Fa stekend met winkelen en vooi En
nba
gel ging ei tweejaai geleden, dooi de
Channa Natalie, dochtei van Salo verhuizing naar een andeie woning
mons, Rudolf en Douma, Dorith Syl in de Loientzstiaat, een nieuwe we
leid open tuimelen "Ik heb altiid

Burgerlijke stand

ZANDVOORT Vier jonge man
nen uit Amsteidam van 17 en 18
jaar zijn vrijdagavond m velband
met vernielingen in het dorp aange
houden Zij hadden beweg-wijze
rings en vei keei sboi den vernield en
/ouden ook over een auto gelopen
hebben Tegen hen is pioces v ei baal
opgemaakt

Zandvoorts
Nieuwsblad

Dokter Drenth
Ook dokter R Drenth werd zatei
dag onderscheiden, en wel vooi 30
jaar trouwe dienst, daarnaast werd
hij benoemd tot staflid een soort
erefunctie bij het Rode Kruis
Drenth nam afscheid als colonne
commandant, hij wordt opgevolgd
door dokter C A Jagtenberg Dne
medewerksters van de afdeling Wel
f are ontvingen de medaille voor 10
jaar trouwe dienst de dames G
Meijer K Zaremba en C Geurts

OVZ organiseert
grote jaarmarkt
ZAND\ OORT Op zondag 12 mei
woidt ei in het doipscentium een
giote jaaimaikt gehouden Die is te
\mden op de diiehoek' Giote
Kiocht L Davidsstiaat en Coin
Sleeeisstiaat
De organisatie daarvan is ook dit
keei in handen van Ondernemeis
Vei enigma Zandvooit
We ver
wachten zo n 250 deelnemeis zegt
O\ Z becietans Henk Oonk Zand
vooitbe ondei nemeis die zich nog
si aag vv illen opgeven v ooi de mai Kt
kunnen dat nos, snel doen bij Oonk
tel 15203

Tweede Kamerlid
komt voor ouderen
• Het echtpaar Engel Paap-Van der Werf met zoon Jaap en schoondochter Miranda, voor het eigen bedrijf dat
precies vijfentwintig jaar geleden van start ging.

boven gewoond ', verklaart Paap, die
vei dei gek is op sti and en zee, voor
al m de mige wintermaanden
Daai naast kan hij w eei meei naai
wedstrijden van Feyenooid, samen
met nog een paar fans uit Zand
voort Dat werd al ruim 30 jaai zijn

favoiiete voetbalclub dooi het nuch Maai zoals «ezeszd de komende
tere 'recht toe, recht aan' spel zon paai laai zal Engel Paap best nog
dei poespas Ik moet toegeven dat leselmatu in de bakken] te vinden
het de laatste jaren wat mindei was zijn En veel moeite heelt hij daai
Maai als ik op de tribune zat, was ik met mee Gelukkig kunnen ze me
nu nos met missen tijdens het sei
wel echt alle diukte even veigeten
Meer tijd dus voor de hobby's zoem

ZANDVOORT Tweede Kamei lid
Tmeke Netelenbos <P\dA) komt
woensdag 24 apiil aan ZancKooitsc
ouderen een toelichting geven o\ ( i
de Tussenbalans \an de legenna
Dat gebeuit in het Gemeenschaps
huis aan de L Davidsstiaat aan van _,
14 00 uur Tmeke Netelenbos is dooi
afdeling Z andv ooi t v an de Partij \ an
de Artaeil uitgenodigd vooi deze
middag v\ aai op zi] ook v i agi n /al
beantw ooiden Icdeieen van 5? ]au
en oudei is welkom

MENINGEN

Weinig tot geen controle op Van Alphenstraat
De rubriek meningen staat open voor uw
reacties Stuur uw brief naar de redactie
van deze krant Postbus 26 2040 AA
Zandvoort U kunt uw brief ook afgeven
bij het redactiekantoor dat is gevestigd
aan het Gasthuisplein 12 De redactie is
telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648

gehele gedeelte van het tijdelijk in
gestelde eemichtingsveikeei An
dei s dan m uw ki ant vei meld heb ik
bedoeld weekend nagenoeg geen po
litie conti ole op bedoeld weggedeel
te gezien, laat staan dat ei bekeurm
gen weiden uitgeschieven Slechts
enkele malen leed de politie eens
langs zonder ook maai te stoppen

Wel constatcei de ik dat een van de
vele vis en eetkiamen ondei bege
leiding van de politie tegen het vei
keei m weid geleid Mocht ik het
mis hebben vooi wat de bekeuim
gen betreft dan vind ik het niet te
i iimen dat een viski aam ondei taege
leiding wel mag dooinjden, terwijl
Als bevvonei van de5 Tjerk Hidde andeten weiden bekeurd
Verdei maak ik u erop attent dat
stiaat heb ik zicht op vrijwel het
In uw krant van dondei dag 11
april j l stond een belicht ovei de
vei keei schaos lond de Buigemees
tei van Alphenstiaat In dat bericht
stond ook dat de politie de handen
vol had gehad
aan het uitscluijven
van pioce j sben vei baal

de atselopen week het miijveibod
dagelijks dooi tientallen (mogelijk
hondeiden) automobilisten weid
oveitieden zelfs dooi ofticiele m
stanties zoals een hondenwagen
van de politie en bijna dagelijks dooi
de wegenwacht Is dat een goed
v ooi beeld geven' Met name in de
spitsuien schitteit de politie Zand

v ooi t dooi aiwe/igheid
Als goed \ooitaeold vei meld ik cle
bestuui dei s v an de auto s v an Gi an
Doiado die dagelijks tientallen ma
len de gi ote omw eg i ijden en niet dat
kleine stukje in v ei boden lichting
lijden
I) C \an Di|ck
ZaïuUooit

Boulevard helaas verknipt
Het is mi] ten enenmale hoogst
onbegi ijpelijk waai om men de Bou
le\aid Bainaait verknipt heeft tot
wat deze nu gewoiden is Indien
men kijkt naai b v Cannes Nice,
Monte Carlo Nooidwijk enz dan
moet men constateien dat de ge

zagsdiageis aldaai beliepen heb
ben, dat o a de boulevaid het pi onk
stuk van een badplaats is
Waai om kon dit met bij ons'
IU m c Li ijlt n itil ( mlm
/.imluiiitt
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Glazenwasserij
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

jl|bhigë>.; collectie :L£pL;s:;
r ó t ë j i-floyël, Cöicago,;.

VACATURES

Welkom
in „De Manege"
ledere zaterdagavond sfeervolle dans- en
ontmoetingsavonden voor ongebonden

ADVERTEREN OP DEZE PAGINA?

mensen.

A.s. zaterdag 2 zalen open
met 2 discjockeys
Entree 10.- koffie en hapjes
inbegrepen.

• Neem kontakt op met de advertentie-verkoop van Weekmedia:
Amstelveen: tel. 020-6453529, telefax 020-6452508 - Purmerend: tel. 02990-23921, telefax 02990-70966
Uithoorn: tel. 02975-40041, telefax 02975-61095 - Zandvoort: tel. 02507-17166, telefax 02507-30497

Leeftijd v.a. 25 jaar
Geen spijkerkleding a.u.b.
Info 16023

heeft in zijn vestiging in ZANDVOORT

La Bast file

plaats voor

HULP-VERKOOPSTERS M/V

zandvoort

vanaf 17 jr. vanaf 10 uur per week.
voor NU en komend zomerseizoen.

BEDANKT
jansi & sil
erik & carla

peter & mirjam
marcel & bea

Dames montuur

martin & patricia
jelle & renée

INKL. ZONNEGLAZEN
OP VERTE OF
LEESBRILSTERKTE*

jan & nicolet
wim & peggy
boudie & hanneke

X

harry & toos

michel & aagje
karin & rico

Heren montuur

tino & marjan
rob & hanny

INKL ZONNEGLAZEN
OP VERTE OF
LEESBRILSTERKE*

dolf & ellis

maarten & yolande
peter & petra

ƒ 115.-

ruud & monique
suze & bouwe

(* sterkte s-4.00 t/m s+4.00

alex & fabienne

voor hogere sterkten,
ontspiegeling of

loeki & angelique

jan & karin
barend & pie
hans & anja
pim & monique

meekleurende glazen geldt
een tpeslag.)

pieter & brigitte

ron & aldo
meko-books
idee-cd
loemenhuis-bluys
foto-scholtmeyer

NATUURLIJK WEER BIJ:

SLINGER OPTIEK
Gediplomeerd opticien, optometrist o.v. - kontaktlensspecialist
A.N.V.C.

niveau-offset

Grote Krocht 20A - Zand voor t - Tel. 02507-14395

con, mar & charlie
martin sportcup

Bent U geïnteresseerd bel ons dan voor

jacob
sandra
bob
femke
gerards
gerard
fred
guido
mathieu
hans v. t.
jaap k.g.
donald
marijke
jeroen
leontien
merel
rob b.
mirella
danielle
petra
ellen
irma
erwin
harro
karin
allard >
olav
inez
rob v/d l.
patrick
adri
nico
george d.
wim d.

Leverancier van alle ziekenfondsen

meer informatie 023-241580 of na 17 uur

MISS LISS
Kerkstraat 4
vraagt voor direct
ervaren

part-time
verkoopsters
ook voor de
avonden.

Werken aan een
schone Waddenzee
De Waddenzee is het grootste natuurgebied van West-Europa. Het strekt zich uit van Den Helder tot
Denemarken en is een uniek water- en natuurgebied. Eén van de organisaties die dat al 25 jaar ook zo
wil houden, is de Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, ofwel de Waddenvereniging.
Daarom gaat de Vereniging
gewoon stug door met haar
werk - zoals het 'Waterpact':
een actie van een aantal orgamsaties, waaronder ook de
Waddenvereniging, die hun
krachten bundelen om de vervuiling van de grote rivieren,
het IJsselmeer. de Noordzee
en de Waddenzee aan te pakken. De Nationale Postcode
Loterij steunt ook dit initiatief. Want de Waddenzee is
het waarachtig waard om behouden te blijven! •

V i j f e n t w i n t i g j a a r geleden
werd de Waddenvereniging
opgericht om vervuiling, inpoldering en delfstotw inning
tegen te gaan. Dat was geen
pretje als je het soms moest
opnemen tegen l i e f s t tien
ministeries, drie provincies en
veertig gemeenten. Zeker in
een tijd w a a r i n n a t u u r en
milieu lang niet /oveel aandacht hadden als nu.
Maar de Waddenvereniging
hield vol. En het is s oor een
met gering gedeelte daaraan
te danken dat v»e ons unieke
w a d d e n k ust ge bied h e b b e n
behouden Toch k u n n e n \\e
niet op on/e Lm wei en lusten

Alleen in liet iy<w;Wi' niiiuurgchictl
\ tin EitnifHi i \ et noy t iitrnie vtioi de
zeehond Mum ilttn moeien u e cle
\Vtiüücnzee st hoon blij\en huilden

vlotte
enthousiaste
medewerkers/sters
Leeftijd v.a. 16 jaar.
Wij werken met een leuk team
in wisselende diensten.

tel. 13397

Tel.

18500-13737

„Vis en Specialiteiten"
Voor als het goed moet zijn
Haltestraat 16
vraagt ter versterking van ons team

een vriendelijke
verkoopster
i

Postcode Loterij steunt Waterpact.

VRAGEN

023-320627.

Leeftijd 20-35 jaar.
Tevens vragen wij een dame voor enkele dagen
p.w.
Leeftijd tot 50 jaar.
Wij bieden: een gezellige werkkring.
Werktijden in overleg.
Prima salariëring.
Voor inl. na 19.00 uur:
19322 vr. nr. de heer P. Reus

Gevraagd
BEDIENEND PERSONEEL

kelner of serveerster
buffetmedewerkers/sters
en
part-timers
tel. 12270
vragen naar Hr. Smits of mw. v.d. Hoorn.

Gezocht

part-time
VERKOOPSTER

Medi Interim is de gespecialiseerde uitzendorganisatie voor de
gezondheidszorg. En zeer succesvol, wat niet in de laatste
plaats is te danken aan onze vaste medewerkenden, waarbij we
vooral op karakter en persoonlijkheid letten.
Om onze organisatie verder te versterken zoeken wij een
UITZENDMEDEWERKSTER (M/V)
PART-TIME WERKZAAM VANUIT EIGEN WOONHUIS
Herken uzelf:
U^bent een man/vrouw met
een gedegen opleiding (HAVO/MAVO-nivo), u bezit
goede kontaktuele eigenschappen en bij voorkeur
werkervaring in de gezondheidszorg. Kwaliteiten die u in
een werkkring gedurende een
beperkt aantal uren per week
thuis (weer) wilt benutten.
Doel van de funktie:
- het werven en selekteren
van uitzendkrachten
- het onderhouden van kóntakten met uitzendkrachten.
Medi Interim vraagt
kandidaten:
- woonachtig in Zandvoort
- met de beschikking over
een representatief woonhuis met eventueel een
aparte werkruimte

- die hun tijd zo kunnen inrichten, dat zij enige uren
per week beschikbaar zijn.
Medi Interim biedt:
- een afwisselende baan bij
u thuis
- professionele ondersteuning
- goede onkostenregeling
Kandidaten, die in Zandvoort
wonen, kunnen hun interesse
schriftelijk kenbaar maken en
een sollicitatiebrief sturen
naar:

Medi Interim
Joan Muyskenweg 124,
1099 CK Amsterdam,
t.a.v. de heer F. Ree,
tel. 020-6682071

18-30 jaar

DAGGI MODE
Kerkstraat 22/8 Tel. 02507-20136

PERSCOMBINATIE
is uitgeefster van Het Parool, Trouw, de Volkskrant en
de Weekmediabladen.

Gevraagd
voor de weekenden

flinke schoonmaakhulp
voor de in de keuken bij

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
de vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand
het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
U1 lot (ƒ 10.-) per maand

Snackbar „MATA-HARI"

kantinemedewerk(st)er
Zandvoorts Nieuwsblad
LOSSEVERKOOPADRESSENFa. P. Kleijn

Postcode: i

NATIONALE
Handtekening:

TT
LOTERIJ

Bon invullen, uitknippen en opsturen m een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 13052, 2501 VC Den Haag

De bedrijfskantines ressorteren onder de laatstgenoemde
afdeling. Voor de Volkskrant-kantine zoeken wij, in verband
met de functieverandering van de huidige medewerker,
kandidaten voor de functie van

tel. 13201

loten (a ƒ 10,-) per maand

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blok etters

Het bedrijfsonderdeel Algemene Zaken bestaat uit de
afdelingen Postkamer, Huisvesting en Bouwzaken,
Beveiliging en Civiele Zaken.

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoorl

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO
Sig.mag. De Krocht

Haltestr 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1 Zandvoort

Maraned

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

Betrokkene zal in teamverband zorgdragen voor de
voorbereiding en verzorging van lunches en maaltijden,
evenals het verrichten van andere kantine-werkzaamheden.
De werkzaamheden worden de ene week in nacht- en de
andere week in dagdienst uitgeoefend. Dit maakt het
noodzakelijk dat kandidaten zowel in goed teamverband
moeten kunnen werken, als het kunnen werken met een
grote mate van zelfstandigheid.
Ervaring met keukenwerkzaamheden en gevoel voor
dienstverlening zijn voorts een vereiste.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het Hoofd
Civiele Zaken, de heer L. van der Werf, telefoon
020-562.2827.
Uu< schriftelijke reacties kunt u richten aan de afdeling
Personeelszaken van Perscombinatie N. V., Wibautstraat 150,
1091 GR Amsterdam, ter attentie van de lieer H, Kramer,
personeelsfunctionaris, onder vermelding van HK/9L06.
De sollicitatietermijn sluit op 22 april 1991.
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Jos van der Meij schiet ZVM naar periode-titel
ZAND VOORT - Vorige week
kon Jos van der Meij zijn jubileum wedstrijd geen extra feestelijk tintje geven en verloor
Zandyoortmeeuwen kansloos.
In zijn 251e wedstrijd heeft
Van der' Meij echter revanche
oenomen en Zandvoortmeeu'wen naar een periode-titel geschoten. Driemaal scoorde de
bebaarde en kalende Zandvoorter en eenmaal wist exdoelman Wim van de Kuijl
raak te schieten. EHS werd
daardoor met 2-4 geklopt en
Zandvoortmeeuwen mag in

wen, vorige week nog zo mak als een
lammetje knokte voor elke meter
grond en kwam na ruim een half uur
spelen op een 0-1 voorsprong door
een treffer van Willem van der Kuijl.
De strijd tussen EHS en Zand- De vreugde was maar van korte
voortmeeuwen was beslissend voor duur aangezien enkele minuten lade periode titel. De Haarlemmers ter EHS een fout in de Zandvoortse
zouden die pakken bij een overwin- defensie afstrafte. Voordien had een
ning en Zandvoortmeeuwen had EHS voorwaarts al eens het houtook nog kansen. De strijd begon met werk geraakt.
bijzonder hard spel maar de uitstekende scheidsrechter greep strak en
goed in. Beide partijen waren aan Pittig
elkaar gewaagd en aangezien beiden
In de tweede helft een vervolg van
ook moesten winnen werd er vol op een pittige strijd. De Zandvoorters
de aanval gespeeld. Zandvoortmeeu- hielden het hoofd er goed bij ook al

TC Zandvoort
komt goed uit
startblokken

Beatrixschool sterke winnaar
van het schoolvoetbaltoernooi

ZANDVOORT - De tenniscompetitie is afgelopen zondag
begonnen en de TC Zandvoort
boekte met het tweede en derde team fraaie overwinningen.
Zandvoort 2 was veel te sterk
voor Joy Mozaïk en won met 62 en het derde team zegevierde
met 5-3 over de reserves van
Van Wijk/TCV.

een nacompetitie, met Spaarnestad en Halfweg, uitmaken
wie promoveert naar de vierde
klasse KNVB.

'Het tweede team van de tennisclub Zandvoort was in de strijd tegen Joy Mozaïk oppermachtig. Sander van Gelder en Karin Moos gaven
in deze wedstrijd een aardige tennisdemonstratie en wonnen hun partijen. Alleen Sven Groeneveld verloor
zijn enkelspel en ook het gemengdedubtael werd verloren.
Het derde Zandvoortse team
speelde op tennispark De Glee een
goede partij en won met miniem verschil, 5-3. Petra Jansen en Katja Nelis zorgden voor de eerste twee punten door de enkelspelen te winnen,
terwijl Katja Nelis en Nancy Magielse in het damesdubbel eveneens zegevierde.

Spandoekwedstrijd
ZANDVOORT - Tijdens de promotie-wedstrijd tussen Zandvoortmeeuwen en Spaarnestad organiseert de Zandvoortse vereniging een
spandoekwedstrijd. De jeugd kan bij
deze wedstrijd een fraaie leren voetbal winnen. Dan moet elk kind een
spandoek meenemen met daarop
een kreet ter aanmoediging van
Zandvoortmeeuwen. Ieder kind met
een spandoek krijgt in ieder geval
een ijsje en, zoals vermeld, wordt er
onder de spandoekhouders een bal
verloot.

liepen 'zij een 2-1 achterstand op.
Toen ging Jos van der Meij zich met
de zaak bemoeien. Uit een scrimmage wist de Zandvoortse spits gelijk te
maken en een tiental minuten later
was het opnieuw raak. Een gave solo
van good-old Van der Meij besloot
hij met een machtig schot, 2-3. EHS
probeerde van alles om het tij te
keren maar de Zandvoortse defensie
stond pal.

Tien man
Het felle spel van EHS leverde nog
een verwijdering naar de kleedkamer op en met tien man werd het te

moeilijk. Zandvoortmeeuwen vergrootte de voorsprong naar 2-4 toen
Van der Meij een strafschop benutte. Die ontstond na een verre inworp
van een Zandvoortse verdediger,
waarna een Haarlemmer de bal uit
het doel sloeg.
EHS heeft het in de slotfase nog
wel geprobeerd maar kwam niet verder dan een keihard schot op de
doelpaal, buiten bereik van Dobias
Bloem. Vreugde bij de Zandvoorters
die zich kunnen opmaken voor de
verlenging van de competitie.

'

Casino-ZVM slecht op dreef
ZANDVOORT - De Casino- ruime overwinning, 12-22.
Doelpunten Casino-ZVM: Kees
ZVM handbalteams leden afgeHoek 6, Menno Trouw 2, Guido Weilopen zondag ruime nederla- deina
gen. De heren gaven CSV tot Vos 1. 2, Peter Pennings l, Ronald
tien minuten in de tweede helft
goed partij maar werden toen
naar een 12-22 nederlaag ge- Dames
speeld. De dames waren kansBehalve in de eerste paar minuten
loos tegen Risdam, 13-20.
speelde Casino-ZVM een matige par-

tij handbal. De opzet van de aanval
verliep stroef, waardoor veel balverlies ontstond. Risdam was feller en
daartegen had Casino-ZVM weinig
in te brengen. Na een 6-10 achterstand bij de rust heeft Casino-ZVM
het wel geprobeerd, maar het zat er
niet in. Risdam kon gemakkelijk de
te doorzichtige Zandvoortse aanvallen onschadelijk maken en won eenvoudig met 13-20.
Doelpunten Casino-ZVM: Sylvia
Blom 5, Elly von Stein 3, Margreet
Sterrenburg 3, Wendy van Straaten
l, Mireille Martina 1.

Zaterdagteam van
ZVM speelt gelijk
ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen bereidt zich rustig voor op
de nacompetitie en dat kwam
ook tot uiting in de 21e competitiewedstrijd. Bij Energie
werd vooral in de eerste helft
goed gevoetbald en in het tweede gedeelte moest Zandvoortmeeuwen een stapje terug
doen, Eindstand 1-1.
Het was een zeer aantrekkelijke partij voetbal tussen Zandvoortmeeuwen en Energie. De Haarlemmers
hebben nog kans op een periode-titel, maar dan moes' er gewonnen
worden.
Zandvoortmeeuwen, dat zich ai
zeker weet van een plaats in de nacompetitie, vervulde haar sportieve
plicht en zette vooral in de eerste
helft vele goede aanvallen op. Hot
overwicht werd onderstreept door
een doelpunt van Paul Blei. In c!e
tweede helft was Energie de beter
spelende ploeg en kwam dan ook
verdiend op een gelijke stand, 1-1.

Prima gymwedstrijden OSS
Foto: Bram Stijnen.

ZANDVOORT - Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi is
weer achter de rug en ook dit
keer is het een groot succes
geworden. In tegenstelling tot
andere jaren nu prachtig weer
en vele toeschouwers omzoomden de velden. Ook werd
er goed gevoetbald en uiteindelijk kwam de Beatrixschool als
glorieuze winnaar uit de bus.
De „Weideman wisselbeker",
kwam daardoor voor één jaar
in de prijzenkast van de Beatrix.

Voor het zover was hebben zowel
de meisjes als de jongens er vele
zweetdruppeltjes voor moeten laten.
Op de velden van Zandvoort '75
werd dit jaar het toernooi verspeeld
en de organisatie was perfect. De
kantineploeg onder leiding van
Mevr. Paap zorgde dat een ieder aan
z'n trekken kwam en ook was er
waardering voor de EHBO dames.
Ook de scheidsrechters Peter Schrader, Gerrit Halderman, Willem
Schilpzand, Henk Sol en Nico
Luykx kweten zich voortreffelijk
van hun taak.

Op de velden werd er als vanouds
weer fanatiek maar sportief om de
punten gestreden. De inzet was
groot en ook de kleinere scholen
konden aan het schoolvoetbaltoernooi deelnemen. De teams van de
kleinere scholen werden hier en
daar aangevuld met wat gastspelers
tempo van voet naar voet gaan en en die werden zonder één wanklank
ook snelle één-twee combinaties van welke kant dan ook in de teams
zaaiden paniek in de Gooiland-de- opgenomen.
fensie. In de 24ë minuut werd het 31. Bas Heino slalomde langs drie
spelers en stelde daarna Dennis Meisjes
Keuning in staat 3-1 te scoren.
Bij de meisjes nam de Beatrix-

Nihot/Jaap Bloem Sport
achterhaalt koplopers

ZANDVOORT - Door de resultaten van de afgelopen week
is Nihot/Jaap Bloem Sport medekoploper geworden in de
zaalvoetbalcompetitie.
Zelf
wonnen de Zandvoorters met
5-2 van Gooiland en de concurrenten Kras Boys en Rolff verloren. Met nog twee wedstrij- „Gemakkelijk"
Coach Guus Marcelle had een geden te gaan is er dus nog van
makkelijke avond omdat zijn spealles mogelijk.

lers zeer gemotiveerd bleven voetballen en al na dertig seconden in de
tweede helft op 4-1 kwamen door een
doelpunt van Edwin Ariesen. Even
nam Nihot/Jaap Bloem Sport gas terug, waardoor Gooiland iets terug
kon doen. Even concentratieverlies
en Gooiland kwam terug tot 4-2.
Gooiland ging toen va-banque spelen en nam grote risico's. De daarop
volgende snelle uitvallen van Nihot/Jaap Bloem Sport waren erg gevaarlijk, maar net zoals in de eerste helft
bleek de Gooise doelman vrijwel onpasseerbaar. Een minuut voor het
einde werd hij toch gepasseerd door
een schot van Bas Heino.

Vanaf het begin dicteerde Nihot/Jaap Bloem Sport de wedstrijd tegen Gooiland. De Zandvoorters
speelden technisch begaafd zaalvoetbal en kwamen na drie minuten
al op een 1-0 voorsprong. Edwin
Ariesen speelde de opkomende Dennis Keuning aan, die geen moment
twijfelde en raak schoot. De voorsprong leek al snel groter te worden
maar de voortreffelijke Gooilanddoelman voorkwam menige treffer.
Maar in de veertiende minuut was
die doelman toch kansloos toen Bas
Heino een fraaie actie besloot met
een tikje naar Wim de Jong, die de
hoek voor het uitkiezen had, 2-0.
Aanstaande vrijdagavond komt
Een minuut later slaagde Gooiland medekoploper Kras Boys bij de
erin, middels een gevaarlijke coun- Zandvoorters op bezoek. In de Pelliter, de spanning terug te brengen, 2- kaanhal begint de wedstrijd om
1. De Zandvoorters waren geenszins 20.30 uur en het wordt een wedstrijd
aangeslagen en lieten de bal in hoog met veel spanning.

E-junioren Z75 kampioen

Standen voetbal
Vierde klasse KNVB zaterdag
Zandv.75
20-33 SMS
20-17
OSDO
20-32 RCH 20-17
Aalsmeer 20-27 SCW 20-14
Swift
20-27 NFC 20-14
Eerste klasse HVB zondag
Velsenoord 22-39 Terrasvgl 2221
Spaarnest 22-31 'Zandvoorm. 22-20
Halfweg
22-30 Hillegom22-19
Concordia 22-29 Heemstede 2214
DIOS
22-23 VVH
22- 8
EHS
22-23 DSC '74 22- 7
Tweede klasse HVB zondag
Vogelenz 20-34 NIJVV 19-13
Alliance
20-30 THB 20-12
Schalkwijk 20-30 Spaarnevgl 2010
DSK
19-26 TZB
20- 9
SVIJ
20-25 Overbos20- 08
BSM
20-21

ZANDVOORT - Afgelopen
zaterdag vonden de onderlinge
wedstrijden van de gymnastiekvereniging OSS plaats in
de Pageehal aan de Flemingstraat. Het jaarlijks terugkerende evenement was ook dit
keer weer één van de hoogtepunten in het seizoen van de
OSS-leden, waarbij zij hun uiterste best deden elkaar de
sportieve loef af te steken.

school vanaf de eerste dag het heft in
handen en heeft die niet meer wéggegeven. Na de eerste dag werd de
Beatrix gevolgd door de Oranje Nassauschool en de Hannie Schaftschool. De tweede dag was voor de
Beatrixschool de moeilijkste. De
concurrentie, Hannie Schaftschool
werd echter op 0-0 gehouden en de
Oranje Nassau werd met 1-0 teruggewezen. Op de laatste speeldag maakte de Beatrix geen fouten en werd
onbedreigd eerste. Doordat de OranDit jaar was er voor het eerst een
je Nassau met 1-0 won van de Han- zogenaamde „Overall-beker" te vernie Schaft eindigde eerstgenoemde dienen en wel voor de turnster of
op de tweede plaats.
turner, die het hoogste puntenresultaat van de dag op haar/zijn naam
zou schrijven. Na de opmars en het
welkomstwoord begon het eerste
Jongens
wedstrijdonderdeel, van de groep
Bij de jongens waren het ook de 6/7- en 8/9-jarigen. Zij lieten zich van
teams van de Oranje Nassau en de hun beste kant zien en gaven elkaar
Beatrix, die om de hoogste eer stre- de punten beslist niet cadeau, zodat
den. De Oranje Nassau ging na de er een spannende competitie onteerste dag aan de leiding en zou die stond.
niet meer afstaan. De Beatrix volgde
goed op de voet en de onderlinge
„OSS zit weer in de lift en de jeugd
wedstrijd op donderdag stond bol heeft de toekomst, zoals zij hier duivan de spanning. Vele hachelijke delijk heeft laten zien", merkte een
momenten voor de doelen en scho- van de spreeksters later dan ook teten op de paal maar uiteindelijk wer- recht op, tijdens de prijsuitreiking.
den de punten broederlijk gedeeld, Het publiek werd vervolgens ont1-1. De Van Heuven Goedhart be- haald op een turndemonstratie van
hoorde na de eerste dag ook nog tot Arda Paap en Joyce Koopman, die
de kanshebbers, maar een slechte cp een speelse manier lieten zien,
tweede dag waar slechts één punt waartoe men, na de nodige uurtjes
werd behaald, wierp dit team terug trainen, zoal in staat is.
naar de derde plaats.
Uiteindelijk was het de Beatrix die
aan het langste eind trok in de totaal
score, en zij werden de trotse winnaar van de prachtige bokaal die vorig jaar beschikbaar werd gesteld
door Ruud Weidema. Officieel
maakte Weidema geen deel meer uit
van de voetbalcommissie, maar op
de achtergrond heeft hij nog heel
wat werk verzet.

Demonstratie

Erg fraai was ook de later op de
ochtend gegeven demonstratie van
de „Gymgirls", onder leiding van
trainster Brenda. De kleurige linten
van de „Girls" en de wijze waarop zij
hun oefeningen, op goed gekozen
muziek, aan het publiek toonden,
gaven deze dag een extra accent.
Bij de jongens werd de wisselbeker voor de derde achtereenvolgenEindstand meisjes: 1. Beatrix, 2. de maal gewonnen door Tim Wallig,
Oranje Nassau, 3. Hannie Schaft, 4.
Maria, 5. Van Heuven Goedhart, 6.
Plesman, 7. Nicolaas.
Eindstand jongens: 1. Oranje Nassau, 2. Beatrix, 3. Van Heuven Goedhart, 4. Hannie Schaft, 5. Nicolaas, 6.
Plesman, 7. Maria.

Totaal eindstand: 1. Beatrix, 2.
Oranje Nassau, 3. Van Heuven
Goedhart, 4. Hannie Schaft, 5. Maria, 6. Plesman, 7. Nicolaas.
De wisselbeker ging naar de Beatrixschool.

Op de foto staande van links naar
rechts: Roy Bernabela, Frank Hoogendoorn, Jorik van der Smaal, trainer
Ruud Krijgsman, Eduward van Zeeland, Sebastiaan van der Voet, leidster
Sylvia van Soolingen en Helen de Boer.
Zittend van links naar rechts: Tjeerd
Ariesen, Tim van Kempen, Patrick van
der Wal, Sander Schuiten en Arnior
Krim.

DIOS kwam in de tweede helft nog
wel op gelijke hoogte maar verder
hield Zandvoort '75 de zaak geheel
onder controle en het kampioensfeest kon gevierd gaan worden.

ZANDVOORT - Nauwelijks
een maand na de zo succesvol
verlopen organisatie van de
halve finale van het Nederlandse dameskampioenschap, laat
Chess Society Zandvoort op
organisatorisch vlak opnieuw
van zich horen. Dankzij sponsor Management Share, een
uit Amsterdam afkomstig software-house, is Chess Society in
staat op zaterdag 27 april aanstaande een groot landelijk Rapid-toernooi te organiseren.
De Chess Society verwacht dat
vele schakers uit alle windrichtingen zullen deelnemen aan dit toernooi dat om 10.30 uur geopend zal
worden. De plaats van handeling is
het Gemeenschapshuis en er zal gespeeld worden in groepen van zes
spelers, ingedeeld naar speelsterkte.
De zes spelers die elkaar in een halve competitie gaan bestrijden krijgen 25 minuten bedenktijd per persoon/per partij.

zodat hij deze nu defintief mag behouden. Een knappe prestatie. De
overall-winnares van de dag was ten
slotte Merle van der Storm, met het
goede puntentotaal van 33.4.

Yvette Lefferts. 3. Irina Nijenhuis.
Groep 12 en ouder: 1. Chantal van
der Meye, 2. Mira van der Meyc, 3.
Kim d'Hont. Jongens: 1. Tim Wallig,
2. Klaas de Rijk: 3. Ban Timmermans. Keurgroep < 1 > : 1. Tamara
Prijswinnaars: groep 6-7:1. Bianca Hanning, '2. Francisca Rubeling, 3.
van Loon, 2. Amber Schilder, 3. Femke Paap. 4. Loesje van der
Shantal Visser. Groep 8-9: 1. Yordy Kruyf. Keurgroep ( 2 > : 1. Merle van
Bluys, 2. Joanne Heel, 3. Judith Bos. der Storm: '2. Arda Paap, 3. Joyce
Groep 10-11:1. Joyce van Egmond, 2. Koopman. 4. Brenda Sandtaergen.

Z'75 troeft

ZANDVOORT - Na een
spannende partij voetbal heeft
Zandvoort'75 het verdedigend
spelende Aalsmeer toch afgetroeft met 2-1. De Zandvoorters behouden de leiding.
Alleen OSDO kan in de laatste twee

Chess Societyorganiseert
nationaal Rapid-toernooi

ZANDVOORT - Afgelopen zaterdag behaalde het E-juniorën team
van Zandvoort '75 het kampioenschap.
En dat werd behaald met de fraaie
cijfers van negen gespeeld en zeventien punten. Ongeslagen aan kop
moest Zandvoort '75 in de wedstrijd
tegen naaste concurrent DIOS bewijzen de sterkste te zijn. Aan een
gelijkspel hadden de E-junioren genoeg. De Zandvoortse jongeren begonnen erg zenuwachtig maar onder
luide aanmoedigingen van het in
groten getale aanwezige publiek
werd een 1-0 voorsprong genomen.

periode-titel heeft Zandvoortmeeuwen het recht verworven om promotiewedstrijden te spelen. Aanstaande zondag begint dit gevecht om een
plaatsje in de vierde klasse KNVB
met de wedstrijd Zandvoortmeeuwen tegen Spaarncstacl. De derde
vereniging is Halfweg die volgende
week mag aantreden.

Afhankelijk van het resultaat van
komende zondag wordt de volgende
wedstrijd vastgesteld. De Zandvoorters mogen dus komende zondag op
eigen veld aantreden tegen SpaarnePromotiestrijd
stad, aanvang 14.30 uur terrein VonDoor het behalen van de laatste dellaan.

Koploper CSV had het tot in de
tweede helft niet gemakkelijk tegen
de goed handballende Zandvoorters.
Casino-ZVM kon aardig bijblijven
en ook na een 6-9 achterstand bij de
rust leek de uitslag best goed te gaan
uitvallen. Na tien minuten stortte
Casino-ZVM in elkaar en CSV liet
toen zien over meer klasse te beschikken. Het eerste gedeelte van de
strijd had Casino-ZVM te veel
kracht gekost en dat brak in de slotfase op. CSV speelde toen een tempo
hoger en liep weg naar een toch nog

Zandvoorts
Nieuwsblad

wedstrijden als de enige concurrent
beschouwd worden.

Zowel met de wind in do nis; als ei e
wind tegen is Zandvoort'75 cor.#:a:i:
in de aanval geweest. Me: c1.e w.nd
mee heeft Zandvoon'7? ::e: v .ui k van
afstand geprobeerd maar cv':i:e kansen ontstonden er MOS: :::e:. Aalsmeer beperkte zich ;i::slu;;end tot
verdedigen en kwam nauwelijks aan
de bak. Via een uitval forceerde
Aalsmeer een noekschop in de 20e
minuut en daaruit werd tegen de
verhouding in gescoord. De bal werd
laag voorgetrokken en de dekking in
de "Zandvoortse defensie liet het
even afweten en Aalsmeer maakte er
0-1 van.

De tweede helft leverde net als in
de eerste vaak pittige duels open
daardoor ook vete vrije trappen. Na
acht minusten spelen kwam uit zo'n
vrije trap de voor Zandvoort'75 verlossende tweede treffer. Opnieuw
dus een vrije trap, die doorgekopi
werd en vervolgens door de uitblinker Paul Longayroux met een omhaal in het doel geschoten, 2-1. I'O
Zandvoorters wilden doordrukken
en de snelle Longayroux werd keer
op keer de diepte ingezonden. Het
bracht echter niet het gewenste resultaat.

Na een twintig minuten spelen
zakte het offensief wat af en kor,
Aalsmeer wat meer aanvallende ae
tiviteiten ondernemen. De gasten
De druk op het Aalsmeer doel zochten de aanval op met lange trap
Door eerder genoemde sponsor, ben wij een beperkt aantal leden. We
kan het toernooi, wat prijzengeld be- hebben echter ddusdanig veel orga- werd nadien nog groter en het wach- pen en daarbij moest doelman Piertreft, landelijk gezien tot het aan- nisatorische kennis in huis dat zelfs ten was op de gelijkmaker. De uitste- re Visser zeer alert blijven. Veel jzetrekkelijkste in zijn soort gerekend wanneer er meer dan 100 schakers kende verdediger René Paap onder- vaar was er niet behoudens een vrije
worden. ledere groepswinnaar ont- naar de badplaats komen wij dit zon- steunde ook z'n aanval de door goed trap waarbij Zandvoort'75 goed weg
vangt namelijk een enveloppe met der meer in goede banen leiden. Dit doorzetten van Paap kwam de taal kwam. Buiten bereik van Visser
daarin maar liefst 50 gulden. Op ie- natuurlijk wel mede dankzij de be- voor de voeten van Dennis Keuning, werd de bal keihard op de doelpaal
der nummer twee ligt 30 gulden te vriende vereniging SVS uit Haar- die zijn inzet gestopt zag. Vele voor- geknald. Voor het overige hield
wachten, terwijl de als derde ge- lem, die ons borden, stukken en zetten daalden neer in het straf- Zandvoort'75 de voorsprong ketiriu
klokken beschikbaar stellen", aldus schopgebied maar de Aalsmeerder vast, 2-1.
plaatste 20 gulden ontvangt.
de enthousiaste Drost.
defensie wenste niet te capituleren.
De spelers van Zandvoort '75 hadOp alle manieren heeft Zandvoort'75
Iedereen die enigszins bekend is
geprobeerd de achterstand weg te den in de loop van vorige week nogal
met het schaakspel kan aan het toerwerken. Met veel inzet werd het wat lichte blessures opgelopen,
nooi deelnemen. Men speelt name- Kampioenschap
Voordat dit toernooi verspeeld zal Aalsmeer doel bestookt, er ontston- doch met behulp van fysiotherapeut
lijk altijd tegen tegenstanders van
ongeveer gelijk niveau. Het in- worden wacht de Chess Society op den vaak onoverzichtelijke situaties Maarten Koper, waren de voetbalschrijfgeld bedraagt tien gulden, zo- het sportieve vlak nog een belangrij- in het strafschopgebied maar het lers weer op tijd fit. „Nu moeten we
wel voor jeugd als voor senioren. ke klus. Twee dagenvoor het toer- lukte nog niet. Een sterker Zand- het gewoon afmaken, we zijn meest
Inschrijving is telefonisch mogelijk nooi zullen de Zandvoorters tegen voort'75 kreeg in de 35e minuut loon al in de aanval, maar het is belangtot vrijdagavond 26 april 20.00 uur rode lantaarndrager De Uil uit Hille- naar werken. Een vrije trap van ach- rijk dat je achter de zaak dicht
bij: Nico Handgaaf 02507-18421, gom het kampioenschap in de vier- teruit. belandde voor de voeten van houdt. Anders loop je achter de t'eiHans Drost 02507-18430, Hans van de klasse G veilig moeten stellen. Rob Koning die vreselijk hard en ten aan. Het is van belang dat de
Deze laatste wedstrijd, die om 20.00 fraai inkogelde, 1-1. De badgasten jongens nu scherp blijven. De sfeer
Brakel 02507-14884.
De vraag of de jonge, nog niet zo uur in het Gemeenschapshuis van gingen door en probeerden alsnog is erg goed en al ligt er wel een begrote vereniging niet te veel hooi op start' zal gaan, zal, daar de concur- met een voorsprong te gaan rusten. paalde druk op de jongens, we gaan
zijn vork neemt, wuift secretaris- rent slechts één punt achterstaat, Aalsmeer verdedigde met een ,,weg- maar voor één ding en dat is het
/penningmeester Hans Drost la- wel door Chess moeten worden ge- is-weg" taktiek en kon met de gelijke kampioenschap", zegt trainer Gestand de kleedkamer opzoeken.
rard Nijkamp.
chend van de hand. „Natuurlijk heb- wonenn.

WEEKMEDIA 22

DONDERDAG 18 APRIL 1991

Bijna iedereen in
Zandvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

Divers personeel gevraagd

Stichting Schinkelhaven
een wijkgericht verzorgingshuis met 122 bewoners
vraagt zo spoedig mogelijk een

hoofd algemene dienst m/v|
HOOFDTAKEN
- geeft leiding aan de medewerkers van de algemene
dienst m n receptie recreatiezaal technische dienst
schoonmaak en linnenkamer
- regelt diverse huishoudelijke zaken met bewoners

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
1 cio advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor
en gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot
^i
'irt culieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
'J' cro s op de pagina MICRO S
la'bing is mogeli|k m de volgende editie
anavoorts Nieuwsblad ƒ 0 4 0 per millimeter
->lu i ngstijd dinsdag 15 00 uur
J kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507 17166 of afge
^n zenden aan
•> Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplein 12
2042 JM Zandvoort
: Weekmedia Uithoorn Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn
u Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties
' Zandvoorts Nieuwsblad Nieuwsblad Haarlemmermeer
Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant De Ronde
Vener Aalsmeerder Courant Buitenveldertse Courant
Diemer Courant De Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasper
d=im alle edities van het Amsterdams Stadsblad Nieuws
blad De Purmer De Zaanse Gezinsbode en De Nieuwe
Veesper ƒ 6 3 8 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
5 informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie
coTibnaties in de Micro s zijn op aanvraag bij onze kanto
ren verkrijgbaar
n Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
gebracht alsmede ƒ 6 00 adm kosten
'j B j plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ 3 00 in rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro advertentie combinatie Z telefo
nisch opgeven tel 020 562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
n dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

Schoonmaakpersoneel gevraagd

FUNCTIE EISEN
- minimum leeftijd 25 jaar
- afgeronde opleiding op MBO niveau en enkele jaren erva
rng in soortgelijke functie
- affiniteit met ouderen on met automatisering
- inventiviteit en creativiteit
- goede leidinggevende capaciteiten
SALARIËRING
conform de CAO Bejaardentehuizen schaal 9 m
een minimum van ƒ3013 tot maximaal ƒ3882
Uitsluitend schriftelijke soll voor 30 april a s richten aan
STICHTING SCHINKELHAVEN
t a j de heer S T van der Meulen
Schinkelkade 69 1075 VM Amsterdam
Horecabedrijf ?oekt (full /
part time) kamermeisjes tele
fonistes on lady bartenders
Lft erv onbelangr Werktij
den (dag avond of weekend;
in overleg Verdienste ± ƒ 15
tot ƒ 20 p u Inf ma vrij van
11 20 uur 020 6634656

-:\

Videotheek

DOMB0
Com. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
13.00-21.00 uur.
Altijd de nieuwste
premièrefilms, tevens
veruit de grootste
keuze in Zandvoort.
Verhuur van
.
movieboxen.
Com. Slegersstraat 2b
Zandvoort
Tel. 02507-12070 ,

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Asito

Gevr HULP IN DE HUISHOU
DING bij ouder echtpaar op
di of wo morgen voor 4 uur
Grens Overveen/Aerdenhout
Tel 023241018
voor een object m Zandvoort
Gevr WERKSTER voor 3 och
De werktijden zijn tussen 1200 1300 uur
lenden per week ƒ15 p u
Tel 12330
Heeft u belangstelling? Bel dan 023 244277
Gevr WERKSTER voor 1 a 2
Weber s Schoonmaakbedrijf
ochtenden p week Tel na 18
Verloren en
yraagt LEERLING GLAZEN
uur 16477 of overdag 12174
gevonden
WASSER ± 18 jaar voor 20
Gevraagd voor een ochtend
uur per week Tel 14764
per week HULP IN DE HUIS
o Rubrieksadvertentie? Zie * Gevonden fietssleuteltje HOUDING bij ouder echtpaar
voor adres en/of telefoonnr bij schoolvoetbal Z75 Inl tel Fam Longayroux Mansstr
de colofon in deze krant
02507 17385
38 Zandvoort Tel 12004
SCHOONMAAK EN ONDERHOUD
zoekt een spontane

medewerker/ster

GRATIS
Woninggids van Zandvoort
OER/ E makelaars o.g.
Tel 02507-12614
5 REGELS

L|J
N\/M

h'AKELAAR

Woninginnchtmg

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529
Radiatordecoratie
Wij maken voor u in alle kleu
ren en maten radiatorpanelen
in net (webbing) Bel voor vrij
olijvende informatie en prijs
opgave 0299049357
•*• Te koop Auping + latten
bodems 200x180 z g a n
agnrecht staal met onder
kast + afzuigkap Van ƒ 259
voor ƒ 125 samen Tel 17701
Te koop GRENEN LEDIKANT
en matras ƒ500 GLAZEN
WANDMEUBEL ƒ250 Tel
02507 30630
Te koop HOEKBANKSTEL m
bloemenmotief ƒ 450 LEREN
POEF 3 SCHEMERLAMPEN
ƒ150 Tel 17160
* Te koop prachtige eiken
salontafel ƒ 150 + witte
schommelstoel ƒ 75
Tel
02507 16522
k gevr LEDER CHESTER
FIELD BANKSTEL of LOSSE
BANK Tel 075704775
• De advertentie afdeling
Dehoudt zich het recht voor
advertenties eventueel zon
der opgave van redenen te
weigeren (art 16 Regelen
oor het Advertentiewezen)

Betamax
films te koop

f5-

Radio/tv/video

Videotheek

Foto Boomgaard

Dombo

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

tel. 02507-12070

GRATIS

IC R O
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
NIET GRATIS

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

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

Gratis Micro's en betaalde Micro'*, ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 1330 uur
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 1500 uur

k

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

T e
3 3

0 0

U ook?
Corn.
Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070
Oproepen
Mededelingen

Broodjes bestellen'
18789

Brieven onder nummer ƒ 6 36 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br o nr
bur v d
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt)
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam
Of afgeven bij

' '
ndi^n uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad
'ekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bysluiten of u
Gasthuisplein 12 2041 JM Zandvoort
ontvangt van onb een acceptgirokaart
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen

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

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 3,82
ƒ 3,82
ƒ 3,82
ƒ 5,09
ƒ 6,36
ƒ 7,63
ƒ 8,90
ƒ10,18
ƒ11,45
ƒ12,72

Alle prijzen incl 6°° BTW

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren
Naam

Bel voor een vrijblijvende offerte
A Verbruggen telefoon 023 332782

340.340.95
06/50 cpm Red Ear Prod

Wonmgruil
GEVRAAGD in Zandvoort
grote 2 kamerflat huur to
/ 500 AANGEBODEN in Am
sterdam 2 kamerflat grote
woonkeuken badkamer
ligbad 2 balkons van 6 mtr
vrij uitzicht 2e etage Geuzen
kade Tel 0206120126
Aangeb eengez won in N
Gevr ben won min 2 slaap
kam bij Centrum Tel 18878

Open dag

Bel ons
Thuis!
Wij zijn (ex)gedetmeerde en
uitgerangeerde prostituees1
Wij doen door de telefoon
absoluut Live alles wat in
je eigen bed nooit gebeurd

340.310.10

Gaat dit
te ver?

340.350.15
Banaler
is 'r niet!

340.320.80

Death warrant
Coupe *de Ville
*.
The first power
Presumed* innocent
Day of *thunder

Veiling

Vriendelijk, vers en
toch voordelig!

SPAR-NOORD
Maandagochtend geopend

Plaats

J

0,98

Dombo

5 films
hele week

ƒ 25Corn. Slegersstraat 2b
tel. 12070

Muziekmstrumenten

• Rubricksadvertcnlie'' Zie
voor adres en of telefoonnr
de colofon in deze krant

irote Krocht 41 Zandvoor*
el 02507 15705 18812 voor
BRUILOFTEN RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

GARAGE
te huur gevraagd
Tel 15238
Jong stel zoekt
WOONRUIMTE tot ± ƒ800
Br o nr 763 77363 v d blad
Nette werkende jonge vrouw
zoekt
WOONRUIMTE
in
Zandvoort met keuken dou
che en toilet Tel 18423 na 18
uur
Te huur gevraagd WONING in
Zandvoort voor 1 a 2 jaar
gezin met 1 kind Tel na 18
uur 0297983137 Tel over
dag 030447420
WOONRUIMTE GEVR v wer
tende jongeman huur tot
±/500 Tel 12239 of 13737

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507 14534

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden
'e huur tot 1 november 91
:OMERHUIS gestoft 2 k +
euken douche en toilet Incl
700 p m Tel 17638

Héél knip of
rond witbrood

1,79
Shoarmapakket
400 gr.
shoarmavlees
4 broodjes,
100 gram saus

Slagroom

Witlof

i

Huren met recht van koop
KEYBOARD v a ƒ 25 p m
DIJKMAN B V
Rozengracht 115 Amster
dam Tel 020 626 56 11

Adres

S v p m rubriek

Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
tel. 02507-12070

Maak nu 100% Live kennis
met bizarre huisvrouwtjes en
banele Moeders en Dochters
Maak nu kennis met de meest
harde Live/Porno die er is1

Direct Snel Sexcontact"
De Live Afspreeklyn
Bel 06 320*322-88 (50 cpm)
* GAY PRIVÉ (direct apart) •
Bel nu snel voor het maken
van een geslaagde afspraak
of bel voor n lekker gesprek
Niemand kan meeluisteren11
Druk op de nul als je iemand
anders wilt spreken
Bel 06 320 322 68 (50 cpm)
HOMO Het is wel slikken
voor die superhete jongens
Bel 06 320 327 01 (50 cpm)
HOMO Zoek je een lekkere
jongen' Gay Date Contact
Bel 06 320*330*18 (50 cpm)
H O M O Jongeren Contact
Afspraakjes met jongens11
Bel 06 320 326 11 (50 cpm)
** L E S B l Afspreeklijn **
Bel 06 320 325 80 (50 cpm )
Gratis inspr 0172030646
Luister naar HETE MEISJES
die sexcontact zoeken" Bel
nu 06 320 323 44 (50 cpm)
Meer dan 100 hete Meisjes
zoeken SEXCONTACT»
06 320*330*21 (50 cpm)
Na de wedstrijd geen Petra
en Kim samen onder de dou
chei 06 320*330*32 (50 cpm)
Nieuw DIRECT APART met
een strenge meester of met
een onderdanige slaaf11
Bel Gay S M voor Twee
06 320 329 99 (50 cpm)
Ondeugende Pascale doet t
in de keuken (KEUKENSEX)
Bel 06 320*330*98 (50 cpm)
Simone is gek op VREEMD
GAAN Bel haar lekker thuis»
Tel 06 320*328*33 (50 cpm)
Stiekem MEEGENIETEN met
dn? hete schoolmeisjes (18
j ) 06320*322*04 (50 cpm)
SUZANNE gaat onder de
hete douche en Jos maar glu
ren 06 320 329 01 (50 cpm)
SUZANNE is n jong blond
meisje en vol van boven"
Bel 06 320 330 96 (50 cpm)
Tessa (18) is zo n lekker
OPGEWONDEN tienermeisje
Bel 06 320*328*88 (50 cpm)
*** TRIOSEX Contactlijn ***
Bel 06 320 320 92 (50 cpm)
Gratis inspr 0172039075
Vanavond al n vrijpartij9
SEXCONTACTLIJN
Bel 06 320 329 88 (50 cpm)
Versier ook n afspraakje"
Bel de Afspreekbox
06 320 330 77 (50 cpm)
WAAR GEBEURD tnosex sa
men m Loesje en stoute Am
ta 06320*328*04(50 cpm)
Zoek je een relatie m/v? Bel
dan 06 320 332 77 (50 cpm)
Wil jij een lekkere meid'?
Bel de Hete MEIDENLIJN
06 320*320*36 (50 cpm)
Zoek je een hete meid?
Bel de Tippelbox
06320*322*11 (50 cpm)
Zoek je een lekkere Boy7
De HOMO/BI sex Computer
Bel 06 320 330 95 (50 cpm)
Zoek je een sexrelatie'
De Sexdatmglijn
Bel 06 320 325 04 (50 cpm)
Zoekt u een vrouw9 Bel nu
06 320*328*03 (50 cpm)
Dames inspr 01720 33202

BROODJE BURGER BELLErAutoverzekering
Autoverzekering
ƒ250 bezorgkosten
VA ƒ75 DORSMAN
boven ƒ 25 gratis bezorgd
nu nog goedkoper bij
blijft toch goedkoper1
TEUBEN ASSURANTIËN
* Help de Polen Stuur een
Bel nu 02507 14534
Tel 0250714643
oen voedselpakket' Gee
06/50 cpm Red Ear Prod
Hypotheken
adres? Dat hebben wij voor L.
Welke partijen besluiten
Inl tel 029075235
computervergelijking
zonder goed
Bel nu 02507 14643
* Het is niet te geloven maa
cijfermateriaal'?
het is echt waar Bakker Teuben Assurantiën
23 april weten we meer
Vakantie
Paap bestaat 25 jaar Va
buitenland
harte Simone
Gaat Marleen (30) te ver met
Lessen en clubs
Weten de raadsleden dat
Stacaravans t h m de Belgi haar Sex/Technieken'' Als je
zuidduinen op 22 januari j
sche Ardennen v a ƒ 190 p w boven de 18 jr bent en tegen
zijn aangewezen als be
een stootje kunt dan moet je
all m Inl tel 04459 1598
STUDIECENTRUM
ASR
schermd natuurmonument"
het zelf maar is beoordelen1
BRIDGE in FRANKRIJK A LA
Misschien komt het op 2:
FERME huurcaravan of ka
april nog ter sprake
mer eigen caravan of tent
D66
06/50 cpm Red Ear Prod
OP WOENSDAG 24 APRIL 1991 VAN 15 00 TOT 17 00 UUR l ƒ 220 tot ƒ 350 p w v 2 pers
Een oprechte milieupartij
juni sept Tel 023 246299
of achter de muziek aan
1 JARIGE DAGOPLEIDINGEN
en baantjes jagen
- MANAGEMENT ASSISTENT(E) vooropl HAVO/VWO
Vakantie
23 april weten we meer
- DIRECTIESECRETARESSE vooropl HAVO/VWO
Nederland
* ledereen mag het weten - SECRETARESSE vooropl MAVO D
Dikke Rijpe vrouwen doen
morgen om 14 uur gaar Marj; - RECEPTIONISTE/INFORMATRICE vooropl HAVO/VWO
Werkman heten Hartelijk ge - RECEPTIONISTE/TELEFONISTE vooropl MAVO D
Het
verkiezingsprogramma Griekse/Nursmgsex en de 1
feliciteerd Ma en Pa
- AUTOMATISERINGSMEDEWERKER/
van de VVD punt 1 Het milieu bizarre Pijn/Grensmethode
Hou je van veel lak leer en
BEGELEIDER PC GEBRUIK vooropl MAVO D/HAVO
moet langer mee dan van
* Ja u leest goed goec
rubber/hulpstukken bel dan
Bakkerij Paap is 25 jaar He - TOERISTISCH MEDEWERK(ST)ER vooropl MAVO/HAVO aag Wat zullen ze er mee
- JUNIOR HOST(ESS) vooropl MAVO D
bedoelen'' Misschien wordt
sersoneel
- EURO HOST(ESS) vooropl HAVO/VWO
het op 23 april duidelijk
Jaap en Miranda Paap hou
Stadhouderskade 113 Amsterdam tel 020 6760013
06/50 cpm Red Ear Prod
iet ook zo lang vol bij Bakker
D
* * ' * HARDSEX * * * "
aap en we hebben over 25
AEROBICS
Tenten
en
VIDEOTHEEK
Keihard de lekkerste (50 c/m)
aar weer zo n lol Moon en
o l v Anja v d Voort
kampeerm 06 320*325*35 i"
Hutchij
Bel v info 19701 of 12215
DOMBO
benodigdheden
* * * * * JANNEKE * * * * *
* Jullie hebben t ered Ge
!
Verwacht in april
Jong en onschuldig 7
ehciteerd met 25 jaar Bakke
Huwelijk en
Te koop
06 320*324*24 (50 c/m)
rij Paap Die meid
kennismaking
BUNGALOWTENT ƒ400
** RIJPE VROUWEN **
* Mieke van harte met de
Tel 17749
Veertig jaar en hitsig (50 c/m)
xxxx Fred Sia en Dave
250 POOLSE DAMES
06 320*325*45
* Na vijf maanden golf i:
Gratis info fotobroch
Vaar/surfsport
* * * VLUGGERTJE * * * *
morgen Harm weer bij Marij Fotoboek ƒ 10 STG AMOR
Bel me snel schatje (50 c/m)
<e Welkom thuis Kempies
Postbus 95 4724 ZH Wouw l
06 320*325*27
*
Beginnerssurfplank
380
Tel
0164052623
* Oma Klaartje gefeliciteerd
m
lang
oud
model
compleet
5
meisjes/dames
ontv tijde
21 4 91 en nog vele jaren ALLEEN ZIJN MOE? Bel dan |
ƒ50 Tel 0250716451
ijk/part time in rom privé
Zoen van Donny Visser
Parasol Reis en Contacten
MARINA Monnickendam de sfeer v a ƒ100 0206252497
* Opa en Oma Paap van club 023356840 (infoband)
gezellige
jachthaven met alle Annet gaat op SEXBEZOEK
larte gefeliciteerd met jullie Dame 63 jaar zoekt vriend of
faciliteiten Enkele ligplaatsen DIJ John en Petra Trio avon
25 jarig bestaan Een knuffel vriendin (goed niveau) i b v
beschikbaar Tel 02995 2595 :uur 06 320 320 95 (50 cpm)
Boef + Sascha
auto om op fifty fifty basis uit
Bel voor sexafspraakjes
* Perscador zat je kostuum stapjes te maken Br o nr
Rijwielen,
Jonge MEISJES CONTACT
goed en is je broek niet afge 755 77364 bur v d blad
Te koop
06 320 330 16 (50 cpm)
zakt?
motoren,
• Reflectanten op adverten
gevraagd
BIANCA
is zo n lekkere griet
bromfietsen
* Pipi Zatkous vrijdagavonc ties onder nummer gelieven
diversen
die alles doet wat jij wilt
weer badmintonnen? Kusjes srvoor te zorgen dat het num
06 320 330 97 (50 cpm)
vlarcha Nancy Dirkje Roby mer m de linker bovenhoek
Anja Riet Karin en Vivian op de envelop staat vermelc * Te koop gevr 2 zits bank 1 BROMFIETS Batavus au ** BI SEX AFSPREEKLIJN **
en dat de brief geadresseerd (event met2zits) cond van torn met alum spaakwielen Bel nu 06320*330*07 (50
wordt aan Centrale Order stof onbelangrijk moet we 400 km bereden met nieuwe cpm) Inspr 0172045111
* Richard & Marja nog een
Postbus goed zitten Tel 18081 ofhelm en verz tot 30 april als
jaar dagen wachten de dol afd Weekmedia
nw ƒ 1350 Tel 02507 19719 BI SEX voor TWEE direct
1000 AC Amsterdam Dit 20005
ars zijn er reeds dan gaan ze 122
/oorkomt vertraging m de be * Te koop gevraagd bolder Te koop Peugeot Monaco apart met een heet meisje of
net het vliegtuig naar de Un nandeling
een lekker jongen ook trio"
wagen met luchtbanden Tel RACEFIETS 12 versnellingen
ed States 194 lachen
grijs metallic
z g a n 06 320 330 82 (50 cpm)
02507 12846
* Richard vandaag is Piet
Nieuwpr ƒ 995 vraagprijs Blonde NATASJA doet het
Onderhoud,
* Ter overn gevr een po ƒ450 Tel 0250716313
nog je oom morgen na 14 uur
met 2 hete Buurjongens
stoel
Tel
02507
13163
ook nog je zwager Hartelijk
Diversen
reparatie,
* Te koop spiksplinternieu Bel 06 320*327 *77 (50 cpm)
gefeliciteerd Pa en Ma
* T k gevraagd bureautje we kinderfiets mintgroen Buurvrouw Chantal en haar
doe-het-zelf
met 4 laden afm 1 30 m Tel met zijwieltjes merk Puky hete buurjongens live sex
* Rmus Visser Bruna 20 apn
* Gratis afhalen oude kran
ang HIJ fietst nog als een
02507 19020
Winkelwaarde ƒ210 vraag Bel 06 320*328*01 (50 cpm) en uit 53 Watersn ramp
's goed rentmeesterschap
onge
god
Gefeliciteerd
7
van natuurgebieden hetzelf * T k gevraagd witte tegels prijs ƒ 150 Tel 02507 17785 D e F L I R T B O X voor leuke 3ood Kennedy Wilhelmina
am Snuitje
de als het asfalteren van 15x15 cm Tel na 18 uur T k RACEFIETS Batavus als meiden en gezellige jongens roonafstand Huw Beatnx
RUU en Tanja gefeliciteerd duinen' Op 23 april kunnen 02507 14110
nieuw ƒ500 Tel 19989
Bel 0632033001 (50 cpm) 'el 02507 18803
met jullie zoon Jearrel Fran de rentmeesters hun mening
Y Z B V verhuizingen en
T k a weg omst nieuwe * De S M AFSPREEKLIJN *
:iska en Michael
geven
Te koop
SNORFIETS Gilera Citta m Voor strenge sexafspraken <amerverhuizmgen Voll verz
* Tineke Kwek speelde on
ANNULERINGEN van uw
veiligheidsslot Vaste prijs Bel 06 320*322*20 (50 cpm) Dag nachtserv 020 6424800
aangeboden
gekend nadat ze met een advertentieopdrachten kunt u
ƒ 1600 Tel 02507 14529
diversen
lagroompunt was verwend UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
3e Bowlers
ichten aan Centrale Orderaf
* Torn en Thea nu nog maar deling Weekmedia Postbus •*• Te
koop
douchebak
122 1000 AC Amsterdam
'1 dagen
nieuw ƒ 50 + skelter z g a n
f45 Tel 0250717413
Alle merken
Kleding
* Te koop elektr luchtbe
Gashaarden en gasfornuizen
vochtiger ƒ 25 elektr naaima
19 april aanvang 1900 uur
Ook voor uw sanitair
chine ƒ 125 boodschappen
* Te koop z g a n dames wagentje ƒ25 Tel 02507
van
Inlichtingen
en renovatie bad en douche
kleding maat 38/40 kleine 18720
juwelen
Tegelwerk Vernieuwingen zinken goten,
prijsjes Inl tel 02507 19968
enz
* T k 1 vlams gastoestel ƒ 5
goud & zilver
4 klassieke st ƒ 100 borden
Een exclusieve collectie
Foto - Film
Deskundig advies
ƒ 5 3 pannen ƒ 6 deken ƒ 5
koffiezetapp ƒ 10 aquarium
Kijkdag vrijdag 19 april
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60.
pomp/filter ƒ30 Tel 18803
vanaf 1000 uur
Werkplaats Schelpenplein.
Foto Boomgaard * T k frituurpan ƒ 20 bu
ook voor
Verkooplokaal
reautje ƒ30 radiator elek
portretfoto s
ƒ 20 schoolst ƒ 5 wc emmer
Schevenmgen
pasfoto s
ƒ15 fonduestel + borden
Gevers Deynootweg 980
receptiefoto s
/ 10 Tel 02507 18803
Telefoon 070 3585255
groepsfoto s aan huis
T k LUXAFLEX gesch v
Naast het Kurhaus Hotel
Grote Krocht 26
woonk tuindeur + keuken
Tel 13529
Voor trouwfoto s
Vlax Euwestr Premiewon Pr
k Leitz diaprojector 2 jr
Foto Boomgaard oud Nw ƒ 2000 nu ƒ 750 m n o t k Tel 12399 na 19 uur
tienerpop
Fleur
scherm en toebeh Tel 19989 * T k
f 2 50 Bobo s 5 voor ƒ 1 boe
Grote Krocht 26
<en en pockets 50 cent We
Boeken
eldgesch ƒ20 Tel na 17
Tijdschriften
uur 02507 18371
Pescador 10 mei zijn die
* T k a IBM elektr typema
ooie en Rmus bij je" 1 We
uimen voor je hoor
T k 100 stuks Suske en shine met bolkopletter + ex
ra lett kopp t w Courier Eli
Wij behouden ons hè' Mske s merendeel in goede
echt voor zonder opgave van taat een koop ƒ 50 vaste e Scnbe Light Italic ƒ175
"el 02507 17225
edenen teksten te wijzigen prijs Tel 02507 ^8829
0,25 hterbeker
500 gr
250 gr.
*•
T k a typemachine koffer
' niet op te nemen
nodel merk Enka i z g st
Zalenverhuur
'75 Tel 02507 17225
Videotheek
T k a zonnescherm 3 mtr
VERENIGINGSGEBOUW
ang kleur oranje ƒ 250 Tel
D2507 17109
De Krocht

Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

Telefoon

Hoe kunt u voor ƒ75,- per maand
een belastingvrij kapitaal
van ƒ 173 905, opbouwen

Diverse clubs

Harde
Liveporno!

Aardbeien

Zandvoorts Nieuwsblad

Postcode

DOMBO

Financien en handelszaken

Tel 13529

r

Wilt u ook naam adres woonplaats volledig invullen anders kunnen wij
uw advertentie helaas me' opnemen

MODELTREINRUILBEURS zat 20 april gebouw De Schakel
Burg Bickerstraat 46 Diemen C Geopend van 10 16 uur
T k gevr VERZAMELING TREINEN en/of OUDE BLIKKEN
TREINEN uit de jaren + 1920 30 Tel 02972 1929
* Helmen uniformen verre
kijkers medailles insignes * Te koop 16 goederenwa
radio apparatuur enz ge gons HO/7 50 per stuk naai
zocht door verzamelaar pe machine oud model ƒ35
node 19391945 Tel 17357 Tel 02507 13781

Videotheek

Fa. Gansner & Co.

GRATIS MICRO'S

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
edere letter punt komma of cijfer een vakje Laat na ieder
A oord punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele
moorden of lettergrepen Zoals het voorbeeld aangeeft

DOMBO

Hobby's en verzamelingen

Ribkarbonade

Varkensfilet
500 gr

10,95
Stegeman
Boerenbraadham
100 gr

7,75
Runderlever
100 yr

2,29

Altijd volop parkeergelegenheid
CELSIUSSTRAAT 192

JVVËËKMEDIA 22

DONDERDAG 18 APRIL

[ubileumfeest
3paarn\voude

kust O
keur OL

Op zondag 21 april is het
i oot feest op de recreatieboererij Zorgvnj m het gebied
paarnwoude De boerderij betaat dan tien jaar In een grote
.ent wordt een veiling nagepouwd waar men ziet hoe de
poer vroeger zijn produkten
juin de groothandel verkocht
pe/oekers kunnen ook zelf meebie
flen de hoeveelheden eieren, groen
je en fruit zijn afgestemd op huis
unidehjk gebruik Andere activitei
L n zijn rodeostier, oud Noordhol
indse spelen, poppenkast en drie
schapen,
ri.ntoonstellmgen, over
}j mglopen (hergebruik van maten
(jen) en over nesten en holen van
t'u i en rond de boerderij Kaasboer
tltry De Domme Dirk verkoopt zelf
|L maakte kazen De boerderij is te
i inden op de Gemeweg 50 in Velsen
|Zuid, een zijweg van de weg langs
IK t Noordzeekanaal

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS
Eigen visie Roland van Tetterode

ZANDVOORT Dat de Zandvoort
se kunstenaar Roland van Tetterode
met een geheel eigen blik naar het
leven blijft kijken, zal snel duidelijk
zijn bij een bezoek aan het Cultureel
Centrum Zandvoort, op het Gast
huisplem Op de tentoonstelling, ge
opend van woensdag t/m zondag
middag 13 30 tot 16 00 uur, kan ook
de bezoeker zijn geheel eigen fanta
sie laten gaan bij het aanschouwen
van de talrijke doeken Van Tettero
Disco voor heel
de heeft zijn werken voorzien van
jong en iets ouder
een titel, die een startpunt biedt
Zowel vrijdag als zaterdag is er voor hetgeen waartoe de werken uit
Usco m 't Stekkie, Celsiusstraat 190, nodigen verder fantaseren Vooral
lichter het winkelcentrum Vrijdag
j!) 00 uur begint de disco voor jonge
I ui van 12 tot 16 jaar, entree f2,50 of
I1 50 voor leden Eenmaal in de
11 ei tien dagen zijn er swingende dis
0 avonden voor deze leeftijdsgroep,
\aaropjeje kunt uitleven met oude
n moderne hits Als je denkt dat
ouw favoriete plaat niet achter de
liaaitafel aanwezig is, kun je die
neenemen
Zaterdag is het tijd voor de kmder
lisco Deze is voor kinderen tot 13
lar Ook tijdens deze disco kun je
v mgen op oude en nieuwe hits van
ivonete artiesten Er wordt ook
en playback of danswedstrijd geor
unseerd waaraan liefhebbers deel
unnen nemen Degeen die thuis al
ast wat geoefend heeft, heeft een
ardige kans om een leuke prijs te
unnen
De kinderdisco wordt gehouden
p de zaterdagavond van 19 00 tot
1 00 uur Het lidmaatschap is ver
dicht, dat kan een keer gratis aange
raagd worden De volgende keer
bijvoorbeeld bij verlies van de
aart) kost het ("\.,

bij titels als 'Mooi weertje vandaag
hè' (uitgesproken door een vis die
zijn kop door het raam steekt)
Kennelijk spreken zijn schilderij
en en aquarellen een internationale
taal, gezien de reeks tentoonstelhn
gen m het buitenland die Van Tette
rode al achter de rug heeft In het
Cultureel Centrum hangt een in
drukwekkend lijstje met namen van
galeries, musea en hotels, tot en met
in Japan Gelukkig hoeft de Zand
voorter niet zo ver te reizen om het
werk te bekijken De tentoonstel
hng, die beslist een bezoekje waard
is, is te zien tot en met 5 mei

vraagt
met spoed

BEZORGERS/STERS
Aanmelden:
Gasthuisplein 12
tel. 17166

ZANDVOORT - Het ontwerp
voor een nieuw ABN-pand aan
het Raadhuisplein moet veranderd worden Burgemeester en
wethouders hebben hierin gehjk gekregen van de beroepsschriftencommissie

Veel te doen
in Teylers

(ADVERTENTIE)

Nu ook in Zandvoort
naar de bioscoop

Teylers Museum, Spaarne 16 te
Haarlem houdt zaterdag en zondag
20/21 april een weekendje met thea
ter, demonstraties, rondleidingen
vaartochten en tentoonstellingen
Zaterdag van 10 tot 17 uur zondag 13
tot 17 uur De entreeprijs volwasse
nen /2 50 en kinderen t/m 15 jaar
/l, Tijdens dit weekend zijn Tey
Iers Museum en Frans Halsmu
seum ook over water bereikbaar De
boot legt aan op het Spaarne voor
het museum en op de Gasthuissin
gel Op vertoon van een geldig mu
seumkaartje kan men het tochtje
meemaken halfuursdiensten, zater
dag vanaf 11 00 uur, zondag vanaf
14 00 uur Verder o a voorstellingen
van Pandemoma Science Theater
Nederland, met de wetenschaps
voorstelling Tegen de draai in' voor
personen van 4 tot 105 jaar zatei
dag om 12, 13, 14 en 15 uur zondag
13 30 14 30 en 15 30 uur Plus de
monstratie Stirhngmotor, fossielen
afgieten (zat /zond v a 14 00 uur)
en Kunstspreekuur van de kunstaf
deling, n a v de tentoonstelling 'De
ets in schets Iedereen is welkom
met tekeningen en grafiek om dit
aan een deskundig oordeel te laten
onderwerpen Geen taxaties, Wel
info over gebruikte technieken ou
derdom, de kunstenaar e d zondag
v a 13 00 uur
• Expositie kunstschilder Jan van
der Veen tot en met 21 april in ate
her Paulus Loot De tentoonstelling
m het Zandvoortse atelier laat een
overzicht zien van de werken van de
m 1912 m Bloemendaal geboren
kunstenaar, vanaf zijn academietijd
• De m Zandvoort verblijvende Ara
bische kunstenaar Ah Ghadaff expo
seert in de Galerie Prmterette van
dorpsgenoot Willem Jubels m Am
sterdam ABN Galerij, Vijzelstraat
76 Openingstijden werkdagen 10 00
17 00 uur, zaterdags 10 15 30 uur
• Het Historisch Informatie Cen
trum Zuid Kennemerland (HIC)
heeft van l maart tot 3 juli een ten
toonstelling over Haarlem ten tijde
van de eeuwwisseling De expositie
bestaat uit foto's, kleding, meubilair
en vele gebruiksvoorwerpen Het
centrum is gevestigd tegenover het
Frans Halsmuseum, Groot Heilig
land 47 in Haarlem Openingstijden
dinsdag tot en met zaterdag van
twaalf tot vijf uur en zondag van een
tot vijf uur De toegang is gratis
• In het Cultureel Centrum Zand
voort is vanaf 27 april tot en met 5
mei een kleine tentoonstelling inge
richt Tmet inzendingen van de wed
strijd Wie geeft Zandvoort zijn sou
venir' De wedstrijd was georgani
seerd door Circus Zandvoort

College mag ABN bouwplan afwijzen

grond verklaard Daarmee geeft zij
burgemeester en wethouders gelijk
Zij vinden het nieuwe bouwwerk, zo
als dat op de tekentafel ligt, te domi
nant ten opzichte van het Raadhuis
De
beroepsschriftencommissie plein en de aangrenzende percelen
heeft het beroep van mr J Ch Smit Daarnaast voldoet het plan met aan
namens aannemer Reek B V , onge een aantal eerder gestelde eisen al

dus het college Zo zijn er onder an
dere te weinig paikeerplaatsen ge
pland en worden de achtergevel
rooilijn en de bouwhoogte over
schreden
De
beroepsschriftencommissie
meent dat burgemeester en wethou
ders hun weigermgsgronden vol

ET THEATE
Bioscoopprogrammering
19 t/m 25 april
Voor de kleintjes de nieuwe
Walt Disneytekenfilm geheel
Nederlands gesproken en gezongen'

DE KLEINE ZEEMEERMIN
vr za zo woe om 14 uur met vooraf
de clown Didi op het toneel
Bioscoopkaartje 12 50
Kinderen tot 12 jaar 900

Tiinee men
and a iittle lady
The baby is nu een Iittle lady
geworden1
Deze film is nog leuker dan de vorige
film Three men and a baby met
Tom Selleck Steve Guppenberg
and Ted Danson
Bioscoopkaartje ƒ 12 50
Kinderen tot 12 jaar ƒ 9 00
65+ m de matinee ƒ 9 0 0
Dagelijks om 19 00 en 21 00
matinee vrij zat zon en woensdag
om 16 00 uur

HET THEATER
ZANDVOORT

Antiekbeurs
erg uitgebreid
ZANDVOORT/BLOEMENDAAL
De bekende driedaagse antiekbeurs
van Alpha Antiek opent morgen
(1621 uur), zaterdag en zondag (bei
de 11 17 uur) weer de deuren m het
Cultureel Centrum t Doipshuis m
Bloemendaal Door middel van het
garantiecertificaat kan men er zeker
van zijn, geen stuk 'nieuw antiek te
kopen Er is een zeer grote variatie
in het aanbod De beurs staat onder
auspiciën van de Verenigde Antiek
beurs Exposanten
doende hebben gemotiveerd Vol
gens haar heeft het college terecht
rekening gehouden met de grootte
en het uiterlijk aanzien van het ge
plande gebouw, in relatie tot de lage
bebouwing in de omgeving Zij is het
met het dagelijks gemeentebestuur
eens, dat het gebouw de omgeving
teveel zou domineren en daardoor
een ongewenst precedent zou schep
pen

Bij autoracen speelt kracht geen roF

ZANDVOORT - De wereld van de racerij is nog steeds een
lannenwereld Toch rijdt Frangoise Loogman haar rondjes
lee in de Citroen AX Cup Aanstaande zondag vindt de tweede
m acht races voor deze Cup plaats op het circuit Loogman
1laakt goede kans de andere negen vrouwen die meedoen, voor
blijven

ady's Cup

jongens Het komt niet aan op fysie
ke kracht, maar meer op coördinatie
en lef "
Aan lef ontbreekt het bij Francoi
se niet Hoewel zij niet bang is in de
auto, is zij wel gespannen de hele
week voor de race Vorigjaar viel zij
drie races achter elkaar uit Een
keer ging zij over de kop „Ik heb
toen wel even gedacht 'kan ik het
nog wel Is dit wel de goede sport
voor mij' "

Voorproefje

Goed \oorheeld

Diep weggedoken m de kiaa»
van mi]n jas tornend tegen een
stiafte bncs bestal ik mij vanmoi
gen naar de redaktie Het kan v ei
keren Dit weekend nog liep ik de
zelfde loute m hemdsmouwen
Het dorp /ag ei toen heel andeib
uit De mensen leken vrolijkoi
Tei hoogte van van het Kerkplein
zat; ik ze /itten Mijn dorpsgeno
ten /ieh koestelend in de zon
Een plezant gezicht zou de Belg
zetten Helaas ziet het er op dit
moment heel andeis uit Ook de
komende dagen valt er niet veel
goeds te verwaehten v^an onze
weergoden Storm legen en zelfs
een natte sneeuwbui zullen ons
met bespaard blijven zo is ons
door het KNMI vooi speld Het Ie
ven evenwel gaat verdei Een
voorproefje op de aanstaande zo
mei hebben we m ieder geval al
gehad Daar tei en we dan maai op

Hulde a m on/e plantsoenen
dienst Als je Z md\ ooi t m komt of
uit gaat (het h_t ei aan van welke
kantje komt) /ie ji langs de kant
van de \ve_ de klemige bedden
met \ ooi jaai sbloernen Ook m het
dorp /elf onthul en de tulpen
nareissen en eiocussen niet Een
fleurig gezicht Het moet maar
eens gezegd Een leifbau Zand
v ooi t Dat is iets wal wij allemaal
willen Welnu de gemeente £,eeit
ons hienn het ;,oede \ooibeeld
Voor Rob Boekelman en zijn me
deweikeis is een compliment dan
ook zeker op zijn plaats
Een heel ander «duid eehtei
vooi een andei deel van publieke
w ei ken ik ben ei al meei dei e ke
i en ovci aangespioken Ten be
hoeve van het schoonhouden van
ons dorp rijden er velschillende
kleine en grote veegwagcns door
ons doip Voor/ien van oianje
zwaailichten waai schuwen zij ons
al van ven e dat zi] in aantocht
zijn Gelukkig maar De argeloze
wandelaai zou zijn leven niet
meer zeker zijn als dit met gebeur
de Met gierende banden zich
niets aantiekkend van de ver
keersregels scheuren de vehicels
door onze straten Zelfs het njden
in \erboden lichting wordt door
hen niet geschuwd Ik dacht zo
dat wij als oudei en onze jeugd het
goede vooi beeld dienden te geven
Als zelfs de ov ei heid de v crkeers
regels met voeten ti eedt hoe moet
dat dan in de toekomst

Talent
Witkoppen sehuimen spatten
loeien Een drenkeling ioept om
zijn moeije Tol de golf komt op
zijn ijlend hoogst Poseidon heeft
weer een mens geoogst
Nee een zonnestesk is mij voi i
ge week bespaard gebleven het
bovenstaand gedichtje is met van
mijn hand Ik kreeg het aange
reikt Onze dorpsgenote mevrouw
Y E Hogerzeil Staal uit de Van
Galenstraat is de maker van dit
alleraardigste product Haar rij
melanjen bevatten maar liefst
drie A viertjes Deze rubriek zou
te lang worden als ik ze allemaal
zou publiceren Een volgend ge
dicht wil ik u echter met onthou
den
Een zeester op het strand
roept blij een heer van stand Met
de neus van zijn schoen geeft hij
het beest een zoen' 'Ja dat is
puur natuur' roept zijn vrouw vol
vuur En na een stief kwartiei
staat er een kring om het dier Ziet
moderne mensen Dure fotolen
zeri Bruut vliegend naar de maan
Zij wonen in beton ver van de
milde zon Alleen soms in een
weekend, wordt het leven her
kend' Zo, daar word je als eenvou
dig rubriekschrijver wel even stil
van Na het doorlezen van de rest
van haar rijmpjes kan ik met an
ders, dan concluderen dat enig ta
lent haar niet ontzegd kan wor
den Hopelijk gaat deze mevrouw
dooi met haar leuterpraatjes zo
als zij haar gedichtjes zelf noemt
Ikzelf zou haar gedichtjes het
liefst wat anders willen omschrij
ven 'Pennevruchten , lijkt mij een
beter wooid

Tijdens een training voor de Paas
races op Zandvoort kwam een Duit
se coureur om het leven Toch staat
Frangoise daar met te lang bij stil
„Het is natuurlijk een drama, maar
je mag er tijdens de race niet aan
denken Gedachten over ongeluk
ken moet j e uitschakelen Je moet je
zo goed mogelijk concentreren Bo
vendien zijn de toerwagens, waarin
ik rijd, redelijk veilig Er zit een rol
kooi in en de coureur zit m de auto
vast met een vierpuntsgordel De
verongelukte coureui zat in een for
mule auto, een auto die open is en
waarin de coureur veel kwetsbaar
der is "

ZANDVOORT - Na de vorige
week donderdagavond ge
speelde 27e ronde van de mterne schaakcompetitie bij de
Zandvoortse Schaakclub is er
in de toptien rangschikking
nagenoeg geen wijziging geko
men De spelers waren goed
aan elkaai gewaagd en beslo
ten na felle strijd vaak tot re
mise

Rijverbod
genegeerd

Tol i L

• Francoise Loogman maakt goede kans de Citroen AX Cup te winnen

de races ,Je moet aan de auto ge
wend raken Tijdens de trainingen
moet beslist worden waar de wagen
aangepast moet worden Er wordt
ook getraind als team We gaan dan
met z n vieren de baan op en dan
rijdt er een voorop, iets sneller dan
de wagen erachtei Er wordt dan ge
keken wat de meest ideale lijn is en
diemoet je te pakken zien te krijgen

Uithoudingsvermogen is een be
langrijke factoi tijdens het rijden
Met aerobic houdt Loogman haar
conditie op peil'
Frangoise , Ik vei lies gemiddeld an
derhalf a twee kilo aan gewicht pei
race Dat is allemaal vocht In de
auto gaat de verwarming helemaal
omhoog, om de motoi af te koelen
De ramen worden uit \eihgheidso

vei wegingen gesloten Bovendien
heb ik een dik pak aan met bi and\ rij
ondergoed er een helm
Op de openbare weg weet Frangoi
se zich goed te beheersen ,Ik rijd
pittig door maai met zoals op het
en cuit Op de weg reageren de men
sen heel anders, ze schiikken als ze
links woi den ingehaald en dat levei t

L s wth

gevaar op Je moet ook uitkijken als
coureur Als je teveel bekeunngen
krijgt laak je je licentie kwijt
Frangoise heelt haar zinnen gezet
op de Ladies Cup Bij de laco \an l
april eindigde ze als elfde m de Ci
ti oen AX Cup maai aangezien zij
als eerste viouw ovei de hnish
kwam, voert zij de langlijst vooi de
Ladies Cup aan Mijn doel is om zo
hoog mogelijk te
eindigen bij de
meikenklasse
Een hoge klasse
i ing bij de Ci
^~~- ti oen AX Cup zit
er
misschien
1
ook wel m om
dat er in deze klasse mindci ei \ ai en
rijdeis uitkomen dan m de klasse
waai zij vorig jaai tut kwam Aan
staande zondag vindt de tweede van
acht races plaats in Zand\ooit Dr
Badhoevedoipse zal daai m ledr
geval piobeien de andeie \rouwcn
voor te blijven
IVAR DOBBER

'Het racen tegen mannen geeft extra voldoening'
Bij verandeiende weersomstandig
heden met de auto dooi de monteur
worden aangepast Dat gaat in sa
menspiaak met de coureur '
„Ik zou het liefst elke dag rijden,
maar dat is veel te duui De motor
van de auto slijt sneller en je moet
ook het ciictut afhuren Dat is met
haalbaai voormij" aldus Frangoise

L

Hoeia' Het draaiboek van de
Stichting Viering Nationale Feest
dagen is klaar Het programma
voor Koninginnedag 1991 ziet er
veelbelovend uit Gelukkig maar
Even had het er naii uitgezien dat
dit hele leest niet meei door zou
gaan
Dankzij
verschillende
dorpsgenoten zijn wij nu verze
kerd van een gezellige feestdag De
traditie is dus w eer m ere hei steld
Hulde vooi de nieuwe voorzitter
Jan Brabander en zijn medewer
kers
Een poppenkastvoorstelling in
het theatei van Circus Zandvoort
de lommelmarkt (vandaag en
morgen inschrijven op het raad
huis) die tot 15 00 uur zal gaan
duren en de kinderspelen op het
Gasthuisplein z.jn slechts enkele
onderdelen van deze naar ver
wachting zonnige dag Volgende
week geven wij u een volledig
overzicht van het progiamma
voor deze dag
Dit was het weer voor deze
week blijf gezond tot de volgende
week
Biam Stijnen

Schaakranglijst ongewijzigd

De bovenste vier namen allen het
/ekere voor het onzekere Van Kern
pen en Ayress hadden de volledige
speeltijd van drie uur nodig om tot
lenuse te komen Na het afbreken
waaitaij zij beiden nog vijt pionnen
paard en loper hadden kwam in de
analyse naar voren dat ei vooi geen
van de twee spelers winst m zat Lm
deman en Van Eijk hadden al n i
ruim twee uui spelen die conclusie
getiokken
Termes en Twmt daai enteren zi
gen beiden mogelijkheid om hun

Drama

2e begon er zes jaar geleden mee
de inspanningen werden in 1989
Ki oond met een nationale titel In
tzelfde jaar deed ze mee met de
unson Competition voor jonge rij
is en ook die wedstrijd won zij
t gevolg was dat zij werd opgeno
t n in het Samson Racing Team
)iig seizoen reed Frangoise haar
tes in de klasse met de Renaults 5
r Turbo en eindigde zij als tiende
I het Nederlands Kampioenschap
t jaar komt zij dus uit m de lichte
Citroen AX Cup en heeft zij haar
Frangoise heeft met de iliusie dat
ze ooit nog eens zal meedoen aan
men gezet op de Ladies Cup
een formule l race „Ik ben daar
f
n de racerij heersen de mannen heel reëel in Voor mij is dat onhaal
ancoise heeft dan ook het gevoel baar Dat is een kwestie van talent
en toe niet helemaal serieus geno en ervaring Een coureur die echt
n te worden „Toen ik nog in de iets wil bereiken sleutelt de hele dag
I
1 reed had ik daar geen last van, aan zijn auto, probeert hem zelf te
>nt ik was goed Ik werd Neder verbeteren
Het team is ook belangrijk Een
!ds kampioen dus iedereen kende
J In de klasse waarin ik vorigjaar goede coureur heeft goede mon
M was dat anders Als je een paar teurs, die de wagen perfect kunnen
er achterin gereden hebt, word je afstellen " Frangoise heeft zelf ook
nder serieus genomen Dat merk een team om
tijdens de samenkomsten Voor zich heen, want
na de race komen de coureurs bij „ik ben zelf met
aai en als je dan een vraag stelt of technisch" „Ik
1
opmerking maakt, dan wordt weet wel iets van
auto's maar ik ••••••
_u gpwnor nift op ingegaan "
-en klasse voor alleen vrouwen kan reparaties
t de Badhoevedorpse niet zitten en afstellingen
et rijden tegen mannen geeft niet zelf verrichten Ik ken ook geen
'er
voldoening, als je kunt laten meisjes die dat wel zelf doen "
n
Tot haar spijt blijft het trainen
dat je net zo hard kunt rijden
\ul mij altijd dubbel bewijzen Ik grotendeels beperkt tot conditietrai
et dat andere vrouwen dat ook nmg Frangoise verkeert m de geluk
''ben Als je achterin rijdt, dan kige omstandigheid dat zij werk en
'gen ze vaak 'ach ja, een vrouw hobby kan combineren Zij is lerares
tter
het stuur' In principe kun op een spoitschool Trainen niet de
1
meisjes net zo hard rijden als auto blijft beperkt tot de dagen vooi

Men kan ook bellen 12066 of 17166

Gasthuisplein 5
tel 02507-18686

FranQoise Loogman vindt racen een geschikte sport voor vrouwen:

Frangoise antwoordt desgevraagd
it er nog wel eens raar opgekeken
ordt als zij vertelt wat haar hobby
Mensen verwachten niet van een
eisje dat ze aan autosport doet "
De 22 jarige
Badhoevedorpse
eft het racen van huis meegekre
n , Mijn vader deed aan auto
iort, racen en rally rijden Op een
j?even moment kocht hij samen
et een vriend een cart En aange
in hij twee meiden heeft, ging een
idrvan erin rijden Dat was ik " Het
Hen, het racen in een soort skel
i maar dan snellei, heeft de basis
legd voor de carrière van Frangoi

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

Korte tips

• 'Muze', werk
van Roland van
Tetterode
met
ook hier een geheel eigen visie.
Dit keer op vrouwelijk schoon.

Zandvoorts '
G Nieuwsblad

1991

ZAND\OORT
Een 33jangc
\iou\\ uit SteinbLijen kieeg zon
dauiacht m Zand\ooit opnieuw een
pi ocesv ei baal n idat zij al een rij ver
bod opsektd had t,ekiegen Eerder
was /ij ondei imloed van alcohol
achtei hu autostuur aangetroffen
w a u n a zij met een rijveibod en een
pioeesveibaal op zak het bui eau
weei moeht veilaten Koi te tijd later
ontdekte de politie eehtei dat zij op
nieuw achtei het stuni was gestapt
Dit keei kreeg zij een piocesvcitaaal
wegens het lijden tijdens een njvei
bod

ontvangen?
Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

partij winnend af te sluiten maai
tegen de klok van kwart ovei twaalf
hielden ook zij het vooi gezien De
gene die het meest hiei van profiteer
de was Molenaar Dooi zijn partij
tegen Dennis van dei Meijden win
nend af te bluiten steeg hij een plaats
op de langlijst
De volledige mtslasen uit deze 27e
ronde waien Ruijei \\ i^gemansen
O l GudeRoele l O Goitei Kok re
mise Berkhout De Buim l O Hand
giaaf De Oude l O Joinmg Maique
me i emise Tw int Tei mes remise
GeeitsVan Elk lennse Molenaar
Van dei Mtiidui l O Lindeman Van
Eijk i emise \\ i e^ \ an Kempen i e
mise De ian,lijst ziet ei nu als \olu.
uit l \ aJ n K u n p i n 2 \ a n E i j k 3
A.\ie-^
Lindeman 5 Tei mes b
Molenaai 7 \ an dei Meijden 8
Giuts '» Twmt 10 Van Elk l i
Joi 111112 12 Maiqueme 13 Hand
_i uit H Paap 15 P de Bium

Zandvoort met
A-junioren
kampioen
ZANDVOORT Het \ jumoien l oli
tal van Zandvooitmeeuweii heeft tl
gelopen zondd4 dooi een 3 1 o\ei
winning op naaste con< ui i ent DIOS
het kampioenschap behaald van de
Jeugdafdi hng B \ in ck KNVB afck
hng Haai k m Het elital \an leidei
Eli Paap en tiainu Thijs Bouma
bleet geduiende alle twintig gespeel
de wedstnjden ongeslagen Dat wil
de met /eggen d U het kampioen
schap zonde i slag of stoot behaald
kon woidtn DIOS bleet de jon_,e
Meeuwen s^oed voUen en v ei looi
slechts de twee ondeihnge conti on
taties tussen beide teams In Nieim
Vennep u ei d het destijds na een
spectaculan e pai tij v oetbal 7 5 en af
gelopen zondag 3 l
Zandvooi tmeem\en opende uit
een stiafschop van Riehaid Mettes
de score \\aai na Ro\ Hu\ stee er nog
vooi de pauze 2 O v an \vist te maken
Nadat keepei Duncan Bloemen een
sti afsehop hacl gestopt k\\ am DIOS
nog tei ug tot 2 l En omdat Zand
vooitmeeuwen al na een halt uui
met tien man \eidei moest leek het
nog spannend te \\oiden Richaid
\an Delft maakte eehtei aan alle on
zekei heid een einde dooi 3 l te sco
i en

KNZHRM oefent

ZANDVOORT De icddingniaat
schappij KNZHRM houdt vana
vond dondcidag 18 apiil een oele
nmg
Daai\ooi veitiekt men om
l1) DO uui \anat het boothuis aan de
Thoibecktstiaat

DONDERDAG 18 APH.IL 1991

WEEKMEDIA 22

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in alle
edities van Weekmedra, t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdarn, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amsfelveens Weekblad,
IMhoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dog ook geplaatst in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 on
20.00 uur. Tel. 020-Ó65868Ó. Fax 020-óó5ó32l.
Schriftelijk: Vui de bon m en zend de^e aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kart ook: Het Parool, Wibautstraa' l 3 l of Rokin
l 10, Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aem$telsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoorr,
Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schnfteli|ke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranren.
Totale oplage 730.000 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ 11,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.'
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

Autocenter Olthof biedt aan:
Hyundai Pony 1.5 L, met. Auto Centrum Duivendrecht
blauw, 9,'88, 42.000 km„ in Hyundai onderhoud incl. APK
gratis leenauto v.a. ƒ299,perf. st. ƒ 9950. Isolatorweg 40,
Schade herstel 020-995176
A'dam-Sloterdijk,
tel.
020-6823520.

Lada
WESTDORP
De nieuwe SAMARA bij ons in
de showroom, nu uit voorraad
leverbaar met 2 jaar
volledige garantie
Ruime voorraad nieuwe en
jonge LADA'S met BOVAG •
garantie en APK, 100% financ.
of leasen v.a. ƒ250. p. maand.
OCCASION VAN DEZE WEEK
Lada 2105, 1.5mrt. '88, ƒ 7.500
Adres verkoop:
Ad m. de Ruijterweg 396-398
A'dam, tel. 020-6825983.
Lada 2105, m '83. paar plekjes,
zeer goed rijdend. / 1075. Tel.
020-6146392.
• Auto te koop7 Plaats een
SHOWROOM advertentie. U
zult verbaasd staan over het
resultaat.

NEFKENS AMSTERDAM BV.
205 GRDiesel, 6-'87, gr.met.,
Volvo
110.600km, ƒ14.750.
205 XE Accent, 2-'90, rood, NIEROP, de vrienden van uw VOLVO-DEALER BIEDT AAN:
31.600km, / 16.750.
'88
Volvo b.a. 740 GLE, 100.000 740 GL LPG
205 XS 1.4 inj., 3-'90, wit, km., '87, 440 GL 40.000 km, 740 GL aut., wit
'88
105.000km, ƒ22.500.
'89, 340 DL 1.7, 5 drs, 40.000 740 GL diesel, grijs met. ..'87
309 GL autm., 4-'90, brons km. '89, 3401.4, 50.000 km.'89 740 GL Turbo, wil
'86
met., 36.700km, ƒ 25.750.
'87
div. Volvo's 343/345. v.a. '83740 GL aut., LPG
309 XR 1.3, 4-'89, wit,
240 stationcar
'82
t/m '85 (div. met aut.).
61.SOOkm, ƒ17.750.
Vancouverstraat 2-12, Amster- 245 GLi stationcar
'82
309 XLDiesel, 2-'90, brons dam West. 020-6183951.
240 GL stationcar . . . dec.'85
met., 22.900km, ƒ 22.750.
440 GL kl. rood
'89
405 GL 1.6, 2-'88, wit,
360 Sedan, groen met. .. '86
82.400km, ƒ 18.750.
360 3-drs
'88
405 GRDiesel, 4-'90, wit,
340 GL 1.7 grijs met. . .12-'87
AMSTELVEEN
34.400km, ƒ32.750.
340 DL 3-drs., 1.7
'87
405 GLi break, 3-'90, blauw,
340 1.7 LPG wit
'89
VOOR UW OCCASIONS
38.000km, ƒ 27.500.
340 DL 5-drs. 1.4, grijs met.'87
340 van '86 t/m '88
Renault 19 QTR, 3-'89, groen
340 DL 3-drs
'88
440 GL van '89
met., 25.30Ökm, ƒ 18.500.
340 aut. wit
'88
440 GLE van '89
Anth. Fokkerweg 15
340 aut. wit
'87
v.d. Hooplaan 180
Tel. 020-6178805
340 DL aut. rood
'85
Amstelveen
340 GL 3-drs. aut
'90
PEUGEOT 205 1.4 Accent, nov.
Rover
Tel. 020-6476586
340 Gl 3-drs. aut
'89
'89, wit, 24.000 km, 1e eig.,
DE ROVER 100, 200, ƒ 15.950. Tel. 020-6472187.
Volvo 66DL, eind '81, APK
4-'92, autom., 1e eig. Zeer
400 en 800
Renault
gaaf, ƒ 1775. Tel. 020-6146392.
BIJ ONS IN DE SHOWROOM
UW VOLVO-DEALER
RENAULT AMSTERDAM
Minor Motorcars BV
Adverteren in
Meeuwenlaan 128
Top occasions met 1 jaar
Roverdealer
„SHOWROOM"
Tel. 020-6369222
garantie
Sloterkade 43-44, A'dam
FAX: 020 • 665.63.21
Ook voor leasing
Wibautstraat 224
tel. 020-6177975
020 - 561 96 11.
Volkswagen
T.k.a.
Renault
11 D. APK gek.
Saab
'87 i. pr. st. vaste prijs ƒ9500.
VW Polo Fox, '89, or. 19000 km,
V.W. Golf 1.6 Tour, '88,
SAAB SERVICE MOLENAAR 020-6641278.
zilver, '/2 jr. gar., ƒ17.000
60.000 km, blauw met.
rep., onderh., APK, LPG,
• „SHOWROOM" verschijnt
Mooij & Zoon
AUTOBEDRIJF J. WALS
alarm
etc. BOVAG LID
huis aan huis in geheel
Dorpsstraat 32a, llpendam
Ruysdaelkade 75-77
HOOFDDORP, 02503-14097.
Amsterdam en omgeving.
Vdam, tel. 6623167/6732853
Tel. 02902-1697/1981.
COBUSSEN AMSTERDAM
Sinds 1930
Leeuwekeur gebruikte auto's
PEUGEOT 205
XE 1.1 Accent, bj. 01-6-'88, wit,
3 mnd. gar
/ 13.900
XE 1.1 Accent, 18-3-'88, blauw,
3 mnd.^gar
ƒ 14.100
PEUGEOT 309
1.3 XR bj. 27-8-'88, licht blauw
metallic, 3 mnd gar. .ƒ 14.500
Fiat Uno 45 S, 5-'87, wit,
3 mnd. gar
/ 8.300.
Visa 11 RE, 09-'87, licht rood,
3 mnd. gar
/ 8.500.
Suzuki Alto GL, 3-'87, wit,
. .. ƒ 7.800.
Inruil en financiering mogelijk
PEUGEOT-DEALER
Adres: Baarsjesweg 249-253,
A'dam, tel. 020-6121824

Hyundai

LADA-BONTEKOE
in onze showroom de nieuwe
SAMARA 1.5 Demo 5-drs
Occasions APK gekeurd
2104 Combi
'88 ƒ 8.500
2105 1.5
'88 ƒ 7.500
Lada Samara LPG'89 ƒ 10.250
Fiat Ritmo
'85 ƒ 3.500
Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
TEL. 020-6992865.
AUTO SERVICE WETTER
Lada 2105 1.3. lpg'89 ƒ 8.500
Lada 2107 1.5, lpg'85 ƒ 3.750
Lada Samara 1.3 .'86 ƒ 7.500
Lada Samara 1.5 .'88 / 11.750
Nissan Micra . . . .'88 ƒ 12.995
Citroen BX 14 . . .'90 ƒ 19.995
Ford Orion cl Bravo diesel
veel ace
'89 ƒ 18.750
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel. 02907-6572.

VOLVO

Van Vloten
Amsterdam

Mazda
T.k. Mazda 323 Sedan autom.
626 LX Coupé, 75.000 km. 8- APK tot febr. '92, pr. ƒ3150.
'87. nw. st. ƒ 12.500. VOLVO Tel 020-6916852, na 17 uur.
NIEROP, 020-6183951.
Mazda 626 GLX Van, (gr. kent),
5d, '86, or. 60000 km., ƒ 11.500
Mazda 323 HB 1.6 i mrt '90, Mooij & Zoon
trekh., open dak, 17.000km.Ruysdaelkade 75-77
l.z.g.st. ƒ21.900. 02908-5758. A'dam, tel. 6623167/6732853

Seat

Seat Ibiza '86 74.000 km. zwart
weg. lease te koop prijs n.o.t.k. Een PERFECTE Seat occasion
020-6909153.
koopt u vertrouwd bij:
SEAT AUTO CENTRUM APC,
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Mitsubishi Sapporo, eind 1982,
2e Schinkelstr. 18-28. 020v.d. Madeweg 23,
tussenmodel, kleur wit, rad/
Galant Turbo diesel, okt 87,
6763333/6763334/6763335.
A'dam - 020-6686146.
cass. inst., slechts 57.00 km. 85.000 km., ƒ 16.950. Mitsubishi
Aston Martin
Alfa Romeo
AUTOBOULEVARD.
gel. APK tot okt. '91, rijdt per- dealer Jorritsma, Wagenweg
fect, ziet er goed uit. Vaste 10, Purmerend: 02990-23741.
Alfa Romeo Milano 33-13. wit. Austin MG Metro 1.3, 'l
Skoda
'87, als nieuw, ƒ 12.250,-. km. bl.met.,or. 26000 km..ƒ12.500 prijs ƒ 3500. Tel. 02907-4304 na
18.00 uur.
Mooij & Zoon
19.000. Boekjes aanwezig.
Ruysdaelkade 75-77
Tel.: 020-6123420-6156655.
Skoda 105LSM'85, APK 3'92, T.k. Skoda 120L, bj. '87,
Nissan
A'dam, tel. 6623167/6732853
zeer gaaf, 75.000 km., ƒ 2275. 63000km. met radio en trekhaak. ƒ 2750 Tel. 02503-30233
Tel. 020-6146392.
King Cab 2.5 D 1989 div. ex- Nissan Vanetta, dubb. cabine,
Chrysler
tra's 42.000 km. Vr.pr. ƒ 22.000 gr. kent, '88, 36000 km..
Subaru
Inl. 02979-84483 (na 20.30 uur). ƒ 15.000
Nissan Cherry 1.3, m. '83, APK Mooij & Zoon
2-'92. Zeer mooi en gaaf, Ruysdaelkade 75-77
SUBARU
Wiegerbruinlaan 73, 1422 CB UITHOORN ƒ3275.
A'dam, tel. 6623167/6732853
MOOY EN ZOON
Tel. 020-6146392.
v.'h Museum autobedrijven
HEERE
B. V.
tel. 02975-6 12 12. Fax: 02975-60240

Mitsubishi

020-665 86 86

CHRYSLER AMSTELVEEN
& CHRYSLER

Opel kadet 1200 s, '86, apk 292, 45.000 km, Nissan king
cab. diesel '87, apk 2-'92
Business of fin. lease
84.000 km, scooter Honda 125
lead, '84. 02503-37611.
Citroen
Opel Kadett LS stationcar, '86,
als nieuw, ƒ 12.750,-, 5 deurs.
2CV6 11-81, door gar. onderh., Citr. Visa 11 RE, bj. '85, rood Tel.: 020-6123420/6156655.
kent. 87, half jr. apk. blauw. Vr. I02.000km. APK '92. ƒ6000.
T.k. Opel Rekord bj '82, LPG
Tel. na 18.30: 020-6597092.
pr. ƒ 1500. 020-6691007.
ƒ 1500,- 02990-47747.
Citroen 2 CV Special b.j. '82
CITROEN AX 11-'87, grijs
gave auto, geen roest, ƒ 1500.
Zeilemaker-Opel
metallic, 37.000 km
Tel. 02997-3036.
INRUILWAGENS
AUTOBEDRIJF WALS
Constant keuze uit 100 auto's.
Dorpsstraat 32a, llpendam
CITROEN Acadiane bestel,
Burg, D. Kooimanweg 7,
Tel. 02902-1697/1981.
bj. 29-12'-83, APK 4-'92, wit.
Purmerend 02990-22551.
V.a. ƒ 85 • 5 veerbollen op druk Vr.pr. ƒ2150. Tel.: 075-158063.
brengen bij de Citroënspecia- Citroen Olthof BV biedt aan
Peugeot
list van Zaanstad:
met APK en garantie en gunstiGARAGE RENÉ SPAAN
ge financiering: Ax 11 TE inj., 5
Vissers-pad 11, Krommenie d., 3/'90, ƒ14.750; AX 10 E,
075-281193 of-353788
3/'88, ƒ10.750; Visa 11 RE,
1-"88, ƒ9750; Visa 11 E, 4/'S6, PEUGEOT
ƒ6800; GSAX 1, 1/'84, ƒ3000;
70.000
BX 14, 4/'86J8250;BX16TRI, 205 GL 1.1, rood
45.000
10T86, ƒ 12.250; Acadiane, 205 XE Accent, rood
205 XL 1.1, blauw
30.000
9;"84, ƒ 2000.
28.000
Isolatorweg 40, A'dam-Sloter- 205 XL 1.1, grijs met
205 XR 1.4, blauw
18.800
dijk, tel. 020-6823520.
205 XRD, rood
85.000
autoverhuur
309 GR 1.4, rood
18.000
Ferrari
o.a. AX, BX
309 XRD, d. grijs met
68.000
vanaf ƒ31,65 excl. BTW
405 GL 1.6i, grijs met
28.700
Zelf rijden in FERRARI 308
405 GR 1.6, rood
16.500
Tel. 020-6932750
GTSi (Type Magnum)
405 GR autom., LPG, beige met. .51.000
S. Stevinstraat 12a, A'dam
PORSCHE 911 Carrera Targa 505 GR 2.2 inj., grijs met
51.000
Te koop CITROEN AX GT, bj. voor trouwen, tevens Rolls60.000
1990, km-st. 27.000, kleur grijs Royce en Amerikaanse Limo's. 505 V6, blauw
«roen BX TRD autom., wit . .120.000
met. Prijs ƒ 17.000. 02974-776. Bel Meijers BV: 030-444411.
Renault 5 Campus, grijs met. . .26.000
Fiat Uno 60S, blauw
54.000

voorjaarsaktie
mini jumbo
spirit

Meer Waar Voor Uw Geld!

- ingdijk

Fiat

02-85 ƒ 9.250,01-89 ƒ 15.250,02-89 ƒ16.800,03-89 ƒ 17.250,09-88 ƒ17.700,01-88 ƒ 16.950,10-88 ƒ 18.950,01-89 ƒ22.500,07-90 ƒ27.950,01-89 ƒ24.500,08-88 ƒ 26.000,04-89 ƒ31.500,01-88 ƒ32.500,05-86 ƒ14.000,01-88 ƒ 12.500,06-86
ƒ 8.950,-

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

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
Suzuki Alto GL, 5d, wit, '88,Suzuki LJ80 jeepje, '81, in pr
46000 km., '/•> jr. gar., ƒ 10.000 st. Vr.pr. f 3500. 020-6755932
Mooij & Zoon
„SHOWROOM"
Ruysdaelkade 75-77
Postbus 156,
A'dam, tel. 6623167/6732853
1000 AD Amsterdam

9

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
tussenruimten tellen voorl letter. Minstens 3 regels beschrijven.
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Naam:
Adres:.. ._._.
Telefoonnummer: _...
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AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 134
Tei. 020-6240748
TOYOTA-DE GRAAF
Alle onderdelen voorradig.
Condensatorweg 44, A'dam
Sl.dijk. Info: 020-865511.
Ook zaterdag geopend.

Autoverhuur

........_..

Koop- of VERKOOPPLANNEN? Bel dan snel Nationale
Occasionlijn. 023-365206
Te koop gevr. Peugeots 404
504,505, J5,604 TD. Schade o!
sloop.
Autocommerce
023-338895.

Rijscholen
VOOR EEN PERFECTE RIJ-OPLEIDING:
5-STERREN AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL
* alle rijlessen ƒ31 per les

20 rijlessen + examenaanvraag ƒ825
motorpakket / 450.
gratis theoriecursus op video
speciale spoedcursus praktijk en theorie
100% rijlesfinanciering
geslaagd?? 1 dag gratis huurauto voor nieuwe leerlingen
Ruys de Beerenbrouckstraat 157, Amsterdam
Tel. 020-6138473
VOORLICHTINGSLIJN
AUTORIJLES
Telefoon: 020-6161321

Algemeen
± 50 auto's, APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstr.
Haarlemmerw.
bij
molen.
020-6844079. Tevens INKOOP.
LET OP!!
Grote opruiming bij Wagenpark

JOHAN BOOM
Zuiderakerweg 83 (oranje hek),
A'dam-Osdorp
020-6105478
Geopend van 9.00 tot 21.00 uur
Alle auto's APK, hoge inruil
Financiering binnen 24 uur,
v.a. ƒ 5.000. 1 jaar garantie
op arbeid/onderdelen.
Honda Prelude EX aut. eind 86:
ƒ 15.950. Fiat Uno SX, bj. '88,
ƒ14.950. Opel Corsa 1.3 LS,
bijna '89, 22.000 km. ƒ 14.950.
Hyundai Pony 1.5 XP aut., m.
'89, ƒ 10.950. Opel Ascona 1.8
S, m. '88, LPG, ƒ11.950. V.W.
Golf 1.3, m. '86, ƒ 10.950. V.W.
Polo comb. m. '88. ƒ 10.950.
OpelKadett 1.6S. bj.'86, LPG,
ƒ 10.950. Peugeot 205 XR bj.
'87. LPG. ƒ 10.950. Toyota
Carina 1.6 H.B., bj. '88,
ƒ 14.900. Mazda 626 LX, H.B.
eind '86. ƒ 10.950. Citroen BX
14 RE Leader eind '86, ƒ 8950.
Fiat Uno 45 S bj. '87 ƒ 7950.
Fiat Panda 1000 cl. m. '87
(zwart) ƒ 6950. Nissan Bluebird
1.8 GL m. '86, LPG, ƒ7.950.
Mitsubishi Lancer 1.8 GLD m.
'85 ƒ4950. En nog div. auto's
v.a. ƒ 800. tot ƒ 20.000.

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
APK + grote beurt v.a. ƒ290
Tel. A'dam: 020-942145.
DIESELSERVICE;
brandstofpompen; verstuivers;
cil.koppen vlakken. Garage/
Campers
motorenrevisie FEENSTRA,
Industrieweg 27, Duivendrecnt, Te huur: FABRIEKSCAMPER,
tel. 020-6980639.
4-5 pers. v.a. ƒ 1200 p.w. all-in
APK keuring geen afspraak, Tel. 02902-1697 of 1981.
klaar terwijl u wacht. Ook repa- T.k. Mercedes 608 camper
raties en onderhoud. Gar. 77. Vr.pr. ƒ11.500, groot
West-Center 020-6122476.
rijbewijs. Tel.: 020-6452100.
A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Diversen
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702
Wordt nu autorij-instrukteur en
BLOKSMA
RADIATEUREN- bepaal je eigen inkomen.
warmtewisselaars, Kapoeas- Werkgarantie mogelijk. De
weg 17, A'dam, 020-6148385. goedkoopste en de beste van
Nled., ƒ1650,-. MICHEL opl.
• De advertentie-afdeling be- )20-6853057/02990-34763.
loudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
• „SHOWROOM":
opgaaf van redenen te wéigeDo autorubriok voor
ren. (Art. 16 regelen voor het
Amsterdam on omgeving.
advertentiewezen).
Adverteren in ,,Showroom"
Oplage 730.000 ex.
• De autorubriek
Elke weck in Hot Parool en
• Tel. 020 • 665.86.86 .alle uitgaven van WEEKMEDIA.
FAX 020 - 665.63.21
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 730.000 ex.
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Tel. 020-6658686.

reparatie

Eenmalige aanbieding
van 20 Peugeots 309 in een
exclusieveuitvoering.
Het betreft hier do verkoop
van een gelimiteerd aantal
exclusief uitgevoerde Peugeots
309, niet ouder dan 12 maanden
met maximaal 29.000 gereden
kilometers, of minder.
Deze auto's zijn van één eerste eigenaar,
bruikt voor promotionelc doeleinden en door ons
teruggenomen vanwege de jaarlijkse vernieuwing
van het wagenpark.
De uitvoering is voorzien van de moderne
1.4 injectie katalysator motor mot als gratis
extra's: lichtmetalen wielen, open dak stootstrips, radio en hoofdsteunen.
Dit pakket heeft een waarde van f 2.480,-.
De prijs, incl. al deze extra's en 12 maanden
garantie, is wol heel speciaal; vanaf f 19.750,incl. Btw. (vergelijkbare nicuwprijs ca. f 27.900,-!

\ BROUWER

STEENGRILLEN

29?o

VLEESFONDUE

34,5o

Incl. uitgebreid
garnituur
. .. .

*AAA MATZER BV*
Div. personenwagens v.a. ƒ 25,
div. bestelwagens v.a 11-17 m3
+ autoambulance 020-6630836

INKOOP AUTO'S, ± ANWB
pr., snelle afw. a contant m.
vrijw. bew„ def. geen bezw.
Tel. 020-6108280/6149352.

Deze aanbieding geldt uitsluitend bij

Al voor f 309,- per maand, zonder aanbetaling,
rijdt u in deze exclusieve Peugeot 309.

MNEFKENS
AMSTERDAM

Nefkens Amsterdam B.V. l'oliistmvcfi S-10 (hoven 't 111020-6,172727 - Anthimy FokkcrwcR IS (west l tonus riiiRwcj; A U ) .lint Slou-n 020-M "SS11S

JAPANS FONDUE
(vis)
37r50

. . ...
Handtekening:....

Gevr. auto's, evt. iets opknappen en taxatie aan huis.
Tel.: 06-52827115.
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vrijw.bewijs. Tel. 020-6105478
HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant,
met vrijwaringsbewijs, geen
sloopauto's. Tel. 02990-37825.

JAPANS FONDUE
(vlees)
32,5G

69,00 4 73,14
80,00 ;_ 84,80 '
91,00 f 96,46
102,00 T 1Q8/12 ]

-4.-i—

Auto's te koop gevraagd

„De Vuurboet'"

Prijs
in. 6%
BTW

25,00
26,50
36,00 ' 38,16
47,00 ' '49,82
58,00 * "61,48

c „
ra 4

Centerparts
vraagt sloop- en schadewagens. Origineel R.D.W.-vrijwaring. De "hoogste prijs en geen
risico. Tel. 6107942 of 6107946.

Steengrill Restaurant

-

23
<

Prijs
ex. 6%
BTW

HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-6198691

1e 10 autorijlessen a ƒ25.
Michel geeft les in div. talen.
Ook motorrijlessen.
Grote sortering ONDERDELEN
020-6853683, b.g.g. 6181775,
van schade-auto's, alle
075-174996 en 02990-34768.
merken, alle bouwjaren.
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Autorijschool Ferry
Lid Nevar
1e 10 lessen a ƒ 27,50 per les.
Tel.: 020-6932074.
Service en

Toyota

iat Ritmo 70, bj. 10-'83 i.pr.st.
FIAT VERMEY B.V.
Vr. pr. ƒ 2900 met APK tot 4-'92.
Keuze uit ruim 35 occasions.
Tel. 02972-1971,
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
T k FIAT PANDA 75UL, rood, Tel. 02975-62020.
2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
april '87, 28.000 km, ƒ 7250.
Amsterdam-Noord • Hamerstraat 3-15. Tel. 020-360401.
Tel. 02990-48734.
3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
Uno 45 IE Riviera, eind '89, kat.,
Tk. Zeer mooie Fiat 500 import grijs met., opend., mech. spgl. eigen risico • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
Toyota de Graaf biedt aan:
Italië. Lancia Fulvia coupé. Tel: enz., 22.000 km, rijdt 1 op 22, in • geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvulsept. '85 ƒ 8.250
Starlet
1.0
DX . .
nw st. f 12.000,-. 02990-36934. lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk * ANWB gekeurd
020-6907705.
. dec. '86 ƒ 9.250
Starlet 1.0 Spec. .
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
. mei '87 ƒ 10.250
Starlet 1.0 DL ...
Ford
maart '87 ƒ 10.950
Starlet 1.3 DX . .
. jan. '88 ƒ 17.250
Corolla LB 1.8 DSL
ECHT-..
Ford Escort 1.4, Bravo, bj.'88,
'ƒ21.750
mei
Carina Sed. 2.0 DSL
KOUDIJS
AUTOBEDRIJF
B.V.
Een uitschieter!
28.000 km. 5-bak, get. glas.
ƒ 18.750
Corolla
Sed.
1.6.
XL
LPG
'89
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
Aangeb. Ford Fiesta 1.1.c.
AUTOBEDRIJF J. WALS
ƒ 15.250
Lite-Ace
comm.
DSL
aug.
'89
1183 JG Amstelveen
I986, rood, door particulier
Dorpsstraat 32a, llpendam
Condensatorweg 44, Amsterdam-Sloterdijk.
tel. 020-6455451
slechts 50.000 km gelopen.
Tel. 02902-1697/1981.
Tel. 020-6865511.
Halte Sneltram: „Zonnestein"
A.P.K. tot sept. 1991. VraagOpel MANTA GSI Irmscher Exprijs ƒ8750,-. Wagen in
clusiva. kl. wit, bj. '86. 2 drs.
TOYOTA DE GRAAF
LORIST Peugeot
Showroomstaat! Info.
Peugeot 205 XT 1.4, 3d„
Pr. n.o.t.k. Tel. 02977-25686.
nieuw + gebruikt
AMSTERDAM-CENTRUM
020-6162594 na 17.30 uur.
Condensatorweg 44
'eug. Accent 205, '88./ 13.950 antr.gr., '85, 3 mnd. gar.,
Ford CAPRI 2.0S, 6 cyl.. m. '80,
A'dam-Sl.dijk, info-865511
Honda
Peug. Accent 205, W.f 17.250 ƒ 8.500
APK 3-'92, supermooi. radio,
Ook zaterdags
Peugeot 205 GL, '85 ./ 8.50Q Mooij & Zoon
sportwielen, ƒ3475. Tel.
Peugeot 405 GR, '88 .ƒ 18.500 Ruysdaelkade 75-77
T.k.
Honda
Accord-Aero,
LPG.
020-6146392.
bj. '80. Str.-Kembekr.. 5-versn. Peugeot 405 SRi. '88 .ƒ 27.500 A'dam, tel. 6623167/6732853
Alle auto's met
APK 2-'91. ƒ 1750. 020-6187181
T.k. mooie Ford Escort 1.3CL,
ZUIDWIJK - Minervalaan 86,
3 maanden Bovag-Garantie
3-drs, Ferranrood, bijna 1988,
Adverteren in
tevens service en reparatie bij het Olympisch stadion. Ver41.000 km. i.z.g.st.v.o. schade„SHOWROOM"
2e Weteringdwarsstr. 431 m 47 koop nw. en gebr. Peugeots.
vrij, ƒ 12.500. Tel. 02972-4612.
Ook inkoop. Tel. 020-6629517.
Tel. 020 • 665.86.86
Tel. 020-6237669.

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

(s)loopauto's

AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
qehaald. Autosloperij Jan.
tel. 020-6361178 / 02907-6248.
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

WIEGERBRUINLAAN 73 • UITHOORN • 02975-62055

Leeuwkeur Gebruikte Auto's
zeker en beter

r

8

Accessoires en onderdelen

Ouke Baas

Suzuki

Autosloperij A. de Lieae
Neem geen risico: orig.
PTT-vrijwaring RDW

*
*
•*•
T.k. VW-POLO, nov. '82. Prijs V.W. Polo C, pointer, bj.'86, *
ƒ2750. Tel. 020-6438319.
74.000 km. zonnedak, blauw
AUTOBEDRIJF J. WALS
VW golf GLD 1.6. Bj. 7-'80, APK
Dorpsstraat 32a, llpendam
3-'92, in zeer goede staat.
Tel. 02902-1697/1981
Pr. ƒ.2200. Tel.: 075-288928.

Bij
Mini Jumbo, 3d SDX, '89, Silver, Vi jr. gar
ƒ10.500
Opel Kadett 1.2 S, '84, 90.000
1.6 GL Sed., '87, blauw, '/2 jr.
niet duur!!!
gar
ƒ 13.000
km., met.lak, radio, trekh.
Studenten 10% korting,
AUTOBEDRIJF J. WALS
1.6GLSed.,
'87,
antr.gr.,
'
/
•>
jr.
als extra: SUNROOF, ORIG.
gar
ƒ13.000 -auto-ambulance & oprijauto
Dorpsstraat 32a, llpendam
STRIPING, WIELDOPPEN,
Tel. 02902-1697/1981.
1.8 GLF LI Sed., '86, aut., -9-pers. bussen en pick-up's
MATTEN, v.a. ƒ 13.995.
d.rood., '/z jr. gar
ƒ 8.000 Avond- en nachttarj
Corsa 13 SR, afg. kenteken,
bestelwagen afhalen na 17.30
'86, alle-ace., ƒ 10.750,-, wit. Autobedrijf Heere
uur en de volgende morgen
Ruysdaelkade 75. A dam-O Z
Ceintuurbaan
225
Tel.: 020-6123420/6156655.
om 8.00 uur retour
Info 020-6623167-6732853
Tel. 020-6622204.
tegen 4 uur-tarief.
Opel Ascona 16 S, coach, '82, Donderdagavond koopavond.
020-6794842, 020-6908683.
beige.
Slatuinenweg
17,
A'dam. Tel.: 020-6123420.
De enige off. SUBARU DEA- NU OOK SUBARU DEALER!!
Bestelwagen huren?
AUTO SERVICE WETTER
Opel CORSA 1.2 TR, m. '85, LER + occ. voor Purmerend
Bel dan 020-6343088
Zwanenburgerdijk 503
e.o.
Tuijp
b.v.
West-Beemster,
APK 3-'92, 2 drs. grijs met.,
Zwanenburg, tel. 02907-6572. Andrea Camperbouw&Verhuur
02999-278, Jisperweg 39-40:
ƒ5950. Tel. 020-6146392.
Speciaal 4 uur tarief

Opel

OFFICIEEL DEALER VOOR:

Autosloperijen

ALLES ONBEPERKT

•

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156. 1000 AD Amsterdam of
A J
afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan van
de Helende Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp,
Nieuwstraat 33; Zandvoort. Gasthuisplein 12.

|

Zeestraat 36
Tel. 12092
* * *
Dagelijks geopend vanaf 17.00 uur

EEOMIMM

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

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

Op de pedalen
in Utrecht

Voorjaar komt met geuren en kleuren
V

De provinciale VVV Utrecht heeft
een nieuwe fietsroute uitgezet met
cle naam 'Op de pedalen; lange afstand fietsroute in de provincie
Utrecht'. Deze route van ruim 150
kilometer voert de fietser door het
Utrechtse landschap: weide en poltlers in Eemland, bossen op de
Utrechtse heuvelrug, uiterwaarden door Bram Wolthoorn
en fruitboomgaarden langs de
Kromme Rijn en de Nederrijn.
Eenjarigen zijn heel goed toe te
De fietsroute is zo opgezet dat de passen om een lege plek in de border
fietser kan beginnen op elke gewens- op te vullen. Let er dan op dat zowel
te plaats van de route, zelf kan bepa- de vorm als de kleur van de zaaibloelen waar en hoe hij overnacht en in men - dat zijn tenslotte de meeste
hoeveel etappes hij de route wil af- eenjarigen - goed aansluit bij de beleggen. Het fietsroutepakket bevat staande vaste planten. Vul de lege
een kaart met ingetekende route, plekken met een flink aantal eenjarieen boekje met een beschrijving van gen, wees daar niet te zuinig mee;
de route en leuke tips voor onder- het liefst met een kleine plantafsweg met daarnaast een gids voor va- tand, zodat ze de te bedekken opperkantie en vrije tijd. Het pakket kost vlakte snel vullen.
/' 9,90 en is te koop bij de VVV's in de
Regelmatig water geven hoort erprovincie Utrecht.
bij om de aansluiting tussen het
wortelkluitje en de bodem vlot te
laten verlopen. Strooi wat mulch in
de vorm van houtsnippers rond de
plantjes. Dit geeft een zeer verzorgde indruk en voorkomt een te snelle
uitdroging van de bodem. Let wel op
slakken.

Opsmuk

Gelderse kastelen
open voor publiek
De provincie Gelderland telt een
groot aantal kastelen en historische
landhuizen. De meeste landgoederen zijn in de wintermaanden gesloten. Dan breekt de tijd aan voor onclerhoudswerkzaamheden. Niet alleen de grachten, het muurwerk en
de tuinen vragen aandacht, maar
ook de kostbare interieurs. De kastelen'Mn beheer bij de Stichting
Vrienden der Geldersche Kasteelen
openen vanaf deze maand weer de
poorten voor het publiek. Kasteel
Rosendael in Eozendaal is vorig jaar
opengesteld na een grondige restauratie. Rosendael is gelegen in een
19e-eeuws landschapspark. Huis
Verwolde In het Achter hoekse Laren
is een historisch ingericht edelmanshuis uit 1776 met onder meer
een Chinese kamer, eetkamer en
kinderkamer. Kasteel Doorwerth
heeft een in 17e-eeuwse trant ingerichte hoofdburcht.. Daarnaast zijn
in het kasteel nog twee musea gevestigd. Het museum Veluwezoom
toont een aantal werken van de zogenaamde Oosterbeekse school en het
Nederlands Jachtmuseum geeft informatie over wildbeheer. De andere
kastelen van de stichting zijn Ammersoyen, Cannenburch, Zijpendaal en Hemen. In elk kasteel worden bezoekers rondgeleid door deskundige gidsen. Informatie over de
openingstijden zijn verkrijgbaar bij
alle VVV-i kantoren in heel Nederland en bij. de stichting, tel. 085420944.

Tuinen Paleis het
Loo weer in bloei
Dat Nederland het bollenland bij
uitstek is, is genoegzaam bekend. In
het voorjaar bieden de bollenvelden
in het westen een kleurrijk schouwspel. Maar er zijn ook andere plaatsen in Nederland waar men kan genieten van voorjaarsbloemen. In de
tuinen van Paleis het Loo in Apelcloorn zijn er veel oude tulpen en
andere bloemen te zien die op de
17eeuwse wijze geplant zijn. Hoewel
de tulp in veel variëteiten de hoofdplaats inneemt, zijn er ook andere
planten te bewonderen zoals de Vier
Keizerskronen. Paleis en tuinen zijn
geopend van dinsdag tot en met zqndag van 10-17 uur.

'fsv-

OORJAARSBEPLANTING is
nu te kust en te keur te koop.
Violen in alle kleuren en geuren, primula's en grootbloemige madeliefjes. Voor clc balkontuin is dit
hét plantmateriaal bij uitstek; voor
de wat grotere tuin vormen deze eenjarigen een welkome aanvulling op
de reeds bestaande beplanting.

De pas aangelegde tuin leent zich
heel goed voor het aanplanten van
grote hoeveelheden eenjarigen. De
border heeft de eerste maanden
meestal de aanblik van een verzameling stokjes en wat pril groen. Ook
de heesterborder doet in de pas aangelegde tuin uiterst iel aan. Eenjarigen brengen dan kleur: plant brede
stroken tussen de heesters vol met
groepen afrikaantjes.
De vrolijke oranje-gele bloemen
leiden de aandacht van de nog stakerige heesters af en houden bovendien luizen op een afstand. Spit in de
herfst de uitgebloeide plantjes tussen de heesters: ze vormen een prima bemesting van de bodem. Een

&K.
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• Geen tuin zonder een
vlinderstruik; geen tuin zonder
vlinders.

Vlinders
De kleine vos legt haar eieren,
waar de borstelige, zwart-groene
rupsen uit voortkomen, op brandnetels. De volgroeide rupsen trekken
naar heesters in de nabijheid om
daar te verpoppen. Deze vlinders

Kinderen dit seizoen in blauw
Blauw .wordt deze
zomer de belangrijkste kleur voor de
kinderkleding, net
als bij de mode voor
volwassenen. Vrolijk gestreepte tshirts, salopettes, eigenwrjze
marineblauwe bermuda's,
poloshirts en matrozenjurkjes.
Ook de kleintjes
gaan steeds meer
meedoen met het
trendy 'modegebeuren'. Het traditionele lichtblauw en
roze komen we nog
Blauw-wit gestreepte kleding en stoere basemaar heel weinig tegen in de babyza- ball-kleding zien we dit seizoen bij de kinderkleFoto C&A(boven) Foto Peek & Cloppenburg (onder)
ken. Voor de aller- ding.
kleinsten zijn er leuke blauw-wit gestreepte t-shirts en •
pakjes, soms compleet met een matrozenkraagje:
Naast dit zogenaamde maritieme thema
is er voor de wat
stoerdere kinderen
het thema 'Baseball', waar kleurrijke strepen, badges
en prints geïnspireerd door het Amerikaanse honkbal de
boventoon voeren.
Uiteraard mogen we
bij deze kleding de
stoere jeans niet vergeten. In beide thema's zien we de sweaters met capuchon
steeds terugkomen.
T.S.

verschijnen in grote aantallen op de
bloemen van de lavendel en de
Buddleia. De distelvlinder is een
trekvlinder; met miljoenen komen
ze groepsgewijs vanuit Noord-Afrika
richting Europa en enkele van hen
strijken neer op plaatsen met distels, klitten, asters en brandnetels.
Met het koolwitje is de groentetelende tuinier minder gelukkig: de
rupsen hiervan vreten complete
koolplanten kaal. In de buurt van
zo'n rupsenpopulatie worden vaak
heel kleine gele bolletjes gevonden:
de poppen van een onooglijk vliegje
(Apanteles glomeratus) herbergen
de grootste vernietiger van de rups
van het koolwitje. Deze onderschatte helper van de tuinier legt zijn eieren in de rups, die daarmee een zeker einde tegemoet gaat. Wees daarom voorzichtig met het verwijderen
van wat rupseeïeren lijken, maar in
werkelijkheid evenzoveel rupsdoders in wording blijken te zijn.

Ingesponnen heester
Vele vlindersoorten spinnen ragfijne weefsels tussen de takken van
bij voorkeur een meidoorn of een
kardinaalsmuts; soms lijkt het erop
alsof de hele heester ingepakt is. Als
de beweeglijke rupsjes uitgegeten

Zin om d'r een paar dagen tussenuit te gaan, maar geen zin om alles te regelen? Dan heeft Center Parcs goed nieuws voor u.
Want van 21 tot en met 24 mei kunt u geheel verzorgd naar bungalowpark
Het Vennenbos in Hapert. Inclusief entertainment en Uit-Eten-Arrangement. Met de Voorjaarsexpress!
ENTERTAINMENT

BOEK S M E L

In het geheel verzorgde verblijf op Het Vennenbos is levens een uitgebreid entenainmentprogramma opgenomen.
Met bowlingtoernooi. een creatieve workshop,
rondleiding overhel Natuurpad en door het Subtropisch Zwemparadijs en een Bingo-avond.

Gezien de verwachte belangstelling is het raadzaam snel te boeken. Doe dat in ieder geval vóór
27 april. Dal kan telefonisch bij Center l'arcs,
010-4989671 of 4989072.
BIJ DE PRIJS VAN

DE V O O R J A A R S -

E X P R E S S IS I N B E G R E P E N :

Als 60-plusser is -de Voorjaarsexpress extra
voordelig. U ziel dat in de piijsiabel.
L' kumt mcl

* Koffie met gebak bij ontvangst
*Verblijf in luxueuze bungalow
* lixtra service-pakket
*Vervoer van en naar de opstapplaats
* Driegangen diner
* Fondue-avond
* Internationaal Buffet
* Emertainmeniprogramma

d pi-rs °5 pers 4 pers "5 pers 2 pers
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Gezichtsbedrog
Kinderen en volwassenen kunnen tijdens de voorjaarsvakaiitie (27 april t/m 12 mei) in het
technologische museum NINT
in Amsterdam op diverse ma.-nieren kennis maken met 'gezichtsbedrog'. Voor bezoekers
vanaf 14 jaar wordt enige malen.
per dag een film vertoond over
de onmogelijke tekeningen van
graficus Esscher. Zes tot en met
dertienjarigen kunnen in een,
workshop ontdekken hoe de
oegen worden bedrogen; ze kun-,
nen zelf aan de slag met tekeningen, kleuren en licht. Gedurende de hele vakantieperiode is tèvens de computerzaal geopend
en wordt er elke dag een demonstratie over zeepbellen gegeven.
Het NINT is geopend van maandag t/m
vrijdag van 10 tot 17 uur, zaterdag, zondag en feestdagen van 12 tot 17 uur.
Kinderen t/m 5 jaar gratis, kinderen
van 6 t/m 12 jaar en 65+ƒ 5,-, volwassonen ƒ7,-. Het adres is Tolstraat 129.

door Jeannettc Wind

GEHEEL VERZORGD NAAR CENTER PARCS
MET DE VOORJAARSEXPRESS

6O+ KORTING

Bomen kunnen ook als drager van j
klimplanten dienen: een kamperfoelie (Lonicera) en een oude hoogstam
fruitboom verdragen elkaar uitstekend. Sommige klimrozen, zoals de
Zepherine Drouhin laten zich mengen met een andere klimmer, de
blauwe regen (Wisteria) bijvoorbeeld. Ronduit prachtig zoals die
twee-eenheid dan in het voorjaar
bloeit en geurt met de roze rozen en
de blauwe bloemtrossen van de wisteria.
Op balkon en dakterras kunnen
de klimmers in kuipen en potten
geplant worden. Voorkom uitdroging. Mits beschermd tegen sterke
winden en regelmatig voorzien van
vloeibare mest, toveren klimmers
menig dakterras om in een persoonlijk paradijsje.

350 soepballetjes
In een mum van tijd 350 balletjes uit één kilo gehakt halen.
Dit kan tegenwoordig met de zo
genaamde Frikrol. Het vleesdeeg wordt op de rol aangubracht, aangedrukt en gelijk gustreken met de opstaande rand.
Het deeg wordt vervolgens met
een bijgeleverde deegsteker in
gelijke partjes verdeeld. De
stukjes worden daarna met de
deegsteker in de rol gelegd.
Even heen en weer schuiven en
klaar zijn de soepballetjes. Het
apparaat kost ./'29,95. Voor
meer informatie: tel. 073-579130.

6^J CRABBLE zit qua populariteit in de
j^) lift. Dat komt vooral doordat RTL4 nu
^^^ iedere avond het spel op de tv brengt",
zegt Uithoornaar C. Kruijs, een gepensioneerde leraar Duits van het Goois Dag- en
Avond College in Hilversum, nu 'spelleider'
van de Uithoornse scrabblevereniging 'De
Letterzetters'.

Twee maal per maand komen zo'n
20 a 25 scrabblefanaten van de vereniging uit de regio bijeen in de
Kruiskerk in Amstelhoek. „De
groep hier in Uithoorn bestaat hélemaal uit 55-plussers, maar dat is toeval. Scrabble is een familiespel voor
jong en oud, dat vrijwel overal ter
wereld wordt gespeeld. Ik kan me in
ieder geval geen land bedenken waar
niet wordt gescrabbeld", aldus
Kruijs.
Scrabble is een nog betrekkelijk
jong spel, dat in de dertiger jaren,
tijdens de economische recessie,
werd bedacht door de werkloze architect Alfred Butts. Deze New-Yorker ontwierp verschillende versies
van een spel dat hij in eerste instantie 'Criss-Cross-Words' noemde. Uit-

De Voorjaarsexpress haak u op bij hei Osdorpplein ol hel Stationsplein. Vertrektijden worden u
na boeking doorgegeven. «

zijn en de heester kaal, worden de
spinsels weggespoeld door de regen
en loopt de heester opnieuw uit.
Zo'n ingesponnen heester ziet er bedroevend uit en is geen sieraad voor
de tuin; de tuinier zal zijn genoegen
moeten putten uit het vrolijke gekwetter van een jong koolmezengezin dat kan aanschuiven aan een
overvloedig maal hangend aan de
kale takken.
Klimplanten zijn echte gebruiksplanten. Ze nemen door hun verticale groei weinig bodemruimte in en
lenen zich uitstekend voor het camoufleren van lelijke doch noodzakelijk bouwsels. De vaak weelderige
groei van klimplanten voegt soms
een fotogeniek element toe aan oude
vervallen schuurtjes.
Voor het verbergen van stuitend
kale schuttingen, lege muren en de
soms onvermijdelijke betonnen
droogpalen leent de groenblijvende
klimop (Hedera) zich bij uitstek.
Gewapend met allesdoordringende
wortels is de klimop verzekerd van
een stevige verankering in hout en
steen. In de loop der tijd vervagen de
eertijds strakke lijnen van het taouwsel tot de vloeiende rondingen van
de volwassen klimop. Een prima onderkomen voor het echtpaar mus,
merel en vink. Een winterjasmijn

Druiven combineren schoonheid
met culinaire genoegens. In het
voorjaar staat de druif plots na een
zacht meiregentje vol in het blad. j
Achter dit fraaie frisse groene bladerdek rijpen in de zomermaanden
de druiven. Mits de trosjes gekrent
zijn en voldoende licht gekregen
hebben door het regelmatig wegbre- i
ken van uitlopers, levert de moderne j
buitendruif (bijvoorbeeld Witte van
der Laan) heel volwassen druiven.
Niet gekrent levert de tros meestal
minuscule mierzoete druifjes op.
Klimmers kunnen ook horizontaal geleid worden: hoog, bijvoorbeeld over een pergola of over de
grond, waar ze als bodembedekker
toegepast worden. Voor de echt grote pergola of een groot dak-oppervlak is de inheemse taosrank <Cle- j
matis vitalba) heel geschikt. Deze |
groeit als kool, bloeit met kleine l
roomwitte bloempjes en geeft grap- ;
pige pluisbollen als herfstgeschenk. j

Scrabble
duldt geen
toeschouwers

(ADVERTENTIE)

De service begint al hij hei vervoer naar het park.
Geen probleem. U stapt gewoon aan boord van een
luxe touringcar. En vervolgens rijn alle rorgen in de
vertrouwde handen van De jong Tours. Bij aankomst op Hei Vennenbos krijgt u koffie met gebak.
Uw vakantie kan beginnen.
Bagage? Die wordt gewoon naar uw bungalow
gebracht. En de bedelen? Die zijn al keurig opgetnaakt. Verder krijgt u een handdoekpakket en een
toilctsetje. Zodat u al meteen vanaf het begin de tijd
aan uzelf heelt.
Tijdens de verkorte midweek op Het Vennenbos zult u zich geen moment vervelen. Hei park
heeft veel te bieden: prachtig natuurschoon, Subiropisch Zwemparadijs. En de Pure l'laza - het overdekie parkplein.
Waar u ilanttn in zuidelijke sieren. Tussen
palmen en bananebomen. Langs shops en gezellige
lerrasjes. In deze subtropische ambiance vindt u
ook de restaurants, waar u de komende dagen heerlijk gaat eten. Het programma voorzici in:
Dinsdag : 3-gangen diner
Woensdag : Fondue-avond
Donderdag: Internationaal Buffet

Rcdacticadrcs ATV: Weckmcdki.
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgen;,)
Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving: Paul Busse

Eigen druif

• De kamperfoelie is een
niet-veeleisende klimplant die
houdt van zon, maar ook
halfschaduw kan verdragen.

ronddwalende kleurige vlinder in%e
tuin geeft al die zomerse uitbundige
bloemenrijkdom plotseling een grote meerwaarde. Vlinders zijn mooi
en horen in een tuin; een goedgekozen beplanting kan daar veel aan
bijdragen. De combinatie van lavendel en een vlinderstruik (Buddleia)
in de nabijheid van brandnetels is
bijvoorbeeld al een ijzersterke vlindervriendelijke beplanting.
Die brandnetels behoeven natuurlijk niet in de eigen tuin te staan.
Grenst aan het eigen erf een ruigte
met distels of hop, dan is naast de
vlinderstruik, hemelsteutel (Sedum
Telephium) en herfstasters de aan- gewezen beplanting.

(Jasmimum nudiflorum), de rankende hydrangea (Hydrangea petiolaris) en de wilde wingerd (Parthenocissus tricuspidata Veitchii) zijn
uitstekende klimmers voor een
muur in de schaduw. Plant aan de
voet van de winterjasmijn wat witte
narcissen. Met enig tuiniersgeluk
bloeien de blonde narcissen tegelijk
met de gele trompettertjes van de
winterjasmijn.

week 16

-EXPRE

gevers toonden echter
geen belangstelling. Zij
vonden dit • Concentratie tijdens de kampioenschappen eind februari in Soest
woordspel
véél te serieus en véél te moeilijk standaardwerk en zo sluit je uit dat er zeker van dat het een bijdrage
voor het gewone huisgezin. Butts er discussies ontstaan over schrijf- levert aan de duidelijkheid omtrent
liet zich echter niet van de wijs bren- wijzen. Andere woordenboeken zijn het scrabblespel". vindt Kruijs.
De spelleider van 'De Letterzetgen en in de kelder van zijn huis natuurlijk ook goed, maar als je lanmaakte hij vijftig spellen, die hij uit- delijk met allerlei verenigingen ters' is ervan overtuigd dat het spel
deelde bij familie en kennissen. Ook speelt moetje uitgaan van één gezag- aan populariteit wint. „Ik krijg redat zette weinig zoden aan de dijk, hebbend standaardwerk, anders gelmatig telefoontjes van mensen
totdat hij in contact kwam met Ja- krijg je problemen. We gebruiken die meer willen weten of mee willen
mes Bruno, een ambtenaar uit trouwens niet uitsluitend de voor- spelen. We juichen dat natuurlijk
keurspelling. Zo wordt bij officiële toe: hoe meer zielen hoe meer
Washington.
scrabbletoernooien zowel vakantie vreugd. En geloof me, het is echt
met een 'k' als met een 'c' goedge- gezellig. De meeste mensen dit', in
Toernooien
keurd. Van Dale geeft per slot van verenigingsverband spelen, konior.
Deze zag wel brood in het moeilij- rekening beide woorden aan als niet direct om te winnen. We zegger.
altijd 'zit elkaar niet dwars, nv.ar
ke en serieuze spel en hij regelde dat juist".
probeer samen zo hoog mogelijk t o
Alfred Butts in een oude school kón
komen', dat geeft de meeste kans op
beginnen met de produktie. In korte
veel punten".
tijd werden er dagelijks 16 spellen Reglement
Nieuw is volgens Kruijs het 'scrab,,Ja, wat is veel? In een gemiddeld
afgeleverd en in een recordtempo
won het spel aan populariteit. De blereglement' dat is samengesteld gezin zal men blij zijn met 200 punnaam werd definitief gewijzigd in door de Amerfoortse vereniging ten per spelletje. Mijn vrouw en ik
Scrabble. In de veertiger jaren waai- 'Lettergreep'. ,,De summiere spelre- spelen zo'n .'iOÓ a 400 punten bij elde het spel over naar Europa en in gels in de deksel van de scrabble- kaar, maar tijdens een toernooi
1954 kocht de Britse firma Spears de doos zijn erg onduidelijk. Daarom moet je niet opkijken als dat tegen
produktierechten voor alle niet heeft die vereniging een reglement de 600 loopt. Het hoogste aantal nii.i
Amerikaanse landen. Scrabble was opgesteld waarin voorschriften bekende punten over drie wedstrij
een feit en een spel dat in vrijwel staan die voorzien in een goede han- den is in ieder geval 21!!!! en c'.un
ieder huishouden een plaats vond. tering van de spelregels. Dat regie- praatje dus over gemiddeld 7(10 pun
De Uithoornse 'Letterzetters' is ment is inmiddels door de landelijke ten per partij en daar komt de ;jeeen van de tien scrabbeleverenigin- coördinatiecommissie met algemc- middelde speler uclat niet aan", ,bi'gen in ons land. Er zijn regelmatig ne stemmen aangenomen en ik ben sluit hij.
toernooien en de belangstelling
daarvoor blijkt groot te zijn. Niet
zelden komt het voor dat de geboden
accommodatie te klein is om alle
spelers te herbergen, waardoor er
limieten gesteld moeten worden aan Van links naar
1 E D K K K L N E N E P
rechts en omgehet aantal deelnemers.
keerd. Van taoR W 0 L 1 A E E E N 1 T
„Tijdens de Nederlandse kampi- ven naar beneI L 0 S K E L 0 F R 1 K
oenschappen in Soest bijvoorbeeld den en omgekonden maximaal 81 paren spelen. keerd. Van linksB M T P H E T H T B E T s S T
naar
Meer mensen kunnen we niet kwijt. boven
P J U N E 0 H C S 1 K S T U W
Ook vanuit het Belgische Vlaande- rechtsonder en
ren is de belangstelling groot. Zo omgekeerd. Van
E M S T E U N S C H 0 E N 0 B
hebben we een kei van een scrabbe- rechtsboven
P
A K N A P 0 K R A L C A p B
laar uit de buurt van Mechelen. Dat naar linksonder
is de neerlandicus Jan de Ridder, die en omgekeerd.
S R A A L S R E 1 S S A R u K
hier regelmatig tijdens toernooien Sommige letters
R T E 0 L K R 1 S P P F A M R
neerstrijkt om vervolgens met aller- worden vaker gelei prijzen weer te vertrekken. Dat is bruikt. De overS E F 0 L S E T A A 1 L 0 P E
écht een van de beste spelers van gebleven letters
K L P E S 0 F E B T K A E M L
België en Nederland", aldus Kruijs. vormen van boBelangstellenden die gewoon eens ven naar beneK L 0 P C 0 A L 0 IJ E T 0 A L
een kijkje willen nemen tijdens een den, achter elH L 0 F 1 H 0 H T N S L A 1 0
toernooi zijn niet welkom, vertelt kaar gezet, een
Kruijs. „Daarvoor vraagt het spel te- spreuk.
E N 0 E J L L T H N A R U E M
veel concentratie. In een zaal zitten
mensen te spelen, het is er stil en
W R 1 S F E S A 1 S S M N G T
toeschouwers kunnen we niet gebruiken. Het is absoluut niet zoals Athletiekschoen, blok, bottine, bus- Oplossing cijferkruiswoordpuzzel
bij schaakwedstrijden waar publiek kin, clark, flat, hoos, instep, kloet', week 15:
de spelers kan gadeslaan. Wij willen kloet, klomp, klos, kistje, kuras- 1=J, 2=Q, 8=D. 4=S, 5=C, 6=P. 7=T.
sierslaars, laars, lakpump, loafer. 8=Z, 9=1, 10=X. 11=H, 12=IJ, i:i=A.
in alle rust onze partijen spelen."
Tijdens de toernooien wordt altijd muil, opanka, patijn, pump, sabot, 14=O, 15=B, 1(5=R, 17=W, 1!!=V,
gebruik gemaakt van de drie-delige salome, skischoen, slipper, slof, slof- 19=E, 20=F, 21=L, 22=M, 23=N, 24=17.
'Dikke Van Dale'. „Dat is gewoon hét je, spike, steunschoen, trip.
25=K, 26=G.

^
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KUNSTSTOF KOZIJNEN
EN DEUREN OP
TERMIJNBETALING

Drogisterij „BOUWMAN"
B Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
1
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

10

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Samenwerkingsschool voor de Umond en het Haarlemse gebied
Roos en Beeklaan 4 - 2071 TD Santpoort-Noord -

OPEN HUIS
Vrijdag 19 april 1991 van 19.00-21.30 uur
1. 4-jarige Middelbare Technische Dagopleiding voor het
MTS-diploma.
2. 4-jarige Lange Vakopleiding.
3. 2-jarige dagopleiding Kort Middelbaar Beroepsonderwijs
(KMBO).
4. 5-jarige dag/avondopleiding voor het MTS-diploma
Procestechniek (3 middag/avonden per week).
5. Avondopleidingen/cursussen.
6. Contractonderwijs.

Ruime financieringsmogelijkheid op huurkoop basis op
al onze ramen, deuren (incl. dubbelglas) en montage.
Wij verkopen de elementen niet alleen, maar zijn ook zelf
fabrikant van deze producten (dus goedkoper).
Het Kaleco systeem wordt uit hoogwaardige
pvc-meerkamerprofielen vervaardigd, zodat
het voldoet aan de hoogste eisen en
verwachtingen, welke aan de huidige
moderne venstertechniek gesteld wordt.

Bereikbaarheid
- Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem -

DE GRAAF: OOK E X C L U S I E F IN

De Umond-MTS is goed met openbaar vervoer bereikbaar:
Trein: Het NS-station Santpoort-Noord is ca. 5 min. lopen van de
school C/2 uursdienst).
Bus:
Lijn 71 stopt naast de school (Vz uursdienst).
Lijn
70 en 86 stoppen ca. 5 min. lopen van de school
(]/2 uursdienst).

KAST-SYSTEMEN

KALECO B.V.

V

kunststof kozijnen
Sophialaan 5 hal 4c Utrecht-Lageweide
Tel. 030-447420
Fax 030-447188

oor elke opbergwens in elke
stijl een fraaie en praktische
oplossing met Zedka vouw- en
schuifwanden. Naar keuze met of
zonder handig kast-interieur.
U vindt de vele voorbeelden bij
De Graaf: Klassiek, modern of
hyper-modern. In legio
afwerkingen. Houtstruktuiu;
effen tinten,

kleuren, spiegelglas... noem
maar op. Een lust voor het oog,
een formidabele bergruimte van
topklasse. Kom bewonderen in de
royale showroom van De Graaf!
U kunt dan meteen
kennismaken met
het exclusieve
programma wandén plafondpanelen.

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Zedka

K A S T - S ï S 7 f « EN OP AU

april

Santpoort-Noord
Tel. 023-383134

Zijn uw ramen of deuren aan vervanging toe en komt het
financieel niet gelegen, geen probleem! Kaleco biedteen
unieke mogelijkheid.

Condities:
- op al onze producten 10 jaar garantie
- hang en sluitwerkhelmetin
- staalversterking verzinkt
- isoglas en profiel met komokeur
- snelle levertijden

Umond-MTS

DE WIT VERHUIZINGEN

KKBIDE
VRHUIZRS

J99Ï

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

Showroom Amsterdam: Jarmuiden 47 (Sloterdijk-West),tel. (020) 613 47 75*, geopend: ma. t/m vrij. 9.00-17.00 u. en zat. 10.00-16.00 u.

BROOD EN BANKETBAKKERIJ

Paap

Veilinggebouw
De Witte Zwaan
**-'•f ^, •

i

«kX

25 JAAR t
<*

Inspirerende winkels
vol drankjes

Vif.

Onze jubileumaanbiedingen staan klaar.
Donderdag en vrijdag Zaterdag
Jubileum slagsnit a 4,75

4 sauc.broodjes

4>95

4 croissants

3,00

Wij zijn dagelijks
geopend voor
in-en verkoop;
pok voor
inzending
goederenveiling.

In Duitsland zijn de oevers
van de Rijn voor een groot
gedeelte bedekt met wijngaarden. Een streek die bekendstaat om zijn Weinstuben en Gemütlichkeit.
Hier kunt u genieten van de
frisse fruitige wijnen die deze
wijngaarden voortbrengen.
Impodra maakte voor u een
selectie uit deze vaak elegante
wijnen en heeft ze vriendelijk
geprijsd.
Dus: Auf Wiedersehen...
bij Impodra!

Inl. 12164
Gasthuisplein

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

DAK LEK
Stormvaste
daken
35.- p.m.2 gelegd.
App. polyester 4 mm
pannendaken, lood- en
zinkwerken.

Mainzer Domherr
. rt_
Kabinett
4,95
Oppenheimer
Krötenbrunnen
Q.B.A.
l ÜITER
5,95
Herxheimer Herrlich
Auslese
6,95

Dak Service
Tel. 02507-13087
Of 023-365418

Te huur

Liebfraumilch
Q.B.A.
Niersteiner Gutes
Domtal Q.B.A.
Bergzabener
Liebfrauenberg
Spatlese

woonr. in
centr.
Lichtvoetig door het leven met de
veelkleurige Birkenstock 'Papillio® '
collectie! Puur natuurlijke
voetbedsandalen van
wereldklasse in vrolijke
kleuren en zeer gedurfde
kleurencombinaties.
Uw voeten krijgen
vleugels in
Papiliio!

800,- all in
Tel. 12799

_ _^
3,95
4,45
6,45

Hartevelt
Jonge Jenever
1,0 liter

Dujardin
Vieux
1,0 liter

IQ QC
19,95

Kirsberry

-1/1 n c

0,70 liter

±4t,9i5

Duchanel
Cognac***

Robertson Port
Ruby/Tawny/ White
0,70 liter

Bimenifock

13,95

Los Cisnes Sherry
Medium/Dry/Cream
1,0 liter

HERMAN HARMS

rj r\r7,95

Brand 's Pilsener
Krat a 24 x 30 cl

5hoE-hiss)
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Grote Krocht 22 - Zandvoort

Tel. 020-562.2485

Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie
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Koele Koninginnedag verloopt ordelijk

Oplage: 5.100

Tien procent Nederlanders:
"Zandvoort is de minst
prettige
strandplaats
ZANDVOORT - In een en-

quête, die is uitgevoerd door
het Nederlands Instituut voor
de Publieke Opinie en het
marktonderzoek (NIPO), is gebleken dat Zandvoort door tien
procent van de Nederlandse
bevolking als minst prettige
badplaats wordt ervaren. Toch
wordt Zandvoort, na Scheveningen het meest bezocht.

9 ZANDVOORT - Er was dit jaar weer veel belangstelling voor Koninginnedag, hoewel het volgens de politie minder druk was dan vorig jaar. Dit
had vooral te maken met het koele weer. De straten en pleinen waar de
festiviteiten zich afspeelden werden overspoeld door feestvierders. De
rommelmarkt in de omgeving van de Prinsesseweg bleek publiekstrekker
nummer één en trok enkele duizenden bezoekers.

De feestdag werd 's avonds afgesloten met een sfeervolle muziekuitvoering pp het Gasthuisplein. De 'Drive In Show' in 'Gebouw de Krocht',
speciaal georganiseerd voor de Zandvoortse jeugd, werd een regelrechte
sof. Hier kwamen slechts dertien toeschouwers opdraven. De politie was
tevreden over het verloop van de feestdag. Er werden geen onregelmatigheden gemeld.

Mensink-Huis dit
jaar nog gesloten
ZANDVOORT - Het Wim
Mensink-Huis gaat dicht. In dé
tweede helft van dit jaar zullen
de deuren van het verzorgingstehuis aan de Hogeweg definitief gesloten worden.
Op dit moment wordt het verzorgingstehuis door 23 mensen bewoond. Het tehuis heeft een capaciteit voor 38 bewoners. De mensen
hoeven Zandvoort niet uit als ze dat
niet willen. Bewoners die dat willen
kunnen in het Reinalda-Huis in
Haarlem geplaatst worden. Voor bewoners die liever in Zandvoort blijven, zullen de plaatselijke verzorgingstehuizen, waarop de keuze van
de bewoners is gevallen, zich openstellen. Mensen, die elders in een
verzorgingstehuis ondergebracht
willen worden, kunnen er op rekenen dat hun wensen gehonoreerd
zullen worden. De medewerkers van
het Wim Mensink-Huis zullen een
gelijkwaardige functie in het Reinalda-Huis aangeboden krijgen.
Het zag er al een tijd naar uit dat
het Mensink-Huis gesloten zou worden. Bij de opening van het huis
werd al gesteld dat het een tijdelijke
oplossing betrof in verband, met een
chronisch tekort aan opvang voor
somatische patiënten. Aan die situatie is inmiddels een einde gekomen.
Daarbij komt dat de regio Zandvoort te maken heeft met een overcapaciteit aan verzorgingsplaatsen.
In de loop van de jaren is er een
exploitatietekort ontstaan bij het
Mensink-Huis. Nadat de mededeling was gedaan dat het tehuis op de
nominatie stond om gesloten te worden, werden er nauwelijks nog nieuwe bewoners aangenomen. Daarmee
had het tehuis ook te maken met een
afkalvende personele bezetting. Met
het exploitatietekort, dat daardoor
ontstond was niet meer verder te
•ieven.
De provincie heeft toegezegd dat
zij bij sluiting van het Wim Mensink-Huis de tekorten voor haar rekening zal nemen.

Mededeling
In verband met Hemelvaartsdag
verschijnt het zandvoorts Nieuwsblad in plaats van donderdag 9
mei op woensdag 8 mei. Wij verzoeken u uw advertentiemateriaal
uiterlijk maandag 6 miei om 17 uur.
aan te leveren en uw redactiekopij
uiterlijk maandag 6 mei om 15 uur
op ons kantoor in Zandvoort.
Redactie en hoofd commercie
Weekmedia

Waterstanden
Datum
2 mei
3 mei
4 mei
5 mei

6 mei

7 mei

8 mei

HW
06.11
06.45
07.19
07.55
08.35
09.54
11.20
12.36
01.06

LW
02.06
02.36
03.06
03.35
04.27
05.16
06.16
07.26
08.35

HW
LW
18.35 14.30
19.09 14.55
19.46 15.14
20.20 16.05
21.15 16.45
22.25 17.56
23.39 18.54
-.-20.15
13.25 21.35

9 mei
1
0 mei
Vaanstanden:
Dinsdag 7 mei LK 02.46 uur
Doodtij 8 mei 23.39u. NAP+38cm

De afgelopen drie jaar werd Zandvoort door 1,25 miljoen mensen bezocht. Dat is elf procent van de Nederlanders. Alleen Scheveningen
mocht meer bezoekers verwelkomen: 3,1 miljoen, zevenentwintig
procent van de Nederlanders. Van
de mensen die een uitspraak doen
over een favoriete badplaats antwoordde elf procent dat Zandvoort
het meest favoriet was. Scheveningen eindigde hier ook op de eerste
plaats met vijfentwintig procent.
Zandvoort is wel de meestgenoemde badplaats die als minst prettig
wordt ervaren. Tien procent, oftewel
1,15 miljoen Nederlanders noemen
de plaats het minst prettig.
De vraag is waarom Zandvoort zo
hoog scoort bij de vraag naar de
minst favoriete badplaats. In de enquête wordt ook onderzocht wat de
mensen vinden van de bereikbaarheid van de badplaatsen. Van de
mensen die de afgelopen drie jaar
Zandvoort bezochten, noemt vierendertig procent de volle toegangswegen als reden om de badplaats niet
meer te bezoeken. Bij Scheveningen
ligt dat percentage op tweeëntwintig
procent. Voor tweeënzeventig procent van de ondervraagden zijn de
volle toegangswegen overigens geen
reden om van bezoek aan de badplaatsen af te zien. Verder wordt in
het onderzoek niet duidelijk waarom Zandvoort zo hoog scoort op de
ranglijst van minst populaire
strandplaatson.
Het onderzoek leert dat Noordwijk het meest in trek is bij jongere
badgasten, in de leeftijd van achttien
tot en met negenentwintig jaar.

Zandvoort staat hier weer op de
tweede plaats, gevolgd door Scheveningen.
De gemeente laat bij monde van
burgemeester Van der Heijde weten
de uitslag van de enquête goed te
willen bestuderen. Van der Heijde:
"Ik vind het vreemd dat een groot
aantal mensen Zandvoort bezoekt
en als favoriete strandplaats op
geeft en dat Zandvoort tegelijkertijd
als minst prettig wordt ervaren. Het
is maar wat de mensen zoeken in
een badplaats. Als ze op zoek gaan
naar iets wat hier niet is, dan ben je
al snel minder geliefd."
Dat Scheveningen zo hoog scoort,
verbaast de burgervader niet: "Scheveningen is twintig jaar geleden al
begonnen met het opknappen van
de stad. Wij zijn nu bezig. We zitten
midden in een ontwikkeling om te
komen tot een kwaliteitsverbetering
in Zandvoort als badplaats."
De kritiek, die Zandvoort krijgt in
verband met de volle toegangswegen
klinkt Van der Heijde bekend in de
oren: "We praten al tien jaar over
deze problematiek. Op dit moment
vindt er een concrete discussie
plaats tussen de betrokken gemeenten. We zoeken gezamenlijk naar oplossingen, waarbij de vervoersbedrijven NS en NZH ook bij betrokken zijn."
Simon Paagman van de Stichting
Zandvoort Promotie is 'niet ongelukkig' met de uitslag van het onderzoek. Paagman: "Het bewijst dat we
op de goede weg zijn, maar ook blijkt
dat er nog veel te doen is."
De heer Oonk van de Ondernemers Vereniging Zandvoort is verbaasd dat Zandvoort bij zoveel Nederlanders het minst geliefd is, want
"Zandvoort wordt toch altijd druk
bezocht." Over de verkeersproble' matiek zegt hij: "Er is niets aan die
problemen te doen, want we zijn als
Zandvoort afhankelijk van andere
gemeenten. Het is ook niet mogelijk
om een andere toegangsweg te krijgen, want dat is in het verleden al
geprobeerd."
De enquête door het NIPO is uitgevoerd in opdracht van NOS Laat.

'Vuil
De vuilophalers zijn de situati~ m flatgebouwen zat.

/ov aderen. Op deze pagi'5 ;o" ï e'i een verslag.

f%
O

Hard

Tips
De tips /oor oe komende
week. Het Bevrijdingsfestival
in Haarlem staat centraal.

Rotary
de Rotaryclub zoekt contact
met het jongerenwerk

Inbraak

ZANDVOORT - Bij een inbraak in
een snackbar aan de Louis Davidsstraat is op 23 april geprobeerd een
gokautomaat open te breken. Dit
mislukte echter. Er werd wel een
kleine hoeveelheid geld weggenomen.

Uw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166

Milieu-werkgroep uit kritiek op beleid

'Personeel Waterleidingduinen
voortaan beter op dienstfiets'
ZANDVOORT - De natuur in
de Amsterdamse Waterleidingduinen, een gebied van
3300 ha ten zuiden van Zandvoort, krijgt meer vrij spel. Gemeentewaterleidingen wil de
natuur in de duinen zoveel mo
gelijk haar gang laten gaan.
Volgens de Amsterdamse
PvdA mankeert er echter nog
een en ander aan het beleid. Zo
kan het personeel voortaan beter op een dienstfiets rijden,
aldus de Werkgroep Milieu.

Het Wim Mensink-Huis, dat dit jaar nog gesloten zal worden.

De milieuwerkgroep van de hoofdstedelijke PvdA beoordeelt de nieuwe ontwikkeling voor een groot deel
wel positief. De invloed van de alles
regelende mens is volgens haar 'gelukkig' teruggedrongen. Er is nauwelijks meer sprake van 'tuinieren',
men laat meer bossen ontstaan en
hier en daar zullen er ook stuifplekken verschijnen.
"Ook over het faunabeheer zijn

wij enthousiast", aldus Jaap Kolpa,
secretaris van de werkgroep. Hij is
in Zandvoort ook bekend van de
Stichting Behoud Kostverlorenpark. Alleen in de uiterste noodzaak
zal er op dieren gejaagd worden. "En
dan alleen beheersjacht, uitgevoerd
door eigen personeel, niet door plezierjagers: een moderne opvatting
van Gemeentewaterleidingen. Maar
wij vragen ons wel af, waarom jacht
op reewild hiervan ineens wordt uitgezonderd".

Waterbesparing
Toch is de werkgroep lang niet
helemaal tevreden. Dat laat zij deze
maand met name merken in een reactie op de nota 'Natuurbeheer in de
Amsterdamse Waterleidingduinen
1990-2000'. Wil er echt sprake zijn
van natuurbehoud in de Amsterdamse Waterleidingduinen, dan zal
het waterleidingbedrijf méér aan
waterbesparing moeten doen. Zij
mist maatregelen voor de terugkeer
van vochtige duin valleien, terwijl

zich juist daar veel zeldzame planten kunnen vestigen. Ook ontbreken
concrete stappen om de verdroging
van de duinwaterwinplaats tegen te
gaan, aldus de werkgroep die concrete maatregelen aangeeft om het
waterverbruik te verminderen, wat
direct de ontwikkeling van de natuur ten goede zou komen.

Dienstfiets
Ook pleit de werkgroep voor een
betere voorzuivering van het Lek-water dat in de duinen geïnfiltreerd
wordt en van het vervangen van zogenaamde oppervlakte-infiltratie in
diepte-infiltratie. Er zal voor een en
ander een actieplan opgesteld moeten worden.
Daarnaast wordt er op aangedrongen dat het personeel in de waterleidingduinen zijn dienstritten meer
per fiets en minder met de auto gaat
afleggen. "Het valt te overwegen
hiervoor enkele dienstfietsen aan te
schaffen", aldus de werkgroep.

Jan Hemeler krijgt opdracht van dierentuinen
ZANDVOORT - De schilderijen van de in Zandvoort
woonachtige kunstenaar Jan
Hemeler zijn goed in de smaak
gevallen bij de Nederlandse
dierentuinen. Hij heeft van de
directies de gezamenlijke opdracht gekregen een dierenkalender te schilderen. Het ruimtetekort voor kunstenaars lijkt
echter ook hem in te halen.

/werkruimte kwijt", aldus Hemeler, moet eruit. "Ik heb al bij de gemeendie deze maand op straat komt te „, te aangeklopt, want ik ken een buistaan. Zijn tijdelijke woonruimte, tenlandse schilder die hier vorsteeen woning naast de Manege aan de lijk onthaald is. Maar ze lachen me
Zandvoortselaan, is verkocht en hij er uit omdat ik nog te weinig punten

heb". Of hij zelf geen andere oplossing ziet? "Jawel, de ruimte in de
watertoren die te huur is. Dat zou
ideaal zijn. Maar die huur kan ik
niet betalen".

De frontpagina voor de kalender
wordt een afdruk van een immens
olifantenschilderij, dat Hemeler eerder al had gemaakt. Dit gigantische
doek was vorig jaar april te zien in
een expositie in Palace Hotel, die
met veel 'tamtam' werd geopend. De
52-jarige Jan Hemeler verscheen
toen met drie echte olifanten om de
opening van zijn tentoonstelling extra luister bi' te zetten.
"Voor een schilder is het een buitenkans", zegt Hemeler over zijn opdracht. Dieren schilderen is zijn specialiteit. Jarenlang zwierf de - van
oorsprong - Amsterdammer door de
tropen, waar hij inspiratie voor zijn
werk opdeed. Zijn schilderijen zijn
trouwens wel al wereldberoemd, onder andere door zijn galerie in Miami, in de Verenigde Staten van Amerika. Inmiddels hangen er schilderijen van hem bij diverse beroemdheden, zoals Elizabeth Taylor, Yves
Montand, Clint Eastwood, Brigitte
Bardot en Prins Bernbard.
Gelukkig voor Hemeler heeft hij
een groot aantal werken voor de ka- • Jan Hemeler met zijn de in voorbereiding zijnde kalender voor de gezamenlijke dierentuinen.
lender al klaar. "Ik raak mijn woon-

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil welen wat zich in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik liet Xandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ

11,00

Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres: l L
Postcode Plaats:
Telefoon: L
c;iro/Banknr.: l i l , ! : ! J i l
Daarna word ik abonnee en betaal per ü maand ./' 4,75* D kwartaal./' 15,00
D halfjaar ƒ 27.00 D jaar ƒ 49.00
* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk hij
automatische helaling. N'oor postahonnees gelden
andere tarieven.
l' kimt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: (ÜO-MiK.I.i.OO.
Stuur de/e bon in een open envelop naar
Weekmedia. Antwoordnummer lOOïl. 1000 PA
Amsterdam, t' hoeft geen post/egel te plakken.
g "71037 1 "O 1 7003
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FAMILIEBERICHTEN

Bedankt voor:

21 jaar raadslid
van het CDA Zandvoort

/end Uw licht en Uw waarheid;
mogen die mij geleiden,
mij brengen naar Uw heilige borg
en naar Uw woning.
Psalm 43, vers 3
Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor
wat hij voor ons heeft betekend, geven wij kennis dat is overleden mijn lieve man, onze lieve vader, opa en mijn schoonzoon
Bernardus Boon
Benno
op de Iceltijd van 65 jaar.
Zandvoort:
Nelleke Boon-Hart
Zandvoort:
Marjo Riemersma-Boon
Joop Riemersma
Diana, Robin, Mare
Maurice en Danielle, Claudia
Zandvoort:
Bram Boon
Marjan Boon-de Vré
Joyce, Naomi. Daisy
Heemstede:
J. M. Diets-Graftdijk
20'! 2 AL Zandvoort, 29 april 1991
Mansstraat 11
De teraardebestelling heeft donderdag 2 mei op
de algemene begraafplaats te Zandvoort plaatsgehad.

en

geweldige afscheid en
koninklijke
onderscheiding
van de raad

Wc gaan er even
tussen uit, van 5 mei
tot 13 mei.

J. van Campen

&Zn.
Schoen en
Sleutelservice
Corn. Slejjcrbstraat 2
tel. 15449

Wijziging huisvuilophaaldienst
Hemelvaartsdag
De gemeentereiniging haalt op Hemelvaartsdag -donderdag 9 mei- geen
huisvuil op. Deze huisvuilroute wordt één dag later op vrijdag 10 mei ingehaald.

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

Openbare commissievergaderingen
De volgende commissies vergaderen de volgende week in het Raadhuis:
maandag 6 mei 1991 20.00 uur
Cie. Ruimtelijke Ordening
woensdag 8 mei 1991 20.00 uur
Cie. Bestuurlijke Zaken

Richard van As

HOERA!
MANON MEDEMBLIK
8 mei l jaar
Kusjes

Opa en Oma

De vergadering van de commissie Maatschappelijk Welzijn, gepland op dinsdag 7 mei, gaat niet door.
De stukken voor de commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen van
tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij de afdeling
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan. Tijdens de commissievergadering zijn altijd exemplaren van de
vergaderagenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens een commissievergadering het recht om over een
punt dat op de agenda staat het woord te voeren.

Wij zijn dagelijks
geopend voor
in-en verkoop;
ook voor
inzending
goederenveiling.

BALK
BAKT
BETER
BROOD

Inl. 12164
Gasthuisplein

uit Frankrijk
Dit weekend:

Benno

Te huur

rust in vrede
Oma Diets
Tineke en Henk
Harry en Leonie
Manon en Henk

Love & Marriage
go together

William en Annemarie
vrijdag 3 mei
15.45 Raadhuis, Zandvoort

Oom Benno
Benno rust in vrede
Bedankt voor alles
Oma Diets
Aat
Astrid en Menno
Sophie
Olav en Annemarie

Bedroefd, doch dankbaar voor hetgeen zij voor
ons heeft betekend, geven wij kennis dat toch
nog onverwacht van ons is heengegaan onze
lieve moeder en oma

Héél véél liefde en geluk in jullie
huwelijk.
Van jullie vriendinnen

Geertruida Blom-Mantingh

Liesje en Door

weduwe van Hermann Arnold Friedrich Blom
op de leeftijd van 78 jaar.
Fred en Bea
Sabine, Stephan
Marianne en Herman
Michael, Lisette
Christian
Rob en Linet
Colinda
Haarlem, 28 april 1991
Correspondentieadres:
Tollensstraat 57
2041 PR Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer van „Onderlinge Hulpbetoon", Poststraat 7
te Zandvoort op woensdag l mei van 19.30 uur
tot 20.00 uur.
De teraardebestelling zal plaatshebben vrijdag 3
mei om 11.00 uur op de algemene begraafplaats
aan de Tollensstraat te Zandvoort.
Vertrek van de Poststraat omstreeks 10.45 uur.

Boetiek Menory
Haltestraat 61
ZANDVOORT

-

2 pers., boven
bedrijfsloods, huur
ƒ1100.Inl. tel. 17619.

Talloze interieur kado's
Grote sortering
smeedijzeren kandelaars,
opgemaakt met zijden
bloemen

Leuke kleine kadootjes

Wilhelmina Geertruida
Bosman-van Haaster
op de leeftijd van 86 jaar.
Zandvoort:
W. M. B. Bosman
Heiloo:
Toos Crabbendam-Bosman
Ed Crabbendam
Blokker:
Sjaak Bosman
Thea Bosman-Bisschop
Heeze (NB):
Henk Bosman
Gisela Bosman-Riek
Heemstede:
Bea Heemskerk-Bosman
Cees Heemskerk
Zandvoort:
Willemien Bosman
Zandvoort:
Ria van der Smaal-Bosman
Paul van der Smaal
Heemstede:
Gemmie Witte-Bosman
Herman Witte
Assendelft:
Wnn Bosman
Carla Bosman-Dijkstra
Klein- en achterkleinkinderen
20-12 CG Zandvoort, 28 april 1991
Cornelis van der Werffstraat 10.
De eucharistieviering en teraardebestelling hebben op donderdag 2 mei te Zandvoort plaatsgevonden.

ADVERTENTIES

Drogisterij „BOUWMAN"

Ria - Wim en Leuny
gefeliciteerd

P en M

stormvaste daken
35.- p.m.2 gelegd.
App. polyester 4 mm
pannendaken,lood- en
zinkwerken.

B. Hamminga/G Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
varzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL. 020-562.24S5

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

Verleende bouwvergunningen
31B-91
32B-91
41B-91
44B-91

Oósterparkstraat 55
verbouwing woning
Haltestraat 57-59
wijzigen gevel
Prinsesseweg 15
plaatsen dakkapel
BoulevaardBarnaarten
plaatsen 4
Boulevaard Paulus Loot
telefooncellen
Belanghebbenden, die dooreen vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
2 mei 1991

BOOT NATUURSTEEN

Dak Service
Tel. 02507-13087
of 023-365418

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.0012.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de
beoordeling betrokken.

uitvaartverzorging
kennemerland bv

gespecialiseerd
in grafmonumenten

Op aanvraag sturen wij u vrijblijvend onze
folder.
Onze adviseuse zal u graag thuis bezoeken
om u kennis te laten maken met onze
complete serie grafmonumenten.
Ook is er op afspraak een bezoek mogelijk
aan onze showroom.
Voor kwaliteit, service
en een scherpe prijs
Meer en Duin 21 - Lisse
02521-13308
02507-15427

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

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij u thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoleanceregister, alleen 1e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformul/er bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

EEN EN AL PLUS
EN TOCH
AMN 2OOO GULDEN.

Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapi/treinigers
tel. 14764-14090

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT

bereikbaar

Tel. 02507-13278

Begrafenissen
^n crematies!
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
\ Daarnaast kunt u bij ons
le^recht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVO-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

Ondanks een zaak en een Kezin en een
hond toch de moed hebben om een
cursus te volden en dan te slagen met
prachtige cijfers.
Dat is klasse

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28. tel. 29989

plaatsen dakkapel en dakraam
maken dakopbouw

Echt leuk voor moeder

Kadobonnen, zijden
bloemstukken

Een sterke vrouw,
wie kan haar vinden?
(Spreuken 31-10)
Na een welbesteed leven, vol liefde en zorg voor
ons allen en na een periode van afnemende levenskracht, waarin zij ons nog dierbaarder is geworden, is zacht en kalm overleden onze geliefde
echtgenote, moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

8,25

complete
woonruimte

DAK LEK

William en
Annemarie

CHOCOLADESCHNITT

Aangevraagde bouwvergunningen
56B-91 Thorbeckestraat 22
57B-91 Koningstraat 55

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

Voor

cic Peugeot 309

Plus

vragen wc u even met ons mee te
rekenen. Er valt namelijk nogal wat
op te tellen bij deze auto.
Allemaal plussen die u straks op
de weg, maar ook daarnaast, heel wat
plezier zullen bezorgen.
De grootste plus zit 'm in het
totaal. Want u krijgt 2000 gulden
voordeel op een nogal complete
reeks aan accessoires.

MJSff m 2 delen neerklapb.ire
•^^ achterbank

/ffi^f
Aff

309XL1.4(3-di-},)
cat.prijs
24.995,Totnle wniircle
extra's
Cat.prijs + extra's
3O9 Plus (3-drs)
tijdelijk
Uw voordeel

handgrepen achter met
kledinghaak

uitklapbare
achter/ijruiten (3-tlrs)

opbergvakken
nchtcrjjanelen (3-clrs)

m lendenen \erstelbare
bestuurdersstoel

complete bedrading naar luicliprekersinbouwruimte achter

Bovendien kunt u rekenen op 'n 5versnellingsbak, gelaagde voorruit,

intervalschakeling op
ruiten issers \oór

verlichting bagageruimte

diagonaal gescheiden remsystcem
en een kooiconstructic.

elektronische toerenteller

bc\estigingsringen
\oorbagage

Een fantastische aanbieding
dus, waarbij haast is geboden. Want

f

25.275,2.OOO,-

r

r

digitaal klokje
middc'iicoiisole

27.275,-

"
De Peugeot 309 Plus (3- of 5dcurs) is voorzien van een pittige
1.4 injectiemotor met 3-weg katalysator en lambda-sondc of een
1.9 dieselmotor.

ruiteuisser/sproeier achter

regelbare
instrumentenbord\erlichting

2.28O,-

2 plalonniers

tot en met de wielkasten toe
beklede bagageruimte
met lu\e .stof beklede
portierpanelen

T

Beide uiterst zuinig en stil.

het voordeel is groot, maar de voorraad is beperkt. Kom dus snel bij ons
langs in de showroom voor een
proefrit. U bent van harte welkom.

achterspoiler (die.selversie)

tjff

plaloiulconsole

sierstrip in bumpers

'jj^S

\ erlichting ilashboardkaslje

sportieve \\ ielplaten

PEUGEOT 3O^
Ongehoord goed.
til" l'l US J D K S M 1 N / I S 1 Mi 2 5 2 7 5 . . 101 l'l US-> DUS
III N/IM l -4| 2(i 2C.5 JIW l'l US i DUS 1111 SI l l 1
2'! 455 . JU1 l'l US 5 DUS 1)11 S l l 11 11M45
I ' I U | / I N I S U !!!\\ E \ U Al 11 V I I U N l , S M ) S I I N
U IJ/K.IV.I N \OOIUU IIOL10I N

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
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Vuilophalers zijn situatie in flatgebouwen
ZANDVOORT - De gemeentereiniging overweegt geen vuil
nieer op te halen in een aantal
flats in Zandvoort-noord, tenzij
er op korte termijn wat verandert. De yuilophalers moeten
vaak in stinkende hokken over
grote stapels vuilniszakken
heen klimmen om het huisvuil
vveg te halen. "Dat zijn qnmenselijke situaties", bevestigt hun
chef. Toch laat een oplossing
nog op zich wachten. Woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht is bereid daaraan
mee te werken, maar zit tussen
twee vuren in: de gemeentelijke Werkgroep Overlast en de
bewoners hebben heel verschillende oplossingen voor
ogen:

lijkt het daarmee eens: "Dit valt nog
honderd procent mee", zegt hij, als
hij op één van de flat-etages aan de
Lorentzstraat een hok opent. In
deze hokken worden de vuilniszakken een paar dagen opgeslagen, tot
de vuilnisman langskomt. Middenin
ligt er een tiental zakken op een stapel, plus daarboven op een oude gril/bakoven en een paar grote dozen
die niet door de stortkoker kunnen.
Op een etage in de Keesomstraat
is het nog erger. Daar ligt het hok
voor de helft vol met grof vuil, zoals
kastdeuren, houten schroten, een tafeltje en rollen vloerbedekking. "We
hebben ook wel meegemaakt dat er
een heel bankstel stond", aldus
Feenstra, "toen konden we er bijna
niet in". Dit soort spullen, die meestal niet door de stortkoker kunnen,
blijven liggen als het huisvuil wordt
opgehaald. Feenstra heeft in een
aantal flats, in de Lorentzstraat, de
Flemingstraat en de Celsiusstraat
Tussen de coördinator van de brieven verspreid, met het verzoek
Werkgroep Overlast, gemeente- zorgvuldiger om te gaan met het
-ambtenaar Peter den Boer, en wo- aanleveren van vuil en grofvuil. Ook
ningbouwvereniging
Eendracht de Keesomstraat kan binnenkort
Maakt Macht is een gesprek op gang een brief verwachten. "We proberen
gekomen over een oplossing. "Wij het eerst maar op een vriendelijke
willen het grofvuil het liefst op de manier", aldus Feenstra.
begane grond in een container aangeboden krijgen", aldus Den Boer.
"Daarmee voorkom je dat de vuilop- Papiertjes prikken
haler over stapels vuil heen moet
Een ander probleem is het zwerfklimmen om bij de stortkoker te ko- vuil, dat onstaat als beneden op
men. Soms kunnen ze de deur daar- straat kapot gevallen zakken uit de
van nauwelijks open krijgen. Dat stortkoker rollen. "We ruimen dat
zijn gewoon onmenselijke toestan- zoveel mogelijk op", zegt Den Boer,
"maar als waait, houd je het niet
den".
Reinigingscontroleur
Feenstra tegen. Maar dan krijgen wij de

j Weekenddiensten

J

Weekend: 4/5 mei 1991

14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
.POLITIE: Alarmnummer 06-11. In pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
andere gevallen: tel. 13043.
023-244443.
BRANDWEER:
Alarmnummer Centrum Voor Vrijwillige Hulpver06-11. Indien géén spoed 023-159500 lening: Voor informatie, advies en
of - voor info overdag - (02507) 61584. hulp tel. 17373, op alle werkdagen
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11. van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Anders: tel. 023-319191 (ongevall- Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
len), Centrale Post Ambulancever- Stichting Welzijn Ouderen Zandvoer (CPA) Kennemerland.
voort: (voorheen Dienstencentrum)
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
De stichting is tijdelijk alleen 's morscherming): 023-246899.
gens bereikbaar. Het spreekuur op
HUISARTSEN: De volgende huisart- dinsdag- en donderdagmiddag van
sen hebben een gezamenlijke waar- 13.30 tot 15.00 uur gaat wel gewoon
nemingsregeling: J. Anderson, B. door.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Belbus: Om van de belbus (voor bePaardekooper, H. Scipio-Blüme, F. woners van 55 jaar en ouder) geWeenink. Informatie daarover tij- bruik te kunnen maken, dient men
dens weekend, avond/nacht vanaf zich 24 uur van te voren op te geven
16.30 uur, én tijdens feestdagen via bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tustelefoonnummer 30500. De spreeku- sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
ren van de dienstdoende arts zijn persoon bedragen: ƒ l,- voor een enzowel op zaterdag als zondag van kele rit, ƒ1,50 retour.
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot Alg. Maatschappelijk Werk Zand17.30 uur. Een afspraak is niet no- voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
dig. Inlichtingen omtrent de dien- 023-320899 of 320464. Spreekuur op
sten van dokter Flieringa worden werkdagen van 9.00-10.00 uur, maanverstrekt via nummer 12181.
dagavond van 19.00-20.00 uur. VerTandarts: Hiervoor de eigen tand- der volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, woner van Zandvoort, is gratis.
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings- Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
tijden (alléén voor recepten): zater- 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Buiten de openingstijden alleen in Davidsstraat. Eerste woensdag van
dringende gevallen én na telefoni- de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
sche afspraak.
Zandvoortse Vereniging van HuurWijkverpleging: Voor spoedgevallen ders: Gratis advies voor leden.
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer- Spreekuur eerste en derde dinsdag
land 's avonds, 's, nachts en in het v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierweekend te bereiken via de dokter- de dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
sinformatiedienst: tel. 023-313233.
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth (Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
de Boer-Burgh, Kochstraat 6A, Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techniZandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- sche dienst: 17577. Bestuurlijk
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereni- Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
ging v.h. welzijn der dieren (02507) Taxi: tel. 12600.

Kerkdiensten
Weekend 4/5 mei 1991
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeuwen, kollekte noodlijdende gemeenten en personen
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate,
viering H.A.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
Deze zondag geen dienst.
Kooinskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: geen opgave
Zondag 10.30 uur: geen opgave

Haarlem:
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds.
J. van Otterloo
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, ds.
A. Snijders H.A.
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Haarlem, tel. 023-244553.

Burgerlijke stand m
Periode:
23-29 april 1991

Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218,
Ondertrouwd:
van der Eijken, Jan Hendrik en:
Jansse, Elvira Sandrine.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op donderdag. Uitgave Weekmedia BV. Hoofd commercie: J.F. Sas. Hoofdredacteur: J.M. Pekelharing.
Kantoor Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -17166. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Faxnummer: .02507-30497.
Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsdag 10-13,14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres: Postbus 223, 1420 AE Uithoorn.
Faxnummer adv.verkoop: 02975-61095
Verkoopmanager: B. Lodewegen.
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AA Zandvoort. Bij geen gehoor: 020-451515
tijdens kantooruren.
Dick Piet (red. chef), Marianne Timmer (adj.
chef). Joan Kurpershoek, Willemien Kriebel,
Ivar Dobber.
Abonnementsprijzen: ƒ 15,- per kwartaal; ƒ
27,. per half jaar; ƒ 49,- per jaar. Voor postabonnees gelden andere tarieven. Losse nummers ƒ 1,50.
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 -

17166

Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
1941.

Gehuwd:
Voogd, Jacob Corneiis en: Trip,
Adriana' Dorothea Christina.
Kockaya, Gültekin en: Pruisman,
Dietje.
van Duijn, Jan en: Wijnveld, Elisabeth Godefrida.
Geboren:
Jearrel, zoon van: Lijnzaat, Rudolf,
en: Op den Camp, Tanja.
Luka, dochter van Gillebert, Rob
Charles Lodewijk en: Hoedemakers,
Anna Egidia Christina.
Bart, zoon van: Hoogland, Benedictus, **henricus Maria en: Van der
Meer, Wilhelmina, Elisabeth Maria
Gemma.
Daisy Kimberley, dochter van: Watzema, René-Paul en: Mik, Marion.
Boyd, zoon van: Frederik, Herman
en: Visser Sylphia.
Rim, zoon van: Geramelak, Gebremedehen en: Gebrehiwet, Gergish.
Overleden:
Bosman geb. van Haaster, Wilhelmina, Geertruida, oud 86 jaar.
Willemse geb. Wolters, Sieske, oud
83 jaar.
Damstra geb. Stavers, Margot, oud
102 jaar.
van Deens, Jan Piet, oud 76 jaar.

schuld dat het een bende wordt. En
bovendien kan onze eigen dienst
dan even later de papiertjes in de
plantsoenen gaan opprikken". Met
het plaatsen van containers komt er
volgens hem aan alle problemen een
eind, maar daarvoor moet Eendracht Maakt Macht andere voorzieningen treffen. De woningbouwvereniging is hiertoe bereid en wil wel
op de begane grond ruimte maken
voor rolcontainers. De stortkokers
zouden daarmee komen te vervallen.
Dan moeten de bewoners hun
vuilniszakken zelf naar beneden
brengen, maar bij een aantal stuit
dat op grote bezwaren. "De mensen
zijn bang dat het een rommeltje
wordt in de liften, bijvoorbeeld omdat je zo'n vuilniszak makkelijk
open stoot", verklaart Frank Inden
van de Bewonerscommissie Lorentzstraat.

Stille Tocht gaat
dit jaar ook door
ZANDVOORT - De Stille
Tocht door Zandvoort gaat
toch door. De Horecabond
stelde voor de terrassen te sluiten van kwart over zeven tot
twee minuten over acht.
Op zaterdag 4 mei is er net uLs
ieder jaar een Stille Tocht. Eerder
besloot het 4 mei-comité onder leiding van burgemeester Van der
Heijde de tocht af te gelasten, omdat
de deelnemers van de tocht in voorgaande jaren te veel gestoord zou
den zijn door bezoekers van terrassen. Ook zou er te weinig sprake zijn
van respect ten opzichte van de deelnemers.
De afgelasting lokte veel reacties
uit, zowel plaatselijk als landelijk.
De Zandvoortse horeca voelde zich
aangesproken en ging in conclaaf.
Het gevolg was dat ze besloten de
terrassen voor een bepaalde periode
te sluiten. Zo werd de aanleiding tol
de beslissing om de tocht niet door
te laten gaan weggenomen. Van der
Heijde kon niets anders doen dan do
Stille Tocht door te laten gaan..

Gulden middenweg
Op zich kan hij de gemeente-ambtenaren geen ongelijk geven als zij
zich aan het gedrag van een aantal
flatbewoners ergeren. "Sommigen
mensen doen maar wat, wachten tot
het grofvuil wordt opgehaald, is er
niet of nauwelijks meer bij. En er
zijn er zelfs, die het gewoon over het
balkon naar beneden gooien. Ik
hoop dat de circulaire van de gemeente bij de mensen aanslaat. Van
die randverschijnselen moeten we
absoluut af. Dat zou de gulden middenweg kunnen zijn".
EMM is bereid aan een oplossing
mee te werken, zegt hoofd technische dienst Peter Kramer. "Voor
ons staat wel de hygiëne voorop, óók
die van de vuilophalers. Maar nu is
het inderdaad beestachtig zoals het
er af en toe in die hokken uit ziet. De
reinigingsdienst heeft al gezegd dat
ze er mee stoppen, als het binnenkort niet verandert", aldus Kramer,
die toegeeft dat het gedrag van een
aantal flatbewoners een groot probleem vormt.

De herdenkingsplechtigheden be
ginnen om zeven uur in de Hervormde Kerk in Zandvoort. Tijdens deze
plechtigheid zal de burgemeester
een toespraak houden. De Stille
Tocht begint om half acht. De kerk
klokken luiden van kwart voor acht
tot derig seconden voor acht uur.
Daarna volgen de twee minuten stilte.

Zandvoorts
u Nieuwsblad

vraagt
met spoed

Twee vuren
"Wij hebben al voorgesteld dat de
bewoners zelf het vuil naar beneden
brengen, maar de bewonerscommissie voelt daar niets voor. Een alternatief is dan containers op de verdieping te plaatsen". Dat laatste wil de
gemeentereiniging echter niet. "We
zitten dus tussen twee vuren in",
constateert Kramer. Beide partijen
zien EMM als dé onderhandelingspartner.

Zandvoorts
Nieuwsblad

BEZORGERS/STERS
• "We hebben wel meegemaakt dat er een heel bankstel stond", zegt reinigingscontroleur Feenstra bij een van de
vuilnishokken.
Foto: Beriott

Aanmelden:
Gasthuisplein 12 l
tel. 17166
!

Koninginnedag is
een feestdag
voor de jeugd
ZANDVOORT - De leden van
het nieuwe Comité Viering Nationale Feestdagen Zandvoort,
kortweg het 'Oranjecomité' genoemd, kunnen trots zijn op
hun vele werk. Al in de vroege
ochtenduren waren zij paraat
om zo'n zeventig kramen op te
stellen langs de Prinsesseweg.
Deze waren verhuurd aan particulieren, verenigingen of
clubs.
Enkele honderden kinderen en
volwassenen zochten rond zeven
uur in de ochtend alvast een plaatsje
uit op straat. Een kleedje als ondergrond diende daarbij als uitstalkast
voor de potjes, pannetjes en andere
overtollig geworden huisraad. Opvallend was ook dit jaar weer het
grote aanbod van speelgoed dat door
de kinderen van de hand werd gedaan. Sommige kinderen probeerden op een meer inventieve manier
geld te verdienen. Zo tokkelde achter de haringkraam van Koper een
jonge muzikant op zijn gitaar, terwijl een meisje aan de Prinsesseweg
haar dwarsfluit beroerde.
De koninginnedagviering werd na

een korte inleiding door spreker
Theo Hilbers rond half elf geopend
door Burgemeester Van der Heijden. Hij • benadrukte in zijn speech
het belang van onze democratie en
de intensieve wijze waarop onze Koningin Beatrix haar taak opvat. De
feestelijkheden op het Raadhuisplein werden gelardeerd door een
aubade van 'De Wurf', het Zandvoorts Mannenkoor, het Zandvoorts
Vrouwenkoor, Zamor en Musical In.
Onder leiding van dirigent Dico van
Putten werden verschillende vaderlandse liederen geestdriftig ten gehore gebracht. Ook de show door
het muziekkorps 'JHC van Renessenkorps' uit Heerenveen bleek het
aanzien en aanhoren waard.
Koninginnedag bleek ook nu weer
een feestdag voor de jeugd. Daarvan
getuigde een overvolle theaterzaal in
Circus Zandvoort, dat gratis door de • Kinderen proberen geld te verdienen.
Foto's Bram
exploitant aan het comité ter be- Linksonder de onderscheiden Zandvoorters, v.l.n.r.: M.A. Bluijs, C. van Poelgeest-Schaap en W.A.B. Buchel.
schikking was gesteld. Ruim honderd kleuters vermaakten zich bij voor groep 6-12 jaar. begonnen om bouw de Krocht' bleek de belang- zondag 5 mei gaat dit jaar niet door.
de ter plekke opgestelde poppen- 13.00 uur en bevatten: een balspel, stelling minimaal. Of dit onderdeel Het comité heeft te weinig tijd gehad
kast. Ook voor de kinderspelen, on- koekhappen , waterdragen en een van het programma voor het vol- om ook dit evenement te organiseder leiding van een enthousiaste hindernisbaan. De kinderen in de gendjaar gehandhaafd blijft, is daar- ren. "Voor wat het volgend jaar betreft zullen wij dit feest zeker op ons
Theo Hilbers, was veel animo. De leeftijdsgroep 13-16 jaar konden zich om nog maar zeer de vraag.
programma zetten", zo hebben do
deelnemers waren onderverdeeld in bezig houden met zaklopen, kruiwaDe viering van Bevrijdingsdag, comité-leden inmiddels laten weten.
twee leeftijdsgroepen. De spelen genraces en ski-lopen. De feestdag
werd afgesloten niet een stijlvolle
'S&.V'-v'-..." •-'• •'\*' ~;.i' " .•:&" -i if - S!| £"SB"V
muziekuitvoering door het Harmonie-orkest 'Soli' uit Driehuizen. Onder leiding van dirigent Jan Schuit
werd op het Gasthuisplein door zo'n
vijfenzeventig
muzikanten een
avondvullend concert gegeven.
Hoogtepunten vormde daarbij ongetwijfeld de composities: 'Bicentennial mars', de 'Veaudeville Suite',
'My Fair Lady' en 'Stars and Stripes'.
Comité-voorzitter Jan Brabander
toonde zich na afloop uiterst tevreden over het verloop van deze Koninginnedag. Hij vond het jammer
dat er bij het muzikale sluitstuk zo
weinig toehoorders aanwezig waren.
"Het slechte weer heeft ons parten
gespeeld. Door de harde en koude
noordoosten wind bleven veel Zandvoorters weg", aldus Brabander.
Ook voor de 'Drive In Show' in 'Ge-

Met een Micro komt uonder de mensen
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VIDEOTHEEK

ICRO
SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
cro advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor
en gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot
^n
ar'irulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
' cro •=; op de pagina MICRO S
^ aitbing is mogelijk in de volgende editie
7
andvoorts Nieuwsblad ƒ O 40 per millimeter
s uitingstijd dinsdag 1500 uur
J kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507 17166 of afge
^n zenden aan
*- Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplein 12
2042 JM Zandvoort
f Weekmedia Uithoorn Stationsstraat 70
•421 AA Uithoorn
•» Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties
r Zandvoorts Nieuwsblad Nieuwsblad Haarlemmermeer
Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant De Ronde
Vener Aalsmeerder Courant Buitenveldertse Courant
Diemer Courant De Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasperdam alle edities van het Amsterdams Stadsblad Nieuwsölad De Purmer De Zaanse Gezinsbode en De Nieuwe
Weesper / 6 38 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie
combnaties in de Micro s zijn op aanvraag bij onze kanto
ren verkrijgbaar
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra m rekening
gebracht alsmede ƒ 6 00 adm kosten
» BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wotdt ƒ 3 00 in rekening gebracht
kunt de tekst van uw Micro advertentie combinatie Z telefo
bch opgeven tel 020 562 6271 (dit nummer is niet voor
jozorgklachten) of zenden aan
Centrale Orderafdeling Weekmedia
°ostbus 122
1000 AC Amsterdam
Oe sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
r dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Bureau van Vliet Zandvoort
zoekt voor 1 u p dag een

Vereist goede tel stem/service gerichtheid/representativiteit
Inlichtingen 02507 14745

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Oppas gevraagd/
aangeboden

Gevr oppas voor baby en
peuter van 3 jr die tevens
jevr huish hulp voor 1 a 2 genegen is wat licht huis
ocht p w Tel tussen 1700 houd werk te doen voor
en 1900 uur 02507 13590
woensdagochtend Tel na
Met spoed te huur gevraagd 1830 uur 18617
2 pers woonruimte in Zand • Rubrieksadvertentie7 Zie
oort max /1000 incl Tel /oor adres en/of telefoonnr
02507 30432
Ie colofon in deze krant

5 REGELS

Betamax
films te koop

Divers personeel gevraagd

* Lieve Irma bedankt voor je
te gekke verjaardagsfeest'
Groetjes van je fans

De Volkskrant
Vraagt op korte termijn een aantal

Mannen-vrouwen studenten-scholieren
Die voor de DIKKE VOLKSKRANT op zaterdag
INSTEEK werkzaamheden willen verrichten
Het insteken vindt plaats ALLEEN op VRIJDAG in 2 groepen
GROEP 1 vrijdags van 1530 t m 1930 u
GROEP 2 vrijdags van 20 00 t/m 24 00 u

Tel 0205622371
020 5622925
Voor meer informatie kunt u vragen naar Dhr R Loopeker

-k William en Annemane
Hartelijk Gefeliciteerd met
lullie huwelijk Dave Roos
ilenn en Sidney
Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
Een Walra adviseur/adviseuse werkt met kleuren en kleuren redenen teksten te wijzigen
combinaties m huishqudtextiel Stemt ze af op de smaak en of niet op te nemen
iet interieur van onze klanten En helpt (adviseert) bij het
samenstellen van een mooi pakket Voor uitzet of set
Bijna iedereen in
U krijgt een opleiding Walrawerk is uitstekend te combineren
met bijv werk gezin en/of huishouden U kiest bijvoorbeeld
Zandvoort huurt
zelf uw werktijden Zo bouwt u zelfstandig een bijverdienste
zijn videofilms
provisie/bonus) op die bij uw mogelijkheden past
Auto noodzakelijk
bij videotheek
Bel voor informatie Marja de Regt tel 06 821 24 40
Zij kan u meer vertellen over WERK VOOR U BIJ WALRA

Is het kleurrijke werk van een Walra
adviseur/adviseuse soms geknipt voor u?
Dan is er werk voor u bij Walra1

DOMBO
U ook?

Dieren en
dierenbenodigdheden

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto s
pasfoto s
receptiefoto s
groepsfoto s aan tiuis
Grote Krocht 26
Tel 13529

Corn.
Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

* T k aangeb Amazone pa
pagaai 10 jr oud met kooi
t e a b Tel 15254 b g g
15111
T k PERZISCHE KITTENS
Inl tel 0297982830

GRATIS
Wonmggids van Zandvoort
CElTTE makelaars o.g.

L|J

Tel. 02507-12614

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

In verband met Hemelvaartsdag moet de tekst van uw Micro uiterlijk maandagmiddag
om 13.30 uur worden ingeleverd bij ons kantoor
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
fdere letter punt komma of cijfer een vakje Laat na ieder
A oord punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele
^oorden of Isttergrepen Zoals het voorbeeld aangeeft
k 0 0 P
m a a t
b r u i d s l a P 0 n
m 0 d e r n e
j3
s a l 0 n t a f e l
e n
r i e t e n
T e l
0 2
3 4 3
s t 0 e l

"e

1

Brieven onder nummer ƒ 6 36 extra (u dient er rekening mee j
te houden dat bij uw opgave de regel Br o nr
bur v d
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt)
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam
Of afgeven bij
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12 2041 JM Zandvoort

Wilt u ook naam adres woonplaats volledig invullen anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 3,82
ƒ 3,02
ƒ 3,82
ƒ 5,09
ƒ 6,36

,

Postcode

Plaats

,

Telefoon

S v p m rubriek

!

Kleinnood voo
aan elke onder
problemen die
bedreigen Tel
A F Hurts

Radio/tv/video

Corn. .Slegersstraat 2b
.iel. 02507-12070
Geopend .dagefijks van
13.00-21.00 uur.
Altijd de nieuwste
premierefifms, tevens
veruit'de grootste
keuze in Zandvoort.
Verhuur van
movieboxen.
Corn.'Slegersstraat 2b
• Zandvoort
Tel. 02507-12070

Videotheek

DOMBO

ƒ25,Com. Slegersstraat 2b
tel. 12070
Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur .

Met spoed woonruimte ge
vraagd voor nette werkende
jongeman Nestor Rock Dr
Gerkesstr 38 Zandvoort

Woningruil

• Rubrieksadvertentie Zie
voor adres en/of telefoonnr
de colofon m deze krant

ƒ 7,63
ƒ 8,90
ƒ10,18
ƒ11,45
ƒ12,72

Huwelijk en
kennismaking

Alle prijzen incl 6°o BTW

Adres

.

250 POOLSE DAMES
Gratis info fotobroch
Fotoboek ƒ 10 STG AMOR
Postbus 95 4724 ZH Wouw
Tel 0164052623
ALLEEN ZIJN MOE7 Bel dan
Parasol Reis en Contacten
club 023 356840 (infoband)
• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
mer in de linker bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Order
afd Weekmedia
Postbus
122 1000 AC Amsterdam Dit
voorkomt vertraging m de be
handeling

Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
tel. 02507-12070

KALECO B.V.
kunststof kozijnen
Sophialaan 5 hal 4c Utrecht-Lageweide
Tel. 030-447420
Fax 030-447188

Steengrill Restaurant
De Vuurboet"

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes
BI daal a/zee luxe stacaravan
6 pers van mei okt ƒ785
p m Tel 02507 19263

Auto's en
auto-accessoires

Diverse clubs

Harde
Liveporno!
Maak nu 100% Live kennis
met bizarre huisvrouwtjes en
Danele Moeders en Dochters
vlaak nu kennis met de meest
larde Live/Porno die er is1

340.340.95
06/50 cpm Red Ear Prod

Bel ons
Thuis!
Wij zijn (ex)gedetineerde en
uitgerangeerde prostituees1
Wij doen door de telefoon
absoluut Live alles wat in
e eigen bed nooit gebeurd1

340.310.10

5 meisjes/dames ontv tijde
lijk/part time in rom privé
sfeer v a ƒ100 0206252497
Annet gaat op SEXBEZOEK
bij John en Petra Trio avon
tuur 06 320 320 95 (50 cpm)
Bel voor sexafspraakjes
Jonge MEISJES CONTACT
0632033016 (50 cpm)
BIANCA is zo n lekkere griet
die alles doet wat jij wilt
06 320 330 97 (50 cpm)
** BI SEX AFSPREEKLIJN * *
Bel nu 06320*330*07 (50
cpm) Inspr 0172045111

BI SEX voor TWEE direct
apart met een heet meisje of
een lekker jongen ook trio' 1
06 320 330 82 (50 cpm)
buitenland
Blonde NATASJA doet het
met 2 hete Buurjongens
Stacaravans t h in de Belgi Bel 06 320*327*77 (50 cpm)
sche Ardennen v a ƒ 190 p w Buurvrouw Chantal en haar
all in Inl tel 04459 1598
hete buurjongens live sex
Bel 06 320*328*01 (50 cpm)
D e F L I R T B O X voor leuke
Vaar/surfsport
meiden en gezellige jongens
Bel 06 320 330 01 (50 cpm)
MARINA Monnickendam de * De S M AFSPREEKLIJN *
gezellige jachthaven met alle Voor strenge sexafspraken
faciliteiten Enkele ligplaatsen Bel 06 320*322*20 (50 cpm)
beschikbaar Tel 02995 2595
Direct Snel Sexcontact"
, De Live Afspreeklijn
Bel 06 320*322*88 (50 cpm)
Videotheek
* GAY PRIVÉ (direct apart) *
Bel nu snel voor het maken
van een geslaagde afspraak
of bel voor n lekker gesprek
Niemand kan meeluisteren"
Druk op de nul als je iemand
anders wilt spreken
Bel 06 320 322 68 (50 cpm)
HOMO Het is wel slikken
voor die superhete jongens
Bel 0632032701 (50 cpm)

DOMBO

Condities:
- op al onze producten 10 jaar garantie
- hang en sluitwerkhelmitin
- staalversterking verzinkt
- isoglas en profiel met komokeur
- snelle levertijden

* Te koop aang meisjes
sportfiets Peugeot voor + 8
jr ƒ 150 Tel 02507 18451

06/50 cpm Red Ear Prod
• * * * HARDSEX * * * *
Keihard de lekkerste (50 c/m)
Onroerend goed
in 06 320*325*35 '"
en woonruimte
* * * * * JANNEKE * * * * *
te huur
Jong en onschuldig 7
aangeboden
06 320*324*24 (50 c/m)
** RIJPE VROUWEN **
Uniek gelegen 3 kam flat Veertig jaar en hitsig (50 c/m)
06 320*325*45
strandhotel ruim uitzicht over
strand/zee
2
balkons
* * * * VLUGGERTJE * * * *
ƒ225000 Tel 14519
Bel me snel schatje (50 c/m)
06 320*325*27

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

5 films
hele week

T k a Kettler sportbank nw
Butterfly ,Been Gurl div
ge w etc ƒ650 Tel 12411

* Te koop gevraagd zitje
voor op de kinderwagen Tel
02507 15433
T k Mitsubishi Lancer b j 81
goede staat Vr pr ƒ2000
APK jan 92 02507 15033
Onroerende
na 1800 uur

* Te koop ronde mahonie
houten salontafel met rieten
mand 02507 13554 ƒ50
Te bevr

Videotheek

Sportartikelen

Te
koop
SNORFIETSEN
merk Jawa 1 jaar oud
Prijs ƒ 750
RENT a BIKE CENTRE
Passage 20 ZANDVOORT
Tel 02507 13343

goederen te koop
gevraagd

Het Kaleco systeem wordt uit hoogwaardige
pvc-meerkamerprofielen vervaardigd, zodat
het voldoet aan de hoogste eisen en
verwachtingen, welke aan de huidige
moderne venstertechniek gesteld wordt.

Corn. Slegersstraat 2b
tel. 02507-12070

Te koop
aangeboden
diversen

Te koop
gevraagd
diversen

Zijn uw ramen of deuren aan vervanging toe en komt het
financieel niet gelegen, geen probleem' Kaleco biedt een
unieke mogelijkheid.
Ruime financienngsmogehjkheid op huurkoop basis op
al onze ramen, deuren (incl. dubbelglas) en montage.
Wij verkopen de elementen niet alleen, maar zijn ook zelf
fabrikant van deze producten (dus goedkoper)

Dombo

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Kinderstoel Koelstra grijs
ƒ 70
Eikenwandmeubel
ƒ750 0250719789
T k Bebe Confort 3 in 1 km
derw met alle toebehoren
z g a n Bebe Confort wip
stoeltje Tel 16868
Wasmachine + centr ƒ450
Tel 02507 18268

KUNSTSTOF KOZIJNEN
EN DEUREN OP
TERMIJNBETALING

Videotheek

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

Garage te koop gevraagd
Omg Casino Tel 02507
14519

* Te koop twee manou fau
teuils ecru kussens samen
ƒ 100 Tel 02507 19920
* T k 2 barstoelen metalen
frame zwart rugleuning en
zitting blank net erg mooi
ƒ150 Tel 02507 18829
T k eiken keuken Bruynzeel
227 x 283 m m dubb
spoelb en gascomf 4 pits
ƒ500 Tel 18409
T k gevr LEDER CHESTER
FIELD BANKSTEL of LOSSE
BANK Tel 075704775
* T k langwerpige marme
ren salontafel messing
poten
Te
bevr
ƒ50
02507 13935

ƒ5,-

Foto Boomgaard

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529

7

j

Naam

Tel 02507-14643
* Stichting
gratis advies
neming met
hun bestaan
0250716078

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507 14534

AEROBICS
o l v Anja v d Voort
Bel v info 19701 of 12215

Zonder vermelding vraagpn,s (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren
j
l
.

nu nog goedkoper bij
TEUBEN ASSURANTIËN

Woningruil Aangeb 2 kamer
flat op beg grond met groot
Apothekers
dokters
of balkon bij centr Gevr 2 a 3
7
tandartsassistente worden kamerwon /flat in nabij centr
Of opl verzorging volgen7 Tel 16166
Frans Hals College afd AG
Schoterstraat 4
2021 HH
Vakantie
HAARLEM Tel 023262070

Zandvoorts Nieuwsblad

6
7
8
9
10

Teuben Assurantiën
Autoverzekering

Lessen en clubs

r
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

Hypotheken

computervergelijking
Bel nu 02507 14643

Woninginrichting

Dombo

idien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
ekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
intvangt van ons een acceptgirokaart
W i behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen

*
,

* Oma van Soolingen Als
het feest morgen afgelopen
is hoef je niet af te wassen
hoor Kusjes en tot morgen

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel 13529

Wanneer u belangstelling heeft kunt u
zich telefonisch opgeven bij het
Stadskantoor Amsterdam

GRATIS

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

O wat n verdriet baan acht
deed het niet Spelers baan
zes en zeven
* Oliver hartelijK gefelici
teerd met je 16de verjaardag
Mama en papa

* Opa van Soolingen Als je
morgen naar Delicia gaat laat
je fiets dan voor de zekerheid
Vereisten
-min leeftijd 16 jaar beschikbaar vanaf 10 mei t/m 29 juni 91 thuis Kusjes en tot morgen
van aanpakken weten
•*• Voor een korte 3 lessen
cursus REANIMATIE (1e hulp
ieboden wordt
bij hartstilstand) kunt u zich
- een prima bijverdienste een goede werksfeer een gratis nu al opgeven Inl tel 16085
zat krant
dhr de Leeuw

(1230 1330 uur)

d e ook bij afwezigheid v d vaste telefoniste oproepbaar is

*

Criminal law _
:
"/;'•':.
*' • ' : , . , ' ,
-;'.'-••''" Out cold
•
,'••'.' " " . * "'• "'.VS
•;, Werking,girl; ; ;

telefoniste/receptioniste

Hobby's en verzamelingen

T k gevr VERZAMELING TREINEN en/of OUDE BLIKKEN
7 TREINEN uit de jaren ± 1920/30 Tel 02972 1929
Huren met recht van koop Broodjes bestellen
KEYBOARD va ƒ25 p m
18789
DIJKMAN B V
Financien en handelszaken
Rozengracht 115 Amster BROODJE BURGER BELLEN
ƒ 2 50 bezorgkosten
dam Tel 020 626 56 11
boven ƒ25 gratis bezorgd
Hoe kunt u voor ƒ 75,- per maand
* AB en PAULA zet hem op
Zalenverhuur
een belastingvrij kapitaal
Zet heel Brabant op z n kop
Ze zijn al 40 jaar getrouwd en
van
ƒ 173 905,- opbouwen
VERENIGINGSGEBOUW
ze gaan op weg naar goud
Bel voor een vrijblijvende offerte
* Help de Polen Stuur eens
De Krocht
A Verbruggen telefoon 023 332782
Grote Krocht 41 Zandvoort een 7voedselpakket' Geen
Autoverzekering
tel 02507 15705 18812 voor adres Dat hebben wij voor u
Inl tel 029075235
VA ƒ75 DORSMAN
BRUILOFTEN RECEPTIES
blijft toch goedkoper1
* Hoera Manon Medemblik
KOFFIETAFELS
Bel nu 02507 14534
8 mei 1 jaar Kusjes Oma
Opa uit Zuid Frankrijk

POMBO
De nieuwste .films
My blue heaveri .:
• •
,• * .' • / •''. ,
l tove you to death
•;"• ; ";

Oproepen
Mededelingen

Muziekmstrumenten

JJ

STEENGRILLEN
VLEESFONDUE

29?°

-

.~*'-

l^._-_i'CL

34,50

JAPANS FONDUE
(vlees)
32,50
JAPANS FONDUE
(vis)
3750
Incl uitgebreid
garnituur
ALLES ONBEPERKT

Zeestraat 36
Tel. 12092
* * *
Dagelijks geopend vanaf 17.00 uur

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Kleijn

Kerkstraat 12 Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192 Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12 Zandvoort

Sig.mag Lissenberg

Haltestr 9 Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestraat 22 Zandvoort

iedereen leest
de krant
altyd en overal.

Kerkplein 11 Zandvoort

AKO

Sig.mag De Krocht

Grote Krocht 18 Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2 Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60 Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1 Zandvoort

Maraned

L

Thorbeckestraat 7 Zandvoort

*** TRIOSEX Contactlijn *"
Bel 06 320 320 92 (50 cpm)
Gratis inspr 01720 39075
Vanavond al n vrijpartij7
SEXCONTACTLIJN
Bel 06 320 329 88 (50 cpm)
Versier ook n afspraakje"
Bel de Afspreekbox
06 320 330 77 (50 cpm)
WAAR GEBEURD, tnosex sa
men m Loesje en stoute Am
ta 06 320*328*04 (50 cpm)
Wij kopen alle damespoc
kets zoals Bouquet Baccar
ra e a Bel 020 6863007 (Nick)
Wil jij een lekkere meid7
Bel de Hete MEIDENLIJN
06 320*320*36 (50 cpm)
Zoek je een hete meid7
Bel de Tippelbox
06320*322*11 (50 cpm)
Zoek je een hete meid7
Bel de Tippelbox
06320*322*11 (50 cpm)
Zoek je een lekkere Boy7
De HOMO/BI sex Computer
Bel 06 320 330 95 (50 cpm)
Zoek je een sexrelatie7
De Sexdatinglijn
Bel 06 320 325 04 (50 cpm)
Zoekt u een vrouw7 Bel nu
06 320*328*03 (50 cpm)
Dames inspr 0172033202
• Wij behouden ons het
•echt voor zonder opgave van
•edenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

H O M O Jongeren Contact
Afspraakjes met jongens"
Bel 06 320 326 11 (50 cpm)
** L ES B l Afspreeklijn **
Bel 06 320 325 80 (50 cpm )
Gratis inspr 0172030646
Luister naar HETE MEISJES
die sexcontact zoeken1' Bel
nu 06 320 323 44 (50 cpm)
Meer dan 100 hete Meisjes
zoeken SEXCONTACT"
06 320*330*21 (50 cpm)
Na de wedstrijd geen Petra
en Kim samen onder de dou
chei 06 320*330*32 (50 cpm)
Nieuw DIRECT APART met
een strenge meester of met
een onderdanige slaaf"
Bel Gay S M voor Twee
06 320 329 99 (50 cpm)

ann

Ondeugende Pascale doet t
m de keuken (KEUKENSEX)
Bel 06 320*330*98 (50 cpm)
Simone is gek op VREEMD
GAAN Bel haar lekker thuis"
Tel 06 320*328*33 (50 cpm)
Stiekem MEEGENIETEN met
drie hete schoolmeisjes (18
j ) 06 320*322*04 (50 cpm)
SUZANNE gaat onder de
hete douche en Jos maar glu
ren 0632032901 (50 cpm)
SUZANNE is n jong blond
meisje en vol van boven"
Bel 06 320 330 96 (50 cpm)
Tessa (18) is zo n lekker
OPGEWONDEN tienermeisje
Bel 06 320*328*88 (50 cpm)

Diversen
De Zwarte en Oosterse Markt Beverwijk Elke zaterdag en
:ondag Mazzel en vermaak aan twee kanten van de dik 2000
.ansrijke kramen Kleurrijke kooplieden' Koopjesi Variété1
Show1 Feest1 MuzieM Terrasjes1
Zondags gratis kraan voor particulieren met welvaartsresten
Zpgt het voort' Zegl het voorti Inl 0251029075

HOMO Zoek je een lekkere X Y Z B V verhuizingen en • Rubrieksadvertentie7 Zie
jongen7 Gay Date Contar,*
amerverhuizmgen Voll verz
Bel 06 320*330*18 (50 cpm) Dagnachtserv 0206424800 voor adres en/of telefoonnr
de colofon m deze krant

iedereen leest
de krant
altijd en overal.
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Rapid-toernooi van Chess
Society werd groot succes
ZANDVOORT - Het eerste
door Chess Society georganiseerde management Share Rapid-toernooi is voor de nieuwe
schaakvereniging zowel op het
sportieve als organisatorische
vlak, op een groot succes uitgedraaid. Chess Society trok afgelopen zaterdag 40 schakers
naar de badplaats, hetgeen gezien het grote aanbod van toernooien, beschouwd kan worden als een uitstekende start.
Het toernooi zal dan ook een
jaarlijkse traditie worden.
De veertig spelers waren door
Chess Society ingedeeld naar speelsterkte in vijf groepen van zes en
twee groepen van vijf spelers. De
speeldag zelf verliep dankzij een
goede voorbereiding uitstekend.
Voorzitter Hans van Brakel had als
wedstrijdleider de touwtjes strak in
Handen en er werd gespeeld volgens
een strak wedstrijdschema waarover de deelnemers zeer te spreken
waren.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Uitslagen, groep 1: 1. De Saegher,
2. Duin, 3. Olaf Cliteur.
Groep 2: 1. Schiermeier, 2. Ruiter, 3.
De Boer.
Groep 3: 1. De Vries, 2. Kempcrink,
3. Dennis van der Meijden.
Groep 4: 1. Jap, 2. Simon Bosma, 3.
Kuyper.
Groep 5: 1. Cannemeijer, 2. Verbura,
ZANDVOORT In de amateurron3. Meij.
Groep 6: 1. Zuidema, 2. \Vr.-ssohus,:;. de van Diemen is Willem Koene alseerste geëindigd. Op een slecht straDommeck.
Groep 7: 1. Pauwels, 2. De Boer, '.;. .enparcours moest het peloton van
achtig renners vijftig kilometer afAckema.
Vrijdagavond aanstaande is de oji^en. Tijdens de koers was er een
Chess Society vanaf 20.00 uur v/eer .-root aantal vluchtpogingen. Halfte vinden in het gemeenschapshuis. •coers hikte het elf man om weg te
Belangstellenden zijn van harte v/eiMet nog zes ronden te gaan
kom, op elk niveau kan er geschaakt
worden bij Chess Society. Inlichtin- ','.<:-:<:r-. r.'i^i /es renners over. ZandKot-ne v/as in de eindsprint
gen Hans Drost, telefoon 18430 of .•oorer
-.'.- s:e.r>: voor de andere renners.
Hans van Brakel, telefoon 14884.

Koene wint

Verrassing

Kwee spelers van Zandvoort'75 in een fel duel gewikkeld. Ondanks het harde spel van NFC werd de ploeg afgedroogd.

7

jCLndvoort '75 is één punt verwijderd van titel

Foto: Bram Slijnen

Ook op het sportieve vlak gonsde
de naam van Chess Society direct na
de eerste ronde door de zaal. Olaf
Cliteur had in de hoofdgroep namelijk voor een daverende verrassing
gezorgd door favoriet Chris de Saegher een remise af te dwingen. De uit
Zaanstad afkomstige De Saegher,
die het toernooi uiteindelijk ook
won, behoort tot de sterkste 20 schakers van Noord-Holland.

Dat dit geen toevalstreffer was
toonde Cliteur aan in de tweede en
derde ronde, waarin hij Joosten en
Jansen versloeg. Ook in de vierde
ronde was de Zandvoorter succesvol. Erwin Hoogenes kwam tegen de
Chess Society kopman niet verder
De tweede helft was van minder dan remise. In de laatste ronde
gehalte, maar ondanks dat is Zand- slaagde Cliteur er niet in zijn stuntvoort'75 de toonaangevende ploeg werk voort te zetten en liep tegen
gebleven. Het was aan de uitsteken- Duin uit Beverwijk zijn enige nederde doelman van NFC te danken dat laag op. Ondanks die nederlaag einde dubbele cijfers niet gehaald wer- digde Cliteur op een zeer verdiensteden. Kogels van Rotain Luiten, en lijke gedeelde tweede plaats.
Rob Koning ranselde hij uit zijn
In groep drie kwam Chess Society
doel.
secretaris Hans Drost niet verder
dan een half punt uit vijf partijen.
Strafschop
Van een Zandvoorts succes was echUit één van de schaarse uitvallen ter nog wel sprake daar de énige
kreeg NFC een strafschop te nemen. deelnemer van Zandvoortse SchaakDe uitstekend leidende scheidsrech- club Dennis van der Meijden de derter zat er eenmaal naast toen een de plaats opeiste met een score van
NFC aanvaller zich theatraal liet val- drie uit vijf. Linda de Vries uit Worlen. De toegekende strafschop werd mer werd in deze groep eerste.
echter door diezelfde speler grandioos gemist. In de 15e minuut was het
weer raak voor Zandvoort'75. Na een
rommelige situatie in het strafschop Uitstekend
gebied besloot Bas Heino de bal
Ook in groep 4 en 5 had Chess
maar in'het doel te schieten, 4-0. De Society twee vertegenwoordigers. In
Zandvoorters speelden in de tweede groep 4 speelde Simon Bosma een
helft een tempo lager maar bleven uitstekende toernooi. Bosma pakte
sterker. Zo kogelde invaller Mario met een score van 4 uit 5 een zeer
van Meelen in de 40e minuut schitte- verdienstelijke tweede plaats en
rend raak, waarna NFC via een moest alleen in de jeugdige Linda
counter tegen kon scoren. Het was Jap zijn meerdere erkennen. Wat
echter Paul Longayroux, die met minder verging het Nico Handgraaf
zijn derde en voor Zandvoort'75 zes- in groep 5.
de treffer, zijn eerste plaats op de
topscoreslijst van KNVB teams in
De Chess-speler bouwde regelmade regio Haarlem, definitief veilig tig goede stellingen op doch zag deze
regelmatig in de tijdnoodfase uiteenstelde, 6-1.
spatten. Slechts eenmaal maakte
„De laatste weken staan we onder handgraaf het karwei af waardoor
druk, en het blijkt dat we die best hij op de vijfde plaats eindigde. Om
aan kunnen", stelde Gerard Nijk- half vijf precies vond de prijsuitreimap. „We moeten het seizoen nu king plaats van de geslaagde dag, die
goed afsluiten en als we zo blijven geen enkel incident of wanklank
kende.
voetballen moet het lukken".

'ard NFC wordt toch weggespeeld
ZANDVOORT - Door een
inkende overwinning op
FC (6-1) en het gelijke spel
.in de enig overgebleven conrrent OSDO, is Zandort'75 het kampioenschap
er dicht genaderd. Aanstaanzaterdag is één punt vol|oende in de uitwedstrijd teHoofddorp. Hoofddorp
eft nog een kans op de perioititel waardoor er een spanjend gevecht te wachten staat.

van mening dat het zaterdag maar
moet gebeuren. „We moeten het zelf
doen, alhoewel Hoofddorp een taaie
ploeg is. Net zoals in deze wedstrijd
tegen NFC, moeten we niet afwachten of sloom beginnen, nee, we moeten er van het begin af aan tegen
aan", aldus Nijkamp.

Wat de wedstrijd tegen NFC betreft kon hij best tevreden zijn. De
Zandvoorters gingen er van het begin af aan fel tegen aan. NFC probeerde zich met harde tackles te verzetten waardoor de verzorger van
Zandvoort'75 het nodige opknapHet was afgelopen zaterdag een werk kreeg te verrichten. De bedoejestelijk dag op het veld van Zand- lingen van Zandvoort'75 waren difcort'75. Het tweede team slaagde rect duidelijk ondanks de nadelige
rin, door een 2-0 overwinning op tegenwind. Schoten van Bas Heino
3VIVJ, het kampioenschap te be- en Robin Luiten troffen net geen
lachtigen en ook het vijfde team doel, maar het niet van kwaliteit
'fvam in het bezit van de titel door overlopend NFC was geen partij
jSC'74 te verslaan met 1-0. Bijna voor Zandvoort'75. Het middenveld
as het eerste team ook kampioen was -stevig in handen van Zandfworden maar OSDO slaagde erin voort'75 en de aanvallen volgden eln in het laatste kwartier een 1-0 kaar soepel en snel op. Het goede
i:hterstand, in de wedstrijd tegen spel van de badgasten wierp dan ook
•CH, om te zetten in een 1-1 gelijk- vruchten af.
Aangezien er voor Zandvoort'75
Rel.
IjTïainer Gerard Nijkamp is echter verdedigend geen enkel probleem
[Tra

was kon of Jan Willem Luiten of de
opnieuw sterk spelende René Paap
mee naar voren trekken. Na dertien
minuten spelen kon Renë Paap dan
ook de score openen voor Zandvoort
'75. Een vrije trap kwam van rechts
voor het doel en Paap kegelde van
dichtbij de bal in het doel, 1-0. In
hoog tempo bleef Zandvoort'75 het
doel van NFC bestoken. De Amstelveners werden dermate onder druk
gezet dat er meerdere fouten werden
gemaakt.
Zo strafte Paul Longayroux een
foutieve terugspeelbal keurig af (20) en kreeg Zandvoprt'75 diverse
kansen om de score verder uit te
bouwen. De NFC-doelman weerde
zich echter knap en voorkwam met
een aantal voortreffelijke reddingen
menig zeker lijkend doelpunt. Aanvallend kon NFC slechts eenmaal
paniek, zaaien in de Zandvoortse defensie maar de bal rolde langs doelman Pierre Visser maar ook langs
het doel. Vlak voor de rust voerde
Zandvoort'75 de stand op naar 3-0.
Wederom stond Paul Longayroux
op de juiste plaats om een voorzet
koppend af te ronden.

Casino/ZVM jeugd sterk
tijdens spelregelfinale
ZANDVOORT - Afgelopen
zaterdag organiseerde het Nederlandse Handbal Verbond in
Nieuwegein de Nationale Spelregelfinale voor de jeugd. Voor
deze finale had het meisjesadspirantenteam van CasinoZVM zich voor de finale geplaatst.

Op de voorgrond Dirk van den Nulft in de rug gedekt door de leden van Sporting Club Zandvoort. foto Bram Stijnen

'Porting Club Zandvoort sluit
iiccesvol badmintonseizoen af
ZANDVOORT - Voor de 25e
'er is er een eind gekomen
'n1 het badminton seizoen bij
Sporting Club Zandvoort.
'i ook nu zijn de finale-wed''ijden
bij deze recreatieve
l
dmintonverenigingen een
''ademing geweest. Wat het
•jarig bestaan betreft, dat
op 9 november 1991 op
ootse wijze gevierd worden
restaurant Riche aan de
Barnaart.

ploeg en de zeskampwedstrijden bij
de NCRV kwamen eveneens via de
Sporting Club van de grond. In de
loop der jaren zijn de diverse zaalsporten uitgegroeid en zijn er zelfstandige clubs ontstaan.
Het badminton bleef echter onder
de hoede van voorzitter Dirk van de
Nulft, die het recreatieve hoog in het
vaandel heeft staan. „Recreatiespbrt
is voor mensen, die overdag hun bezigheden hebben, en in hun vrije tijd
graag op een niet gedicteerde wijze
hun sport willen bedrijven, zonder
dat zij geconfronteerd worden met
de organisatorische zaken, die om
'eeds
nu
-wordt
aan
de
organisatie
I
een club aanwezig zijn", is de medat
feest
keihard
gewerkt,
maar
5en die tijd wordt daarover en over ning van Van den Nulft. „Vrijheid en
Seschiedenis van de oudste bad- blijheid staat hoog in het vaandel
ntonvereniging, nader uitgebreid van de recratiesport. Dit is dan ook
'slag gedaan. Wel kan al gesteld de hasis van Sporting Club Zand'•*jden dal uit de vereniging van voort. Geen bestuurlijke aangele''k van den Nulft vele sporten zijn genheden maar de pure recreant."
Sproten.
Bij de totstandkoming
II
de
Pellikaansporthal
kwamen
'e zaalsporten van de grond. Spor- Finales
De finales stonden ook dit jaar op
R sClub Zandvoort stond aan de
'e van onder andere basketbal, een hoog peil. Na de langdurige
'ct S'bal, zaalvoetbal en natuurlijk voorselectie plaatsten zich een se|uinton. Verder organiseerde de lecte groep badmintonners voor de
Or
>iging de circuitloop, een trim- finales. Bij het herendutabel waren

Het was voor de eerste keer dat
een Zandvoorts handbalteam aan
een dergelijke finale deel mocht nemen. Vol goede moed vertrok het
team naar Nieuwegein, alwaar de
NHV alles tot in de puntjes had verzorgd'. Zo waren de spelers van de
nationale selectie aanwezig die de
jeugd training gaven. Voor Casino-.
ZVM was dat Klaus Veerman van de
landskampioen Haka-E en O. Samen met acht teams uit de andere
afdelingen werd er gestreden om het
Nederlands kampioenschap. Er

werd een mondeling, een schriftelijk
en een mondeling/beeldgedeelte afgewerkt. Tussendoor waren er trainingen en ook was er voor ontspanning gezorgd in de vorm van buttons
maken en spelletjes doen. De Stichting Fair Play Club Nederland had
ook een stand ingericht.

NU OOK IN ZANDVOORT
NAAR DE BIOSCOOP
Bioscoopprogrammering 3 mei t/m 9 mei

JUNGLE BOOK (al)
Geniet opnieuw - of voor het eerst - van Walt Disney's meesterlijke klassieke tekenfilm met Mowgli, Baloo de Beer en Shere Khan de tijger.
Geheel Nederlands gezongen en gesproken.
Vrij., za., zo. en woe. om 14.00 uur.
En tevens op do. om 14.00 uur Hemelvaartsdag!
Kinderen tot 12 jaar ƒ9,Bioscoopkaartje volw. ƒ 12,50 (65+ ƒ9,00)
MET IN HET VOORPROGRAMMA CLOWN DIDI!

WELCOME HOME ROXY CARMICHAEL
Van de regisseur van „THE NAKED GUN", Jim Abrahams, nu een verhaal over een idool dat naar een provinciestadje komt en alles in rep en
roer brengt.
Met Wiona Ryder (van „Great Balls of Fire") en Dinah Manoff (van de
T.V.-serie „Empty Nest").
Vrij.,za., zo. en woe. om 16.00 uur en tevens op do. om l6.00uurHemelvaartsdag!
ALLE BIOSCOOPKAARTJES OM 16.00 UUR ƒ 9,00 !!!!!!!!! PLUS
4 GRATIS PENNINGEN PER KAARTJE VOOR FAMILYLAND!

KINDERGARTEN COP
Een vreemde combinatie: Arnold als leraar van een peuterklas.
Wat is erger voor een politieman, de boeven of de kleuters?
Dagelijks om 19.00 uur en om 21.30 uur.
Bioscoopkaartje ƒ12,50 (65+ ƒ9.00).

r
Als ze denken dat ze hem aankunnen,
zijn ze niet goed bij hun kleine hoofdjes.

De bedoeling van zo'n kampioenschap is om inzicht te krijgen in de
spelregels en het respect op te brengen voor de tegenstanders en de
scheidsrechters. Vandaar dat de
Fair Play Club hier ook een duidelijk doel had. Aan het einde van de
dag bleek dat Zandvoort een uitstekend resultaat had bereikt. De
spelers/speelsters Laila Tennissen,
Mandy Visser, Daniëlle Seders, Patricia Veenman, Arash Mossanne
Shuko Fujii en Natasha Dijkstra
hadden beslag gelegd op een eervolle
derde plaats.

Goede start Clicks/TZB

het opnieuw Jaap Enderman en zijn
partner Evert Smit, die zich niet lieZANDVOORT - Na enkele
ten verrassen. Good old Richard
Kerkman en Kees van Loon boden maanden van voorbereiding is
uitstekend partij maar moesten ge- het Clicks/TZB-dames softbalnoegen nemen met een zeer verdien- team voortvarend van start gestelijke tweede plaats. Ook bij het gaan in de competitie 1991. De
dames-dubbel twee bekende duo's,
die een flitsende finale speelden. goed getrainde Zandvoortse
Biet Groenendijk en Emke Booy- dames behaalden een klinkenman sloegen de shuttle met wat de overwinning op DSC'74 uit
meer zuiverheid waardoor de zege Haarlem, 17-8.
werd binnengehaald. Joke van Looy
en Tiny van den Nulft speelden een
Onder leiding van trainer/coach
verdienstelijk spelletje badminton Frits
werden de afgemaar gingen toch ten onder. Ook het lopen Vleeshouwers
maanden
zaal/veldtrainingen
gemengde-dubbelspel was van een gehouden die door Clicks/TZB goed
goed gehalte en eveneens een span- werden bezocht. Enkele dames volgnende partij. Mary en Kees van Loon
daarbij nog een aparte pitcherwaren beter op dreef dan Joke van den
welke werd gedoLooy en Paul van der Meij de Bie, en /catchertraining
ceerd door Edwin Waleveld en ook
kwamen daardoor in het bezit van hier was over belangstelling en inzet
de fraaie eerste prijs.
niet te klagen. De Clicks/TZB-dames
Voor het nieuwe seizoen zit Spor- waren dus goed voorbereid op de
ting Club Zandvoort al vrijwel vol. competitie en hun eerste tegenstanDe leden van voorgaande jaren heb- der DSC'74 uit Haarlem heeft dat
ben zich reeds aangemeld voor het ondervonden.
26e seizoen maar er is nog plaats
Ondanks de „winterse" omstanvoor een vijftal dames. Belangstel- digheden voor deze zomersport belenden kunnen zich melden bij Dirk gon Clicks/TZB riiet „ijzig" aan de
van den Nulft, telefoon 13344.
wedstrijd. De eerste inning leverde

direct al drie punten op. De verdedi- i
ging van de Zandvoortse dames ondervond dank zij goed veldwerk en
prima pitchwerk van Wilma van
Riemsdijk weinig hinder van de
Haarlemse dames. Mede door een
prachtige twee-honkslag van Callista van Keulen kwam Clicks/TZB op
een 9-2 voorsprong. Tijdens de derde
inning kregen de Zandvoortsen het
wat moeilijker en scoorde DSC'74
vijf punten, waardoor de stand op 107 in Zandvoorts voordeel kwam.
Clicks/TZB liet zich hierdoor niet
uit het veld slaan en scoorde er in
het vervolg nog rustig op los.
Zeker vermeldenswaardig is nog
de schitterende veldacties van Conny van Houten en catcher Ria van
Dam. Het sterke collectief van dit
Zandvoortse team zorgde uiteindelijk voor een 17-8 overwinning. Coaches Frits Vleeshouwers (menigeen
in verwarring brengend met zijn professionele tekens) en Cor Drayer (de
rots bij het derde honk) waren zeer
tevreden met deze overwinning. Beste slagprestaties: Ria van Dam 1.000,
Wilma van Riemsdijk 1.000 en Ylfva
Paap 1.000.

KLEUTERSCHOOLSMERIS
Uilgctir.lcllt door UiP
(Nelherlands)BV

Circus Zandvoort

tel. 02507-18686/19535

GRATIS BIJ ELK BIOSCOOPKAARTJE een PENNING voor FAMILYLAND
EN OM 16.00 ZELFS 4 PENNINGEN GRATIS PER KAARTJE !!!!!!!
OP HEMELVAARTSDAG EXTRA OPTREDEN:

„CLOWN DIDI EN ZIJN SPEELGOEDKIST" OM 13.00 UUR
KAARTJES ƒ5,00 reserveren balie Circus (tel. 18686).
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andvoortse
Louis
ZANDVOORT - De schaaksport staat de laatste jaren
steeds meer in de belangstelling en het is zelfs zo dat Zandvoort twee schaakverenigin.een telt.
Met het oog op het traditionele
Louis Blok Rapidtoernooi, dat vol.uencle week donderdag (Hemelvaurtsdag) in het Gemeenschaps'nnib gehouden wordt: een gesprek
met voorzitter Lindeman en secreta-

ris Van Eijk van de Zandvoortse
Schaakclub.
De Zandvoortse Schaakclub is na
61 jaar nog steeds het schaakbolwerk van de badplaats. Met bijna 50
leden, waaronder 17 jeugdleden,
draait deze schaakvereniging op een
zeer goed niveau mee. Vooral de verenigingsavonden, die uitstekend bezocht worden, vinden Lindeman en
Van Eijk erg belangrijk. „Als nieuw
bestuur willen wij het accent blijven
leggen op een club van vrienden. De
interne-competities op donderdag-

kclub houdt
idtoernooi
avond is daarbij erg belangrijk. Wij
willen een genoeglijke avond voor de
leden, maar wel avonden met de nodige spanning tijdens het schaken.
Wij zijn liefhebbers van de schaaksport. De spanning maakt het schakeii mooi, je moet elke zet goed overdenken want een fout kan fataal
zijn. Het is een psychologische strijd
waarbij je een plan maakt, maar dat
doet je tegenstander ook. We vinden
het voor de jeugd een erg goede
sport. Je moetje verlies zelf dragen,
je kan het niet op een ander afschuiven. Het is karakter vormend".

Jeugd
ZANDVOORT - Zowel het
zondag- als het zaterdagelftal
van Zandvoortmeeuwen trad
afgelopen weekend aan voor
het spelen van promotiewedstrijden. De zondag-elf hadden
al één wedstrijd in de nacompetitie verloren, en dat was tegen Halfweg duidelijk te merken. De Zandvoprters geloofden er niet meer in en verloren
met 5-0. Het zaterdagteam
heeft de kans nog in eigen
hand, ondanks het 0-0 gelijkspel tegen Velsen.
Na de onverdiende en ongelukkige
nederlaag tegen Spaarnestad was
het geloof in promotie bij Zanclvoortmeeuwen sterk gedaald. Dat
bleek in de wedstrijd tegen Halfweg
overduidelijk. De Zandvoorters verweerden zich onvoldoende en kónden de werklust van een week geleden niet meer opbrengen. Daardoor
had het goed voetballende Halfweg
een gemakkelijke middag. Het weimg gemotiveerde Zandvoortmeeuwen liep in de eerste helft een achterstand op van 3-0 en wist zich niet
één doelrijpe kans te scheppen.
Ook in de tweede helft een agressiever Halfweg. Halfweg was telkens
een stap eerder bij de bal en veroverde daardoor veel balbezit. De Zandvoorters zagen het niet meer zitten
en speelden de wedstrijd plichtmatig uit. Halfweg slaagde erin om in
de tweede helft de voorsprong uit te
bouwen naar 5-0. Door deze uitslag
heeft Halfweg aan een gelijkspel te-

gen Spaarnestad, genoeg om te promoveren naar de KNVB.

Zaterdag
Het zaterdagelftal dat in de nacompetitie uitkomt tegen Velsen en
Halfweg kampt met een aantal blessures en dat was in de eerste wedstrijd tegen Velsen goed te merken.
Bob en Pieter Brune speelden wel
mee maar de blessures waren van
dien aard dat geen vooraanstaande
rol gespeeld kon worden. Een behoudend spelend Velsen had daardoor weinig moeite om Zandvoort meeuwen op de nul te houden. Het
enige gevaar kwam via een kopbal
van Martin Visser, maar een Velsenverdediger haalde de bal voor de
doellijn weg. In de tweede helft was
het enige wapenfeit van Zandvoortmeeuwen een schot van Ferry van
Rhee. De doelman van Velsen tikte
de bal echter tot hoekschop. Velsen
kon aanvallend niet tot grootse daden komen zodat de strijd onbeslist
eindigde, 0-0.
Komende zaterdag voetbalt Velsen op eigen terrein tegen Halfweg
en op 18 mei volgt de laatste promotiewedstrijd tussen Halfweg en
Zandvoortmeeuwen. „We hebben
het nog in eigen hand", meent trainer Alex Heesemans. „Dan is het wel
zaak dat Velsen niet wint met grote
cijfers. De komende weken hebben
we even rust waardoor de blessures
kunnen genezen. We hadden, door
die blessures, in de wedstrijd tegen
Velsen niet meer te bieden dan de 00. We wilden niet te veel risico nemen en daarom is de uitslag terecht."

Over jeugd heeft de Zandvoortse
Schaakclub niet te klagen. Ook die
jeugd speelt een interne competitie
en door het vertrek van een paar
schakers moesten de jeugdspelers
worden ingepast in het eerste
schaakteam. „Zij moesten versneld
doorstromen, zij zijn voor de leeuwen gegooid en het is goed gelukt.
We hebben ons weten te handhaven
in de derde klasse", stelde voorzitter
Lindeman.
De jeugd krijgt bij de Zandvoortse
Schaakclub volop de gelegenheid de
kneepjes van het „schaakvak" te leren. Daarvoor is door de club een
opleiding gestart waarbij diverse diploma's te behalen zijn, zoals het
pionnen-, toren- en koningsdiploma.
De lessen die gegeven worden door
het 17-jarige clutalid Dennis van der
Meijden slaan bijzonder goed aan bij
de jeugd. Zo'n tien tot twaalf kinderen komen trouw de lessen volgen.
„De toekomst van een vereniging
hangt af van een goed jeugdbeleid",
menen Lindeman en Van Eijk. „Wij
proberen daar wat aan te doen. De
ZANDVOORT - Door een 2-0 overwinning in de uitwedstrijd tegen
DCO in Haarlem is het d-juniorenelftal kampioen geworden van de
KNVB afdeling Haarlem.
De jonge Meeuwen speelden in
een afdeling met o.a. het jeugdteam
van
de
topamateurvereniging
ADO'20, Stormvogels en EDO. Vooral Stormvogels en ADO'20 hielden
de strijd tot het allerlaatste moment
vol. Het team werd dit seizoen getraind door oud-EDO-speler Theo
Koenekoop.

jongeren doen mee aan toernooien
en nemen vriendjes mee en dat is erg
belangrijk".
Het elfde Louis Blok Rapidtoernooi staat gepland voor Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei aanstaande. Ook nu wordt er gespeeld
in het vertrouwde Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat. Vanaf 10.00 uur 's morgens zullen schakers, en niet alleen uit de regio, zich
melden om hun partijen te spelen.
Ook de jeugd- en huisschaker en
vooral dames worden aangespoord
aan dit evenement deel te nemen.
Iedereen kan meedoen omdat men
in groepen op speelsterkte wordt ingedeeld. Er worden vijf partijen gespeeld van 2 x 25 minuten. Het inschrijfgeld voor zowel jeugd en senioren bedraagt ƒ 10,-. Het Louis
Blok toernooi wordt voor de elfde
keer gehouden en is bij de Zandvoortse Schaakclub een niet meer
weg te denken schaakgebeuren. Secretaris Van Eijk stelt: „Een van de
leuke dingen van dit toernooi is, dat
er een trouwe aanhang naar Zandvoort komt. Het ontmoeten van
oude bekenden is een van de leuke
aspecten, het is een ontmoetingsplaats voor schaakliefhebbers".
Het Louis Blok toernooi trekt vrijwel elk jaar zo'n 90 tot 100 schakers
en ook dit jaar rekent de Zandvoortse Schaakclub erop dat dit aantal
gehaald kan worden. De club hoopt
vooral op de vorming van een damesgroep want die zijn vaak in de
minderheid en daar wil de schaakclub wat aan doen.
Inlichtingen over de schaakclub
en het Louis Blok toernooi (aanmeldingen tot dinsdag 7 mei) kunnen
verkregen worden via de telefoonnummers: 02507-13224, 13644 of
17272.

ZVM Dl kampioen
Komende zaterdag gaat het team
proberen de kroon op het werk te
.zetten, door te proberen ook de beker van de KNVB afdeling Haarlem
in hun categorie in de wacht te slepen. De wedstrijden daarvoor worden gespeeld op het veld van Concordia in Hillegom.

Titel voor Lions-jeugd

_6 Zandvoorts
" Nieuwsblad

SPORT
Trefpunt geeft
les aan Hillegom

• Op de foto het succesvolle The Lions jeugdteam, van links naar rechts:
Bart van der Storm, Rob Benjamins (coach), Robin Keiler, Alain Kroese,
Mike Kroder, Menno Vriesema, Maarten Versteege, Hamilton Caldwel, Jeroen Warnars en Dennis Wind.
Foto Bram stijnen

ZANDVOORT - Vorige week
behaalde het Kadetten basketbalteam van The Lions na een
sterk seizoen het kampioenschap. Door dit resultaat mogen de leeuwen deelnemen in
de strijd om het Noord-Hollands kampioenschap dat
wordt verspeeld op zondag 5
mei aanstaande in Beverwijk.
De jeugdige Zandvoortse basketbaltalenten leden slechts één nederlaag en kwamen steeds beter in
vorm. Dat bleek vooral in de wedstrijd tegen Tetteroo. Winst van 45109 en ook Onze Gezellen werd met
geweldige cijfers ingepakt, 102-57.

Hoofddorp A dat in eigen huis met
44-57 aan de zegekar werd gebonden.
Met nog twee competitiewedstrijden voor de boeg kwam Alkmaar
Guardians naar Zandvoort. Dit team
had evenveel punten verzameld als
Lions en diegene die de winst zou
pakken was zo goed als kampioen.
In een goed bezette en sfeervolle Pellikaansporthal gaven de teams elkaar weinig toe. Het werd een enerverende en op hoog peil staande basketbalwedstrijd.

Op bezoek bij Bestmate Akrides
toonden de Zandvoorters opnieuw
aan een titelkandidaat te zijn. Bestmate kreeg klop met 63-33. Het volgende slachtoffer van The Lions was

Het begin was nerveus van The
Lions en de Alkmaarders namen een
6-12 voorsprong. Na het stroeve begin herstelden de jongens van coach
Rob Benjamins zich goed en kwamen na elf minuten op gelijke hoogte, 19-19. Een aantal scores op rij van
Mike Kroder en de Zandvoorters liepen weg naar een 29-21 voorsprong
bij de rust. In die eerste helft scoorde Mike Kroder maar liefst achttien
punten.

Nog drie andere jeugdteams van
Zandvoortmeeuwen spelen komend
weekend het finale toernooi om de
afdelingsbeker. De b-junioren, die
zich volgende week in de uitwedstrijd tegen DOVO kunnen kwalificeren voor interregionale hoofdklasse, spelen zaterdag om 10 uur op het
veld van Schoten en de meisjes doen
dat vanaf 12 uur op het complex van
FC Schalkwijk. De A-junioren komen zondag vanaf 10 uur in actie op
het veld van VVH in Haarlem.

Toen Alkmaar Guardians na zes
minuten de stand in evenwicht had
gebracht (45-45) was de spanning te
snijden. Bart van der Storm zorgde
voor drie 3-punters waardoor Lions
opnieuw op voorsprong kwam, 5650.
De Zandvoortse kadetten hielden
het hoofd er goed bij in de slotfase
en wonnen zeer verdiend met 64-57.
De strijd tegen Hoofddorp B bleek
een formaliteit te zijn en door dat
team met 103-43 te verslaan kon
Lions officieel de kampioensvlag
hijsen.

nze
bonnee

ZANDVOORT - De laatste
competitiewedstrijd van de
zaalvoetbalvereniging
Trefpunt is door de kampioenen
overtuigend afgesloten. Met
maar liefst 8-0 werd Hillegom
van de sporthalvloer geveegd.
Trefpunt overtuigde ook in deze
laatste wedstrijd en heeft Hillegom
geen schijn van kans gegeven. Hillegom werd vanaf de aftrap geheel op
eigen helft vastgezet en doelman
Ferry Nanai hoefde maar zelden in
actie te komen. Nanai deed dat zeer
geconcentreerd en hield zijn heiligdom schoon. Het duurde toch nog
tot de 20e minuut eer het overwicht
beloond werd met een doelpunt. Michel de Roode besloot een gave solo
met een beheerste schuiver en even
later was het al 2-0 toen Harry Baars
zijn broer Jos een niet te missen
kans bood.
In de tweede helft was het team
van de succesvolle coach Toine
Toonen niet meer af te stoppen. Met
de ene na de andere, in hoog tempo
opgezette aanval, bestookte Trefpunt het Hillegomse doel. Na drie
minuten zorgde Michel de Roode
voor 3-0 en de. tref zekere Jos Baars
maakte er even later 4-0 van. De promovendus liet er geen gras over
groeien en toonde aan de terechte
kampioen te zijn. Na een gave pass
van invaller Arthur Paap scoorde
Jos Baars de vijfde treffer waarna
Trefpunt het voor een zestal minuten voor gezien hield.
Doch in de twintigste minuut
haalde Trefpunt nog een keer geweidig uit. In één minuut namelijk
scoorden de Zandvoorters driemaal.
Harry en Jos Baars maakten er een
familie-onderonsje van door de eindstand op 8-0 te bepalen. „Ik kijk terug op een uitstekend seizoen," stelde coach Toine Toonen. „Ik ben
daar best tevreden over en over het
geheel genomen hebben we prima
gezaalvoetbald. Volgend jaar moet
het, in de eerste klasse, mogelijk zijn
om goed mee te draaien."

impodra^
Inspirerende winkels
vol drankjes
De likeuren zijn in opmars.
Steeds vaker worden de/e
heerlijke drankjes gedronken. Niet alleen omdat ze zo
lekker zijn, maar ook omdat ze de sfeer zo goed kunnen
kleuren. Puur of on the rocks,
maar evenzo lekker op 'n toetje, of als smaakmaker in een
cocktail. Geniet ervan. De likeuren Amaretto di Saronno,
Grand Marnier en Tia Maria
zijn nu bij Impodra in de aanbieding.
Amaretto
di Saronno

Het Zanclvoorts Nieuwsblad? Toen ik op mezelf ging wonen, nam
ik meteen een abonnement, net als mijn ouders. Het is natuurlijk
een te gekke krant die ik niet zou willen missen. Al is het alleen
maar om te weten wat ze over mijn vereniging schrijven.
Die verslaggever van het Zandvoorts Nieuwsblad ken ik heel goed
Prima vent die je altijd kan bellen als er nieuws te melden is. Maar
hij zit zelf ook niet stil, als hij over onze plannen iets heeft
gehoord, hangt hij meteen aan de lijn. Daaraan zie je dat
het Zandvoorts Nieuwsblad een échte krant is.

0,50 liter

17,95

Grand Marnier

Ik vind trouwens dat ze het in alles goed doen. Neem
de gemeentepolitiek bijvoorbeeld... Je hoeft ze
niks wijs te maken en ik mag zo'n opstelling wel. ,.-.-.

Rouge
0,70 liter

Zal ik je iets leuks vertellen? Je weet dat ik dol ben op
treintjes. Zie ik in de Micro's een moordaanbieding. Ik
bel meteen op. Toen ik die loc kwam halen, bleken er
intussen tientallen anderen gebeld te hebben. Was ik er
even mooi op tijd bij geweest. Dank zij mijn krant.

Jonge Jenever
1,0 liter

Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u
een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De kr int
die schrijft over de plaats waar u woont.

Whisky
0,70 liter

Tia Maria
0,70 liter

32,95
26,95

Florijn
Coebergh
Bessenjenever
1,0 liter

Bacardi
Rum
0,70 liter

Grant 's
Mainzer
Domherr Kabinett
4,95
Oppenheimer Krötenbrunnen Q.B.A
c nc
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6,95
- . j-

Bordeaux Superieur A.C. /,~iv?
Cuevo del Granero r- O C
La Mancha
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in Velsen
De Stadsschouwburg Velsen
,ntvangt vandaag en morgen
Volendamse formatie BZN.
«jen aantal jaren geleden werd
festart met een tournee langs
Nederlandse stadsschouwbur|en, waar
de liefhebbers maslaal op af kwamen. De optregens beginnen om kwart over
acht.
l DG Stadsschouwburg sluit de se[!C jazzconcerten dit seizoen af op
^aandag 6 mei. De Chris Bartaer
j(lzz and Blues Band zal dan optredeii Barber begon zijn muzikale
fopbaan in 1952 bij de King Oliver
jand. Twee jaar later richtte hij zijn
: men band op. Al snel werd hij popujür met hits als 'Icecream' en 'Pètit
fleur'. Barber trad ook samen top
|iet Ella Fitzgerald en Louis Armtrong- Het concert begint om negen
iur.
Paul Haenen treedt op dinsdag 7
iei op in de Velsense stadsschouwjjurg. In zijn programma 'Een heldeie avond' staat Haenen als persoon
centraal, maar er is ook plaats voor
s Gremdaat en Buster Ponteijn.
aenen vermaakt het publiek met
jjorte verhalen, actuele televisiebeel;n, liedjes, een vervolgserie en on:rachte ingrepen van buiten.
Op woensdag 8 mei speelt het Zuijelijk Toneel in de Stadsschouwjurg Velsen zijn laatste toneelproiuctie van dit seizoen. De toneel[roep voert het stuk 'Eindspel' van
jnmuel Beckett op. Aanvang: kwart
"iver acht.
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Bevrijdingspop in Haarlem
HAARLEM/ZANDVOORT - Tien bands treden zondag 5 mei
op in Haarlem tijdens Bevrijdingspop. Het programma wordt
geopend door de Terschellingse troubadour Hessel van de
Kooij, die een eendaagse toernee door Nederland houdt. De
uitsmijter van het festival is de Emgelse band 'London Beat', die
op dit moment nummer l staat in de Amerikaanse hitparade
met het nummer 'I've been thinking about you'.
Het festival dat plaats vindt in de Haarlemmerhout is gratis te bezoeken.
Wel wordt er een collecte gehouden. Het geld komt ten goede van het
project 'De Kunst om vrij te zijn'. Doel van deze actie is een publicatiefonds
in het leven te roepen om werk van vervolgde kunstenaars uit te geven. In
de pauzes is er een schrijvers- dichterpoium geprogrammeerd, waar jongerendichters/performers zullen voordragen uit eigen werk of uit het werk
van vervolgde schrijvers. Dit vindt plaats op het hoofdpodium.
Op het festivalterrein wordt door vijf beeldend kunstenaars een mega-kunstwerk geproduceerd.
Het programma: Hessel (13.00-13.15), Ahmet Kaya uit Turkije (13.15-13.45),
King Bee (14.15-14.45), Ned's Atomic Dustbin (15.05-15.45), Beatcream
(16.05-16.45), Gung-Ho (17.05-17.45), The Scène (18.05-18.45), La Fuerza
Mayor (19.10-19.50), Calvin Russell (20.20-20.50), Extreme (20.55-21.55), London Beat (22.30-23.30).

•leizoensopening voor
Landgoed Groenendaal'
Restaurant 'Landgoed Groenen|aal' in Heemstede opent op zondag
mei het muziekseizoen 1991 met
'en optreden van de showband 'Ca[ite Tuba' uit Lisse en de barberslopgroep 'Zang en Vriendschap'. Op
iet programma van dit seizoen
ban 22 zomerconcerten door muïekgezelschappen uit Haarlem,
ïeemstede, Hoofddorp, Lisse, IJhuiden en Zandvoort. Zo zal het
!andvoorts Mannenkoor op moeierdag, zondag 12 mei, een muzikale
iulde brengen aan de moeders.

t

KORTE TIPS
• In de bibliotheek is tot en met 28
mei een aquarellen-expositie te zien
van Coby Goedegebuure en Laura
van Vliet.
• De in Zandvoort verblijvende Arabische kunstenaar Ali Ghadaf f exposeert in de Galerie Printerette van
dorpsgenoot Willem Jubels in Amsterdam. ABN-Galerij, Vijzelstraat
76. Openingstijden: werkdagen 10.00
• 17.00 uur, zaterdags 10-15.30 uur.
• Het Historisch Informatie Cen
trum Zuid-Kennemerland (HIC)
heeft van l maart -tot 3 juli een tentoonstelling over Haarlem ten tijde
van de eeuwwisseling. De expositie
bestaat uit foto's, kleding, meubilair
en vele gebruiksvoorwerpen. Het
centrum is gevestigd tegenover het
Frans Halsmuseum, Groot Heiligland 47 in Haarlem. Openingstijden:
dinsdag tot en met zaterdag van
twaalf tot vijf uur en zondag van één
tot vijf uur. De toegang is gratis.
• Op woensdag 8 mei komt Beverly
Graven naar het Haarlemse Concertgebouw.Zij zal daar samen met
haar begeleidingsband optreden.
Supportact is het Engelse duo 'And
All Because'. Aanvang kwart over
acht, voorverkoop alleen bij het
Concertgebouw of de Stadsschouwburg.
• De Haarlemse Wandelsportvereniging Jan Passtoors organiseert op
zaterdag 4 en zondag 5 mei de 59e
Bloembollentocht. De afstanden
zijn 5, 10, 15, 25 en 40 kilometer, op
de langste afstand wordt gestart tussen acht uur en kwart over negen.
De andere afstanden gaan vanaf negen uur van start. De start vindt
plaats vanuit gebouw Princehof,
Glipperweg 55 in Heemstede.
• In het Cultureel Centrum Zandvoort is vanaf 27 april tot en met 5
mei een kleine tentoonstelling inge
richt Tmet inzendingen van de wedstrijd Wie geeft Zandvoort zijn souvenir'. De wedstrijd was georganiseerd door Circus Zandvoort.

Op Hemelvaartsdag. 9 mei, is er
jen optreden van The Capital Swing
pecials. De concerten beginnen om • London Beat sluit Bevrijdingspop in Haarlem af met een optreden van een
uur.
lalf een.

Zandvoortse 'eeuweling' heeft de hele wereld gezien
ZANDVOORT - Voor veel
andvoorters is Mevrouw Anmia Anna den Belder (zuster
en Belder) allang geen onbeende meer. Hoewel in Heemtede geboren voelt ze zich al
.ren thuis in deze. badplaats.
>oit zwierf ze als verpleegster
ver de hele wereld. Nu wordt
e zelf verpleegd in een bejaarentehuis. Aanstaande zaterag wordt ze honderd. In het
luis in de Kostverloren' zijn
s maar wat trots op hun eeu•eling.
Als jongste kind uit een gezin van
•s personen genoot dochter Toos
•n beschermd leventje. Haar drie
udere broers droegen hun zusje op
anden. Verpleegster worden was
aar vuurigste wens. Nu plegen
iingste dochters over het algemeen
un zin te krijgen. Voor Toos gold
et niet anders. Ze volgde haar opleiing in een krankzinnigen-gesticht
i Medemblik. Zo werd een dergelijs inrichting in het begin van deze
;uw nog genoemd.

Stille tocht l
Mevrouw van Esveld stuurt de burHieester een open brief met haar
Matting over de perikelen rond de
'He tocht.
Geachte burgemeester,
35 jaar woon ik met plezier in
'fdvoort
en voel mij ook thuis tusn
de „Zandvoorters". Dat Zand°rt een toeristische trekpleister is,
°ok algemeen bekend. Daar is niet
Sereen even blij mee. Vaak door
gedrag van menig Duitse bad. De goeden niet te na gesproken.
«s kom ik ook uit Duitsland en
i' mij aan het wangedrag van
landgenoten.
dat u onze badplaats zo in
Datieve zin in de publiciteit en in
'spraak
brengt; wij hebben niet al!
n de kranten maar ook de Radio
Televisie gehaald; heeft mij zeer
bc
hokt. Waarom niet eerst alles
|'a mogelijk was geprobeerd, o.a.
ten met Horeca, afsluiten voor
e
verkeer voor en tijdens de tocht
^ het denkmaal.
U
P de Zeeweg gebeurt dat al jaren

Mountainbike wedstrijden
HAARLEM - Op Bevrijdingsdag
zal voor de eerste keer een Mountaintaike-evenement plaatsvinden
in de Waarderpolder in Haarlem,
op het parcours Schoieroog. De
start is bij het clubgebouw van Excelsior aan de Werkmanweg in de
Waarderpolder. De westrijden
worden verreden in verschillende
categoriën. De eerste start is om
elf uur (junioren, dames en de
jeugdklasse). Om half een wordt
de Sport en Funbikeklasse verreden en om half drie de Expertklasse.

Mozart
HAARLEM - Het NPO speelt op
dinsdag 7 mei in het concertgebouw in Haarlem werken uit Mozarts laatste jaar.
Uitgevoerd worden Mozarts Duitse dansen uit KV 600, 602 en 605,
Mozarts Pianoconcert 27 KV 595
en de Jupitersymfonie KV 551.
Dirigent is Lucas Vis, de piano
wordt bespeeld door Imogen Cooper.
Aanvang kwart over acht.

Wethouder opent
fietspad duinen
ZANDVOORT - Wethouder Van
Caspel opent vanmiddag om drie
uur het fiets- ruiterpad dat de verbinding vormt tussen het Duinpieperspad en het Visserspad. De opening wordt verricht ten hoogte van
de fietstunnel.
Het nieuwe pad heeft een lengte
van 1150 meter. Naast het fietspad
ligt een ruiterpad met een breedte
van 1,5 meter.
De aanleg van het fietspad is gesubsidieerd door het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Leerlingen
nemen feestelijk
afscheid

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

Gezellig
Het is weer woensdagmorgen.
Tijd dus voor een volgend 'Met
oog en oor'. Na dik twee jaar deze
rubriek gevoerd te hebben, blijkt
van een gebrek aan stof nog steeds
geen sprake te zijn. Zandvoort is
en blijft een levendig dorp. Gelukkig maar. Met z'n allen houden we
elkaar behoorlijk bezig.

nis Michalides en Leon Blokzijl.
Steven Bodamir kwam eveneens
in aanmerking voor een VVV-bon
ter waarde van tien gulden. Bij het
skilopen wisten de meisjes Marjo
lein Bos, Lenny Paap, Kim Koper
en Francisca Rutaelmk als eerste
te eindigen. Ook zij kregen een
taart. Voor diegene die de prijs
nog niet hebben ontvangen be
staat de mogelijkheid om deze alsnog af te halen bij: de familie Brabander, Marisstraat nummer 11.

Hulde
De Koninginnedag-viering hebben we net achter de rug. Het was
me het dagje wel. Een compliment
voor de organisatie is zeker op zijn
plaats. Ga er maar aan staan. De
rommelmarkt, poppenkast, autaade en de kinderspelen op het Gasthuisplem trokken weer veel publiek. Ondanks de koude hebben
veel Zandvoorters van deze dag
genoten. Dat de muziekuitvoering'
in de avonduren en de 'Drive in
show' slechts weinig publiek trokken, was te verwachten. Na een
dagje in de frisse buitenlucht bleven de meeste dorpsgenoten liever thuis. Voor het Oranjecomité
was deze dag min of meer een experiment. Na het opheffen van het
vorige comité nam zij het zaakje
over. Deze eerste Koninginnedag
'nieuwe stijl' werd desondanks
toch een succes. Hulde dus voor
alle medewerkers voor hun belangeloze inzet.
De uitslagen van de kinderspelen wil ik u niet onthouden. De
VVV-bonnen ter waarde van 25-,
15- en tien gulden gingen naar:
Mara Roos, Niek Verhoef en Rosemarie Tjalk. De kinderen: Martin
van Leeuwen, marjolein Bos en
Angelique Mulder verdienden eenzelfde prijs. Bij het zaklopen waren de taarten bestemd voor Den-

De Roode
Hulde ook voor het leuke initiatief voor de vrienden van onze
dorpsgenoten Torn de Roode en
zijn vrouw Thea. 25-jaar geleden
traden zij in het huwelijk. Op Koninginnedag werd dit feit op grandioze wijze gevierd. Het echtpaar
is er nog beduust van. Het Zandvoorts Vrouwenkoor bracht hen
een aubade en veel vrienden, bekenden en familieleden kwamen
het paar op deze dag gelukwensen.
Ook dat kan in Zandvoort.

Mannenkoor
Op zaterdag 25 mei geeft het
Zandvoorts Mannenkoor in de
Hervormde Kerk haar jaarlijkse
uitvoering. Onder leiding van dirigent Dico van Putten zal een veelzijdig programma voor het voetlicht worden gebracht. De volgende week zijn de programmaboekjes klaar. De toegangskaarten zijn
nu al te koop bij: Ton kaspers,
Koninginneweg 43, de Ako aan het
Kerkplein en bij Drogisterij de Gaper in de Kerkstraat. Ze kosten
tien gulden per stuk.
Dit was het weer voor deze week,
blijf gezond tot de volgende week.
Bram Stijnen

ZANDVOORT - Maar liefst twee
weken voorbereiding vergde de examen-stunt door de leerlingen van de
hoogste klas van de Zandvoortse
Gertenbach-mavo. Onder leiding
van de 16-jarige Arda Paap en de
17-jarige Sharon Kerkman werden
de leerkrachten en de kinderen uit
de lagere klassen verrast met een
denderend programma. Zonder dat
de leerkrachten ervan op de hoogte
waren hadden de leerlingen van de
vierde klas, evenals elders in het
land hun zaakjes goed voorbereid.
In een feestelijk versierde kantine
stonden de tafels voor de brunch in
slagorde opgesteld. De aula was ingericht als discotheek. "Een schitterend initiatief", vonden de leerkrachten de feestelijkheden rond
het eindexamen.

Rotary zoekt contactmet jongeren

Foto Bram Stenen

standigheden in Surabaja, Balie en
Batavia.
In 1946 verhuisde ze naar Perth aan
de oostkust van Australië. Daar
hield ze het twee jaar uit. Voor de
tweede maal terug in Nederland trad
ze in dienst van een vrouwelijk hulpkorps dat na zes maanden werd uitgestuurd naar Indië. Op het vliegveld Schiphol werd ze beëdigd tot

1ENINGEN
pe rubriek meningen staat open voor
\ uw reacties. Stuur uw brief naar de
Redactie van deze krant, Postbus 26,
\2040AA Zandvoort. U kunt uw brief
)ok afgeven aan het Gasthuisplein 12.
'e redactie is telefonisch bereikbaar via
02507-18648.

HAARLEM - Op 13 mei is het in
het ziekenhuis St. Joannes de Deo
aan de Velserstraat 19 in Haarlem
een voorlichtingsavond over sport
en diabetes. Een internist en dietiste vertellen daar het een en ander over. Er kunnen ook vragen
gesteld worden. Aanvang acht uur.
Toegang gratis.

• Leerlingen uit de hoogste klas van
de Zandvoortse Gertenbach-mavo.

Omzwervingen
Nadat ze voor haar examens was
islaagd vertrok ze naar Amsterim om het geleerde in praktijk te
engen. Lang hield ze het daar echr niet uit. Ze scheepte zich in op de
lolland-Amerikalijn' en vertrok
lar de States. Haar omzwervingen
' het land van 'de onbegrensde modijkheden' voerden langs de zienhuizen in Dallas, Houston en
n Prancisco en duurde acht jaar.
jet terug in Nederland besloot ze
|pdermaal haar geboorteland te verten. In 1920 vertrok ze voor 26-jaar
r het voormalige Nederlands-Ine Zij werkte daar onder barre om-

Sport en diabetes

en niemand die dan aan een demonstratietocht denkt. U als burgemeester en dus als hoofd van de Politie
heeft daar toch de mogelijkheid
voor. Ik ben blij dat de Horeca Zandvoort verstandiger was dan de burgervader en ik hoop dat in de toekomst zorgvuldiger met zulke bangrijke zaken omgesprongen wordt alvorens dit in de openbaarheid te
brengen.
Hoogachtend
II. van Esveld-IYIerle
Zandt qorl.

Stille Tocht 2
Helaas heeft Zandvoort onnodig
de landelijke pers gehaald. Onnodig,
omdat het comité ruim van te voren
wist dat de tocht niet door zou gaan,
en onderschatte dat deze reactie los
kon komen. Overleg had dit kunnen
voorkomen. '40-'45 leeft nog steeds,
bij oude en jonge mensen.
Laten wij er allemaal voor zorgen
dat deze stille tocht gelopen kan
worden in alle waardigheid waarvuor hij bestemd is n.l.: „voor hen
die vielen in '40-'45".

John Lfinmeiis
Ziindvoort.

Apotheker
Het volgende moet mij even van
het hart: Afgelopen zondag 28 april
ging ik medicijnen halen voor een

eerste luitenant in het Nederlandse
leger. Ter plaatse kreeg zij de supervisie over verschillende hospitalen.
In 1958, op haar 67e jaar kwam zij
voorgoed naar Nederland. Een jaar
later kwam ze in Zandvoort wonen.
Tot haar 93e woonde ze zelfstandig
op de Matthijs Molenaarstraat. Nu,
zeven jaar later, wordt ze honderd.
Reden voor een feestje dus in het

'Huis in de Kostverloren'. Burgemeester Van der Heijden zal de jarige, samen met zijn echtgenote aanstaande zaterdag 4 mei geluk komen
wensen.
Fotoonderschrift: Verzorgings-assistente Brenda Verdam trekt al vier
jaar met zuster den Belder op. "Het
is een schat van een mens", zo omschrijft zij de eeuweling.
*

vriend, die plotseling heel ziek werd,
bij de apotheek Zeestraat, die dienst
had. Het was ongeveer kwart over
drie en de apotheek was dicht. Ik
heb toen op de bel gedrukt, maar er
werd niet opengedaan. Er stond een
telefoonnummer op de deur, wat
men kon bellen als het een spoedgeval was (13073).
Ik heb dat nummer gebeld aan de
overkant in de surfwinkel en krijg
een antwoordapparaat aan de lijn
met het verzoek een ander nummer
te bellen en wel 0652 enz
Ik kon
het nummer niet onthouden en ben
naar huis gegaan om daar opnieuw

te bellen en het nummer op te schrijven.
Enfin, gebeld en kreeg de apothe-'
ker aan de lijn, die me zei: „Komt u
maar en druk op de bel. Ik zei, dat
heb ik net ook gedaan en u reageerde niet, waarop hij zei, ik zet de bel
nu aan!"
Mijn punt is dit: stelt u zich voor,
dat iemands leven er vanaf hangt en
direct medicijnen nodig heeft, dan
kan hij of zij het mooi vergeten + dat
het dorp vol was met dagjesmensen.
Volgens mij een bijzonder slechte
zaak!
Mevr. M. A. Zuidam
Ziindvoort.

Zandvoort heeft haar
felbegeerde souvenir
ZANDVOORT - Zandvoort
heeft eindelijk zijn souvenir.
Een jury koos afgelopen zaterdag het beste ontwerp. De heer
Van Dijk uit Gouda ging als
winnaar met vijfduizend gulden weer naar huis.
Het sterke facet uit het werk van
de winnaar uit Gouda was zijn poging om de vele attracties van Zandvoort in één ontwerp te leggen. Centraal in het nieuwe souvenir staat
Circus Zandvoort. In het ontwerp
zijn ook het circuit, het strand, een
autoweg en een intercity-trein verwerkt. Ook is een kleine golfbaan in
het ontwerp opgenomen.

ZANDVOORT - "Elitair is de
Rotaryclub Zandvoort beslist
niet", zeggen twee van haar bestuursleden. Toch worden
vooral mensen die iets in hun
mars hebben, uitgenodigd om
lid te worden van deze club, die
dit jaar haar eerste lustrum
viert. In die vijf jaar zijn er al
tal van projecten opgezet en/of
gefinancierd, waarvan de
meeste in het buitenland. In
Zandvoort plaatst de club deze
maand de dorpspomp. De badplaats krijgt de komende zomer meer aandacht van de
club, die 'dienstbaarheid aan
de medemens' als voornaamste doel heeft. Die aandacht zal
zich vooral op het jeugd- en
jongerenwerk gaan richten.
Misschien zou je de Rotaryclub
Zandvoort wel een 'club van wijze
mannen' kunnen noemen. Het is
geen gebruikelijke benaming maar
zij doet de 'inhoud' wel recht. De
leden zijn vrijwel allen hoog opgeleide mensen, veelal uit managementfuncties. En vrouwen zijn er in
Zandvoort nog niet bij. Sinds 1989
bestaat wel die mogelijkheid, vanaf
dat jaar zijn wereldwijd ook vrouwen welkom bij de Rotary.
De vraag rijst of het met een 'elitair clubje' is. Kan iedereen lid worden van Rotary Zandvoort? "Het is
zeker niet elitair", zeggen voorzitter
Jan Brabander en Ad Hendrikse, 'inkomend voorzitter', die Brabander,
volgend jaar opvolgt. "In feite zou
iedereen lid kunnen worden", aldus
Hendrikse, "maar we zoeken wel
mensen uit die bewezen hebben, in
hun vak wat te kunnen." "Er is wel
een beperking", voegt Brabander
daar aan toe. "Vanuit ieder beroep
nemen we maar één lid aan. Tenzij
er sprake is van speciahsmes".

Aanvankelijk zouden er twee prijzen uitgereikt worden, een voor
amateurs en een voor professionals. Dienstbaar
Maar aangezien de meeste ontwerEen bijzonderheid bij de Rotary
pen in de eerste categorie vielen, is, dat niemand zich als nieuw lid
werd besloten alleen een prijs voor
n opgeven. De club benadert zelf
amateurs uit te reiken. Winnaar Van mensen met het verzoek om toe te
Dijk is ook amateur. Een van zijn ;reden. Het lijkt ook niet voor niets
hobby's is de modelbouw.
dat dit meestal mensen zijn die goed
De prijsuitreiking ging niet héle- ij n in het organiseren van allerlei
maal zoals de organisatie zich had dingen. Het belangrijkste doel van
voorgesteld. Jurylid Thom Hoffman de Rotary is immers zich dienstbaar
liet op het laatste moment weten dat op te stellen voor de medemens. Dat
hij verhinderd was en ook de vrouw blijkt een logisch gevolg van de opvan de burgemeester kon niet ko- richting van de eerste Rotaryclub,
men. Het enig overgebleven jurylid op 23 februari 1905 in Chicago. InitiSjoerd Soeters, de architect van het atiefnemer was Paul Harris, een
Circus, reikte daarom de prijs uit. man die meerdere beroepen heeft

gehad, van dominee tot en met advocaat. Hij wilde de keiharde zakenwereld een beter aanzien geven. "En
dat groeide uit tot dienstverlening
aan de medemens", verklaart Hendnkse.
Een van de bekendste projecten
van de Rotary is de wereldwijde actie 'Help polio de wereld uit', die veel
meer geld opleverde dan was verwacht, in totaal zo'n 250 miljoen gulden. Ook Zandvoort heeft met 23.000
gulden daaraan een bijdrage geleverd, met een actie die de plaatselijke club op het circuit had georganiseerd. Daarbij werd een litho met
het portret van Jan Lammers uitgegeven. Brabander: "Nu kunnen we
natuurlijk zeggen, jongens we trekken allemaal zelf de knip open en we
leggen ieder duizend gulden neer.
Maar dat is niet de bedoeling. De
taak die wij ons opgelegd hebben, is
het organiseren van acties".

Zomerzoltenfestival
Als voorbeelden van acties van Rotaryclub Zandvoort noemt hij het
Zomerzottenfestival van vorig jaar,
waarmee twee zeilkampen werden
gefinancierd voor jonge kankerpatiéntjes. "Voor de meesten zal het de
laatste keer zijn", aldus Hendrikse.
Dit jaar september wordt er weer
een Zomerzottenfestival gehouden
in Gran Dorado, waar ook het vorige
festival plaatsvond. "Zonder dat ze
er een cent voor vroegen". Dat toont
direct het voordeel aan van managers als leden, ook binnen de zakenwereld heeft men best wel wat voor
elkaar over.
Met de geldinzameling bij het laatste grote surfkampioenschap in
Zandvoort is nu de dorpspomp betaald die op 25 mei of l juni officieel
wordt opgeleverd. Maar ook een
groots rolstoelenproject in Argentiniè. In totaal konden er 155 rolstoelen verscheept worden naar zuster
Edmunidine uit Lisse, die al 28 jaar
in het noorden van Argentinië werkzaam is. Bovendien ontving zij nog
een grote hoeveelheid ander hulpmateriaal. Ook is er keukenmateriaal naar Argentinië gegaan, plus lakens en kussenslopen en dergelijke,
voor een project dat later door de St.
Agathakerk werd overgenomen. De
Rotary verwacht een en ander binnenkort aan te kunnen vullen met
een echte ambulance plus een groot
aantal verstelbare bedden uit een
verpleeghuis.
Al deze acties zijn door Rotary
Zandvoort zelf opgezet. "En het goede is, dat wij zelf altijd kunnen con-

troleren of het geld of materiaal
goed terechtkomt", zegt Hendrikse,
die erop wijst dat de Rotary in de
meeste landen van de wereld wel
vertegenwoordigd is. De laatste jaren ook zelfs in diverse voormalige
oostblok-landen. "En als er een keer
iemand van ons gaat kijken, heeft hij
dat reisje zelf betaald", benadrukt
Brabander. "Dat zijn dus echt geen
snoepreisjes, zoals sommigen wel
denken".

Jeugd
Rotary Zandvoort wil de komende
tijd met haar projecten de aandacht
meer op de jeugd richten. "We heb
ben al wat ideeën opgedaan, maar
we zoeken ook contact met het jongerenwerk".
Brabander is - net als zij n voorgangers - voor een jaar voorzitter. Volgend jaar wordt hij opgevolgd door
Ad Hendrikse, nu 'inkomend voorzitter'. Beide waren er afgelopen
maand bij, toen het eerste lustrum
in gezelschap van de echtgenotes
werd gevierd met een weekend]e
Maastricht. Ruim 81 jaar na Chigaco. Het initiatief tot Rotary Zandvoort werd genomen door de Rotary
Bloemendaal. "Het was eert>t een
lunchclub", aldub Hendrikbe. "Maar
dat liep hier met, omdat veel mensen buiten de gemeentegrenzen werken. Toen du bijeenkombten naar de
avond werden vert.chnven, lukte het
wél".

Menselijk
Tijdens deze avonden worden re
gelmatig sprekers uitgenodigd, of ei'
wordt uitgebreid gediscussieerd
over actuele zaken. "Maar er is ook
aandacht voor elkaar, op het meiiielijke vlak", zegt Brabander. "Het is
een hele plezierige club".
Rotary Zandvoort, die zelt niet
veel verder wil uitgroeien dan zo'n
dertig leden, staat tegenwoordig bij
de zusterorganisaties bekend als
een zeer actieve club. Volgens Hendrikse komt dat omdat het nog een
jonge club is. Maar het lijkt er meer
op dat de selectie van nieuwe leden
vruchten afwerpt, die aan het doel
van de Rotary, dienstbaarheid aan
de medemens, beantwoorden. Waarschijnlijk ligt de verklaring van het
actieve beleid dan ook in een eerder
door Jan Brabander gemaakte op
merking: "We kiezen mensen die
hun zaken goed doen, en dan bedoel
ik: ook op een humane manier. Ze
moeten oog hebben voor hun orngeving".
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Autorubnck SHOWROOM verschot elke week in die
editi-^b van Weet media, r w Anibtcrdams Stadsblad,
Bui'ürweldertbc Courant, Diomer Courant, De Nieuwe
Bi|ltiu", Nieuwsblad Gaabperdam, Nieuwsblad De
f\muT, De Zaaribo Ge^msbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuvvbblad Haarlemmermeer, Amsrolvconb Weekblad,
Ui'huornse Courant, DG Ronde Voner Aalsmeerder
Giurunt en Zandvoons Nieuwsblad
Do aci.enen'ies uit de rubriek SHOWROOM worden op
'. rij Jog oot geplaatst in He? Parool
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Ti'k 'oribJi vjn maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-óó58ó8ó Fax Ö20-óó5ó321
SL hrftt(,'liit Vul de bon in on zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 150 1000 AD Amsterdam
'Vcjeven L'jfi ook Het Parooi, WibautMraat 1 3 1 of Rotm
l l O Amsterdam
t
At'U-'*ei' !• afl ook bi| de volgende Weekmediakantoren
Amvulvuon, Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters -421 B, Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn,
Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwslraat 33, Zandvoort,
Cvibtf uispluin l 2
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) dio
voor donderdag 20 00 uur m ons bezit zi|n, worden de
.olgondo dag m Het Parool geplaatst en de volgende
v,-„ok ifi alle Weekmediakran'en
Totale oplage 730 000 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ 11 ,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-pnjs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.'
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions.
A.Philipsweg 13, Uithoorn
Tel 02975-62020.

T k. FIATTIPO 1.9TDS, bl./gr
met. lak, bj. 7-'90, 20000 km.,
vrpr ƒ29000,-, t.k. i.v.m. auto
v/d zaak Tel. 02975-69843.

Ford
FORD FIESTA 1 1 L Bravo eind
'83, APK 4-'92, 3 drs , 95.000
km, metallic, radio, showroomstaat, ƒ4950 0206146392
Te koop Ford-Transit, grijs kenteken. Rijdt prima op gas'benz.
Dichte bus Prijs /2000,-.Tel.
01722-5720.
Wegens auto van de zaak 1
Ford Fiesta 1 1 cl, bj '86, grijs
met, 64000 km , APK 3-'92
ƒ 7250,- Tel 020-6845239

Ford Escort 1.4, Bravo, bj.'Sï
28.000 km. 5-bak, get. glas.
AUTOBEDRIJF J. WALS
Dorpsstraat 32a, llpendam
Tel 02902-1697/1981.
FORD CAPRI 2 OS, 6 cyl., m
'80, APK 3-'92, supermooi, ra
dio, sportwielen, ƒ3475.
Tel. 020-6146392.

Auto Centrum Duivendrecht
Hyundai onderhoud incl. APK
gratis leenauto v.a. ƒ299,CIVIC1 3'83,APK3''92, recent • Schade herstel 020-995176
veel onderdelen vernieuwd
• .SHOWROOM",
Prijs ƒ 4000. Tel 02979-89372.
de autorubriek
voor Amsterdam
Honda CMC, 3 deurs, luxe, bj.
en omgeving.
5-'83, APK nov.'91, vr pr ƒ 2500.
Tel 0206658686.
Tel 020-6418328 tussen 17-19.

Lada

WESIDOhr
AUTO SERVICE WETTER
Lada 2105 1.3, lpg'89 ƒ 8.500 De nieuwe SAMARA bij ons in
Lada Samara 1.1 '89 ƒ 10.750 de showroom, nu uit voorraad
leverbaar met 2 jaar
Lada Samara 1.5 '88 ƒ 11.750
volledige garantie
Lada 2107 1.5 GL Ipg
. '85
ƒ 3.750 Ruime voorraad nieuwe en
Citroen BX 14 . .'90 ƒ 19995 jonge LADA'S met BOVAG
Ford Orion 1.8 cl Bravo diesel garantie en APK, 100% fmanc.
veel ace
'89 ƒ 18750 of leasen v a. ƒ 250. p. maand.
Mitsubishi Colt 1.2 EL
OCCASION VAN DEZE WEEK
'85 ƒ 7.750 Lada 2105, 1.5 apr.'89, ƒ 8.750
Aston Martin
Zwanenburgerdijk 503
Adres verkoop:
Zwanenburg. Tel. 02907-6572.
• „SHOWROOM",
Austin MG Metro 13, '88,
Ad m de Ruijterweg 396-398
de autorubriek
nl m e t , or 26000 km , ƒ 12.500
LADA-BONTEKOE
A'dam, tel. 020-6825983.
voor Amsterdam
MOOIJ & Zoon
in onze showroom de nieuwe
en omaevmg.
Ruysdaelkade 75-77
SAMARA 1.5 Demo 5-drs
Tel 020-6658686.
Adam. tel 6623167-6732853
Occasions APK gekeurd
Mazda
2104 Combi
'88 ƒ 8500
BMW
2105 1.5
'88 ƒ 7.500 Mazda 626 GLX Van, (gr. kent),
Lada Samara LPG'89 ƒ 10.250 5d,'86, or. 60000 km., ƒ 11.500
BMW 316 okt. 86, antr. grijs Fiat Ritmo
'85 ƒ 3.500 MOOIJ & Zoon
167.000 km, m z g . s t , veel Verrijn Stuartweg 6, Diemen. Ruysdaelkade 75-77
ace, o.a LPG, open dak,
TEL. 020-6992865.
A'dam, tel. 6623167/6732853
Off BMW-dealer
ƒ13.900 Tel 020-6416353
1e Ringdijkstraat 39
Te koop BMW 316, bj. 1987,
Amsterdam-Oost
Mitsubishi
wit, LPG, perfecte staat,
Occasions
ƒ 15 500 Tel. 020-6837784.
MITSUBISHI COLT, bj. '82, lm • „SHOWROOM" verschijnt
3-, 5-, 6-, en 7-sene
T k. BMW 318i, 4-drs, '87, met. velgen, APK nov. '91, vr.pr
huis aan huis in geheel
bj '83 t/m '90
groen, vele ace., als nieuw, nw. ' 2200. Tel. 020-6624590.
Amsterdam en omgeving.
Inruil 'leasing/financiering
banden, ƒ 22.500.020-6439467.

020-665 86 86

Asmoco

020-6943093
T.k. i.v.m. leasing, BMW318, bj
Nissan
T k BMW 318 automaat, b.j. '79, Kamei X1 pakket, open
1981,
vr.pr ƒ2600. Tel. dak, sportvelgen, trekhaak,
OUM ouiiny Coupe OLA, bj. Nissan Cherry Trend 1.3 '85,
ƒ2000 Tel. 02997-3077.
02977-44850 na 18 uur
aug '90, 8000 km, kleur grijs, APK 4.'92, zeer mooi + trekpr. ƒ 22.500. Tel. 020-6823762. haak/6950. Tel. 02503-34583.
Chrysler

Officieel dealer Chrysler/Jeep en Dodge
Overtoom 116-126, Amsterdam, tel. 7124876
- - - AL 75 JAAR IN MOTION - - heeft in de Showroom de
VOYAGER/SARATOGA en JEEP
Proefrit mogelijk!
Openingstijden van 08.00 tot 17.30 uur
Zaterdags van 10.00 tot 17.00 uur

LORIST PEUGEOT
AMSTERDAM-CENTRUM

COBUSSEN AMSTERDAM
Sinds 1930
Leeuwekeur gebruikte auto's
PEUGEOT 205
XE 1.1 Accent, bj 01-6-'88, wit,
3 mnd gar
ƒ 13.900
XE 1.1 Accent, 18-3-'88, blauw,
3 mnd. gar
ƒ T4.100
PEUGEOT 309
1.3 XR bj. 27-8-'88, licht blauw
metallic, 3 mnd gar. .ƒ 14.500
Fiat Uno 45 S, 5-'87, wit,
3 mnd. gar
ƒ 8.300.
Visa 11 RE, 09-'87, licht rood,
3 mnd. gar
ƒ 8500.
Suzuki Alto GL, 3-'87, wit,
ƒ 7800.
Inruil en financiering mogelijk
PEUGEOT.DEALER
Adres. Baarsjesweg 249-253,
A'dam. tel. 020-6121824

VOLVO-DEALER BIEDT AAN:
Service en
Autoverhuur
740 GL LPG
'88
740 GL diesel, grijs met. .'87
reparatie
Peug 104 GL, '82
.ƒ 2.95 740 GL Turbo, wit
'86
Bestelwagen huren''
Peug. Accent 205, '88 ƒ 13 95C 740GLaut., LPG
'87 APK + grote beurt v a ƒ290
Bel dan 020-6343088
Peugeot 205 GL, '85 .ƒ 8 50C 240 stationcar
'82
Andrea Camperbouw&Verhuur
DIESELSERVICE;
Peugeot 405 GR, '88 .ƒ 1850C 240 GL stationcar . . . dec.'SS brandstofpompen; verstuivers
Speciaal 4 uur tarief
niet
duur!!!
Peugeot 405 SRi, '88 ƒ 24.950 360 Sedan, groen met .. '86 cil.koppen vlakken. Garage/
*AAA MATZER BV*
Studenten
10%
korting,
360 3-drs
'88
motorenrevisie FEENSTRA,
-auto-ambulance & oprijauto Div. personenwagens v.a. ƒ 25
Alle auto's met
340 Gl 3-drs aut
'89 Industneweg 27, Duivendrecht
-9-pers bussen en pick-up's div. bestelwagens v.a 11-17nr
3 maanden Bovag-Garantie 340 GL 1.7 grijs met. . .12-'87
tel 020-6980639.
+ autoambulance 020-6630836
tevens service en reparatie
340 DL 3-drs., 1.7
'87
Avond- en nachttar.: • Do adverteniie-atdeling be2e Weteringdwarsstr. 43 t/m 4' 340 1.7 LPG wit
'89 APK keuring geen afspraak
Tel. 020-6237669.
340 aut. wit
'88 klaar terwijl u wacht Ook repa bestelwagen afhalen na 17.30 houd! zich het recht voor ad
uur en de volgende morgen vertcnties eventueel zonder
340 aut. wit
'87- raties en onderhoud. Gar
om 8.00 uur retour
opgaaf van redenen te weige• „SHOWROOM":
West-Center 020-6122476.
De autorubriek voor
tegen 4 uur-tarief.
ren (Art 16 regelen voor het
A.PK KEURINGSSTATION
Amsterdam en omgeving.
advertentiewe^en)
020-6794842, 020-6908683.
Keuren zonder afspraak
Oplage 730.000 ex.
Feenstra & Jimmmk
Elke week in Het Parool en
Rijscholen
Asterweq 24A A'dam 636470:
alle uitgave'. „jn WEEKMEDIA
UW VOLVO-DEALER
Meeuwenlaan 128
Tel. 020-6658686.
• De'autorubriek
VOOH EEN PERFECTE RIJ-OPLEIDING'
Tel. 020-6369222
„SHOWROOM" heeft
5-STERREN AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL
Ook
voor
leasing
een oplage van 730 000 ex. * alle rijlessen ƒ31 per les
Opel

Hyundai

Honda

21-15

BIJ

Ouke Baas

Van Vloten
Amsterdam

Opel Kadett 1.2 S, '84, 90.000 OPEL COhaA 1.2 TR, m. '85
APK 3-'92, 2 drs. grijs met
km., met.lak, radio, trekh.
ƒ5950. Tel. 020-6146392.
AUTOBEDRIJF J. WALS
Dorpsstraat 32a, llpendam
T.k.a. Opel Ascona 18E Spor
Tel. 02902-1697/1981.
bj. 1984, LPG, kleur rood, pni
Kadett 1.6i, 3-drs., LPü, 3-öb. n.o.t k. Tel.: 02979-83734
Kadett 1.6 GLi, 4-drs„ 6-'89.
Berebeit, Amsteldijk 25, tel.
Zeilemaker-Opel
020-6627777.
INRUILWAGENS
„SHOWROOM"
Constant keuze uit 100 auto's
Postbus 156,
Burg. D. Kooimanweg 7,
Purmerend 02990-22551.
1000 AD Amsterdam

Renault
Te koop Renault 11 GTX '84' 11 GTX '87, met. blauw, ö-drs
APK.
Feb. '92, trekhaak,
APK 3-'92, prima onderh., car.
ƒ4.950.-. Tel.:020-6422543.
tr., ƒ 10.950. Tel. 075-311486.
T K. wegens aanschaf kleinere
RENAULT AMSTERDAM
auto: Renault 21, Nevada
Top occasions met 1 jaar
Diesel, april '88, wit, i.z.g.st.,
garantie
weinig kilometers, pr. ƒ 16 950,Wibautstraat 224
Tel.: 023-261666.
020 - 561 96 11.

Rover

Saab

DE ROVER 100, 200, Saab 99, juni '82, 140.000 km

400 en 800
BIJ ONS IN DE SHOWROOM

Minor Motorcars BV
Roverdealer
Sloterkade 43-44, A'dam
' tel. 020-6177975

i.g.st. geen roest ƒ3.900,-.
Tel.: 075-310288.
SAAB SERVICE MOLENAAR
rep., onderh., APK, LPG,
alarm etc. ' BOVAG LID
HOOFDDORP, 02503-14097.

Seat
Een PERFECTE Seat occasion
<oopt u vertrouwd bij:
SEAT AUTO CENTRUM APC,
2e Schmkelstr. 18-28. 0206763333/6763334/6763335.

SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
A'dam - 020-6686146.
AUTOBOULEVARD.

Skoda

20 rijlessen + examenaanvraag ƒ 825 •
volledig motorpakket ƒ 650, incl. examen

Algemeen

* gratis theoriecursus op video
LET OP !!
"GEKO B.V." Slatuinenweg 17,
* speciale spoedcursus praktijk en theorie
Autobedrijf
A'dam, tel. 020-6123420 en
* 100% njlesfmanciering
na 19.00 uur: 020-6156655.
JOHAN BOOM
Citroen AX 1.4 TRS S6 25.000 Zuiderakerweg 83 (oranje hek) * geslaagd?'' 1 dag gratis huurauto voor nieuwe leerlingen
Ruys de Beerenbrouckstraat 157, Amsterdam
krn. wit '89. Mercury Sable K6 A'dam-Osdorp
020-6105478
Tel. 020-6138473
22.000km. alle acces, autom. Geopend van 9.00 tot 21.00 uur
als nieuw, dec. '88. Nissan Alle auto's APK, hoge inruil
1e 10 autonjlessen a ƒ25.
Autorijschool Ferry
Trend 1700 diesel 22.000km.
Financiering binnen 24 uur,
vlichel geeft les m div. talen. 1e 10 lessen a ƒ 27,50 per les
HB, wit, '88. Fiat Uno 75iE K6 v.a. ƒ 5 000. 1 jaar garantie
Ook motorrijlessen.
Tel.: 020-6932074.
rood, 52.000km. alsnieuw '88.
op arbeid/onderdelen.
020-6853683, b.g.g. 6181775,
Alfa Romeo Sud type 33-1.3 wit
075-1/4996 en 02990-34768. Rijopleiding m 2 weken bii
19.000km. boekjes aanw. '87. Honda Prelude EX aut. eind
NOVA ƒ 1550. incl. GRATIS
Maza 626 GLX 2.0i uitv. TWR '86, ƒ 15950. Toyota Carma 1.6 AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' rijtest, theonekaart, aanvraag
liftback
bj.
'88,
ƒ14.950.
Fiat
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur. praktijkexamen, 30 uren prakt,
33.000km. als nw. '87. Opel
Gratis halen en brengen.
Omega 2 O i alle acces, antra- Uno SX, lE bj. '88, ƒ 14.950.
in examengebied en theoriePeugeot
205
XR
bj.
'87,
LPG
Tel. A'dam: 020-942145.
ciet, '87. Opel Kadett GT 5 drs.
cursus. Info 020-6425364.
ƒ
10950.
V.W.
Golf
1.3
m.
'86,
HB 39.000km. rood '87. Opel
Corsa 12S metallic, HB '87. ƒ 10.950. Opel Ascona 1.8 S bj.
Autosloperijen
Opel Kadett 13 S 5 drs., stat. '87, ƒ 10.950. Hyundai Pony 1.5
car. rood '86. VW Golf diesel XP aut. m. '89, ƒ 10.950. Nissan
AUTOWRAKKEN tegen de
HB geel als nw. '86. Ford Es-' Bluebird 1.8 GL m. '86, LPG, Autosloperij A. de Liede
hoogste prijs voor de deur
Neem geen risico: orig.
cort Bravo 1300 blauw met. '86. ƒ 7.950. Peugeot 505 grd eind
gehaald. Autosloperij Jan.
PTT-vrijwaring RDW
Opel Senator 2.5i alle acces, '85, ƒ 7.950. Mitsubishi Galant
Tel. 020-6361178 / 02907-6248.
autom. 1e eig. '85. Opel Corsa 1.6 gl. m. '87, ƒ 9.950. Fiat Uno
(s)loopautols
Grote sortering ONDERDELEN
13 SR alle acces, wit sportuitv. 45 S bj. '87 ƒ 7.950. Rat Panda
HOOGSTE PRIJS
van alle schade-auto's, alle
'84. Garantie, inruil en fmanc. 1000 cl. nwm. '87, ƒ6.950.
Tel. 020-6198691
merken, alle bouwjaren.
mogelijk. Elke keuringtoeges- Renault 5 Avenue, bj. '84,
ƒ3.950. Saab 900 Turbo, bj.
Ravenstijn, 02502-5435.
taan: "GEKO B.V."
Centerparts
'81, ƒ3.950. V.W. Golf 1.3, m.
T.k. aangeboden inruilauto's '82 ƒ 3.450. Opel Kadett 1.3., /raagt sloop- en schadewa- Het HOOGSTE BOD?? Bel
APK-gek. Citroen Axel 1.2 TRS, m. '81, 4 drs. ƒ2.450. Nissan gens. Origineel R.D.W.-vrijwa- voor vrijblijvende prijsopgaaf.
6-'86, ƒ4750. Lada 2105 1.5 Stanza 1.6., H.B. bj. '83, ing. De hoogste prijs en geen Loop, sloop en schadeauto's
GL, 6-'87, ƒ6500. Renault 5 ƒ2.450. En nog div. auto's isico. Tel. 6107942 of 6107946. m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
GTL, 8-'84, ƒ 4950. Renault Ex- v.a./800. tot ƒ20.000.
press 1.60,4-'87, ƒ7250.
Auto's te koop gevraagd
Berebeit, Amsteldijk 25,
Bedrijfsautos
tel. 020-6627777,
INKOOP AUTO'S, ±
Gevr. auto's, evt. iets opknap- pr., snelle afw. a contant m.
±50 auto's, APK gek. Den
BLOKSMA
RADIATEUREN- )en en taxatie aan huis.
Brielstr. 18, A'dam, zijstr.
vrijw. bew., def. geen bezw.
Haarlemmerw.
bij
molen. warmtewisselaars, Kapoeas- el.: 06-52827115.
Tel. 020-6108280/6149352.
weg
17,
A'dam,
020-6148385.
020-6844079. Tevens INKOOP.
DE HOOGSTE PRIJS
Koop- of VERKOOPPLANelk merk auto a contant met NEN? Bel dan snel Nationale
ïijw.bewijs. Tel. 020-6105478. Occasionlijn. 023-365206
Accessoires en onderdelen
HOOGSTE PRIJS
OTO/ICI BV Citroen, WEESP. AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. 'oor elk merk auto, a contant, Te koop gevr. Peugeots 404,
Klaar terwijl u wacht.
504,505, J5,604 TD. Schade óf
mgeevenaard rijplezier,
met vrijwaringsbewijs, geen sloop.
Autocommerce,
Ruilstarters en dynamo's.
Hogeweyselaan
21, tel.
loopauto's.
Tel.
02990-37825.
023-338895
Valkenburgerstraat 134.
02940-16661.
Tel. 020-6240748.
AUTOTELEFOON
ƒ2.995,-,
Campers
compleet gemonteerd, incl. Grote sortering ONDERDELEN
nummer aanvraag, vervan- van schade-auto's, alle
'e huur: FABRIEKSCAMPER,
• De autorubriek
gend vervoer en in een dag merken, alle bouwjaren.
..SHOWROOM • heeft
-5 pers. v.a. ƒ 1200 p.w. all-in
gereed. Lease tarief ƒ75,95 RAVENSTIJN, 02502-45435.
el. 02902-1697 of 1981.
een oplage van 730000 ex.
)/maand. Prijs excl. BTW en
Lid Nevar.
antenne.
TOYOTA-DE GRAAF

NISSAN Cherry 1.3 DX eind '83, NISSAN CHERRY 1.3, m. '83, SKODA 105 LS M'85, APK 3 • .SHOWROOM" verschijnt
huis aan huis m geheel
APK 4-'92, 3 deurs, grijsmet., APK 2-'92. Zeer mooi en gaaf, 92, zeer gaaf, 75.000 km.,
ArrNtprriam en n
ƒ2275. Tel. 020-6146392.
radio, ƒ3475. 020-6163260.
f3275. Tel 020-6146392.
Sunny 1.3L, 3-drs., maart'88,
Subaru
Nissan Stanza 1.6 bj.'83, apk.
' 12.500. 075-287733.
4.92, zeer mooi, rijdt perfekt
iunny Wagon 1.3 DX '86, APK ƒ2500, na 17,u. 02990-29405.
MOOY EN ZOON
3-'92, 80000 km, uitst. cond.,
v h Museum autobedrijven
Alle onderdelen voorradig.
sunroof, f 9900. 02979-84087. Sunny 1.3L, 3-drs., wit, 3-'88,
HEERE B.V.
rekhaak Peugeot 305, bj 82:
Condensatorweg 44, A'dam
T.k. Nissan Sunny Diesel b.[. Sunny 1.3L, 3-drs., rood, 3-'88.
z.g.st., bedrading + bouten,
1.6
GL
Sed.,
'87,
blauw,
Vi
jr.
Sl.dijk. Info: 020-6865511.
voorjaarsaktie
I984 motor defect. Vr. Pr. Berebeit, Amsteldijk 25, tel.
85. Tel.: 020-6276794.
gar
ƒ13.000
Ook zaterdag geopend."
f2.000,- Tel. 6108207
020-6627777.
mini jumbo
1.6 GL Sed., '87, antr.gr., Vi jr.
• SHOWROOM", de autorubriek
gar
ƒ13.000
spirit
in Het Parool en Weekmedia.

Peugeot

Meer Waar Voor Uw Geld!

als extra: SUNROOF, ORIG.
STRIPING, WIELDOPPEN,
MATTEN, v.a. ƒ 13.995.
Alle type's - kleuren direkt
uit voorraad leverbaar

Ruysdaelkade 75 A dam-O 2
Info 020-6623167-6732853

De enige off .''SUBARU DEALER + occ. voor Purmerenc
PEUGEOT
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster
.45.000
ƒ 15.250,01-89
Wiegerbruinlaan 73, 1422 CB UITHOORN, 205 XE Accent, rood
02999-278, Jisperweg 39-40.
205 XL 1.1, blauw
.30.000 02-89
ƒ 16.800,tel. 02975-6 12 12. Fax: 02975-60240
NU OOK SUBARU DEALER!!
205 XL 1.1, blauw
34.600
06-90
ƒ 9.500,Ceintuurbaan 225
AUTO SERVICE WETTER
205 XL 1.1, grijs met
.28.000
03-89 ƒ 17.250,OFFICIEEL DEALER VOOR:
Tel. 020-6622204.
Zwanenburgerdijk 503
205 XR Aut. blauw
16.000 03-90
ƒ 25.250,- Donderdagavond koopavond.
Zwanenburg, tel. 02907-6572.
& CHRYSLER
205 GE Junior rood
28.500 04-88 ƒ 14.250,205 XRD, rood
.85.000 01-88
ƒ 16.950,309 XRD, d. grijs met
.68.000 01-89
ƒ 22.500,Suzuki
309 GL 1.3, rood
04-87 ƒ 13.900,71.000
Business of fin. lease
405 GL 1.6, grijs met
.28.700
07-90 ƒ27.950,405 GR 1.6, rood
AUTOBEDRIJF AMSTELSTEIN
.16.500
01-89
ƒ24.500,Citroen
405 GR autom., LPG, beige met. .51.000
08-88 ƒ 26.000,SUZUKI
[05 GR autom., grijs met. . . . 30.000
04-90 ƒ34.950.CITROEN AX 11-'87, grijs
505 GR 2 2 inj., grijs met
.51.000
04-89 ƒ31.500,WIEGERBRUINLAAN 73 • UITHOORN • 02975-62055
metallic. 37.000 km.
505 V6, blauw
.60.000 01-88
ƒ32.500,AUTOBEDRIJF WALS
troen BX TRD autom., wit . . 120.000
05-86 ƒ 14.000,Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
Dorpsstraat 32a, llpendam.
Renault 5 Campus, grijs met. . .26.000 01-88 ƒ 12.500,voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,'
Tel 02902-1697/1981.
Fiat Uno 60S, blauw
.54.000' 06-86 ƒ 8.950,- Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
Opel Corsa 1.2 S, blauw met
CX GTI Turbo II '87, airco, abs,
06-87 ƒ11.650,- Showroom/werkpl./magz. Mmervalaan 85, 020-6793249/6713581
25.500
7wart, ƒ 19 500. BX TRD Turbo, autoverhuur
88, ƒ 22.500. BX RD break '89
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
o.a. AX, BX
ƒ22500. BX RD break '88
voor A'dam Noord e.o.
vanaf ƒ31,65 excl BTW
ƒ 18500 BX TRD '88 ƒ 16.900.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
Tel. 020-6932750
BX D '88 ƒ 14.500. BX TRD '87
S Stevmstraat 12a, A'dam
schuifd ƒ 12 900 BX D service
Toyota
'89 ƒ 12.900. BX 19 sport '86 V a. ƒ 85 • 5 veerbollen op druk
'12900 BX 19 GTI '88 brengen bij de CitroenspeciaToyota de Graaf biedt aan:
/ 19500 BX 19 GT'85 schuifd. list van Zaanstad
ƒ8500 BX 19 TRS break '88
Toyota Starlet 1.0 spec
jan. '86 ƒ 9.250
GARAGE RENE SPAAN
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
ƒ 19.500 BX 16 TRI '88
mrt. '87 ƒ10.950
Vissers-pad 11, Krommenie eigen risico • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking Toyota Starlet 1.3 DX
/ 15 900 BX TRS LPG '88
Corolla LB 1.8 DSL
jan. '88 ƒ 17.250
075281193 of -353788
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul- Corolla Sed. 1.6. XL LPG
/ 16 500 BX 16 RE '88 LPG
f eb. '89 ƒ18.250
f14500 BX 16 RE'89 ƒ 19.500. OTO ICI BV Citroen, WEESP, ende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd Canna Sed. 20 DSL
mei. '88 ƒ21.750
BX 14TGE '90 ƒ 19500 BX 14 Ongeëvenaard rijplezier,
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
Canna Sed. 1.6 XLI
jan. '89 ƒ21.750
RE '88 ƒ 12900 BX 14 E '88 Hogeweyselaan
Canna Sed. 1.6 XL
aug. '89 ƒ20.000
21, tel.
LPG ƒ 12900 BX 14 '88 LPG 02940-16661, biedt aan
Suzuki Carry VAN high roof
mei. '90 ƒ 12.000
'10900 BX 14 E '86 LPG Citroen AX 1 0. '88. 65000 km
Peugeot 309
jan. '88 ƒ11.750
KOUDIJS
AUTOBEDRIJF
B.V.
ƒ 7950 Visa Garage. Houtman- ƒ10950, AX 11 RE, '89 35000
Citroen BX 1 4 RE
feb. '89 ƒ 18.750
i-ade 37, A'darn, 020-6278410. km, ƒ 12950, AX 11 TRES dis.
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
Fiat Ritmo 60 S . .mrt. '85 ƒ5.750
1183 JG Amstelveen
Fiat Uno 70 IE
dec. '89 ƒ 14.750
'88, 70000 km ƒ 11 750, Visa
tel. 020-6455451
Ferrari
Nissan Micra 1.0 GL
aug '86 ƒ9.750
14 TRS, '86, 48000 km , ƒ 9 500,
Halte Sneltram: ,,Zonnestem"
Condensatorweg 44, Amsterdam-Sloterdijk.
BX 1 6 TRI, '87, 88000 km .
lelf rijden in FERRARI 308 \ / 14750, Nissan Sunny 1 3, '88
Tel. 020-6865511.
ZUIDWIJK - Mmervalaan 86, • De advertentie-afdeling be3TSi (Type Magnum)
63000 km , ƒ 14 950,
3
iij het Olympisch stadion Ver- houdt zich het recht voor adORSCHE 911 Carrera Targa Ford Escort 1 6, '88 42000 km
,oop nw. en gebr. Peugeots vertenties eventueel zonder
/oor trouwen, tevens Rolls/ 16 900
opgaaf van redenen te weigeRo>ce en Amerikaanse Limo's ANWB gekeurd, Bovag garan- Ook inkoop. Tel. 020-6629517.
ren. (Art. 16 regelen voor het
Donderdags koopavond.
Bel Meijers BV 030-444411
2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
tiebewijs inruil mogelijk
advertentiewezen).
Amsterdam-Noord - Hamerstraat 3-15. Tel. 020-360401.

CHRYSLER AMSTELVEEN

Huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving.
Oplage 730.000 ex. Tel. 020-6658686

Diversen
A/urcu nu autonj-instrukteur en
>epaal je eigen inkomen.
/Verkgarantie mogelijk. De
goedkoopste en de beste van
„ ƒ 1650,-. MICHEL opl.
D_20:6853057/02990-34768.

• Auto te koop' Plaats een
SHOWROOM advertentie. U
zult verbaasd staan over het.
resultaat

fóüeep.&Doc/ge

ingdijk

Leeuwekeur Gebruikte Auto's
zeker en beter

BROUWER

ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de
r onderstaande tekst 20 spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
betaalVeurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.
Prijs
Prijs
ex. 6%
in. 6%
Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
BTW
BTW
tussenruimten tellen voorl letter. Minstens 3 regels beschrijven.

TOYOTA Dh GHAAh
nieuw + gebruikt
Condensatorweg 44
A'dam-Sl.dijk, mfo-6865511
Ook zaterdags

l

VW Polo Fox, '89, or. 19000 km,
zilver, '/2 jr. gar., ƒ 17.000
MOOIJ & Zoon
Ruysdaelkade 75-77
A'dam, tel 6623167/6732853
VW. Golf 1.3 Sprinter, Bj. 81
geel, igst. APK 11/91 licht m
velgen/spoiler
e.a extra's
ƒ4.200,- Tel. 02975-69777.

_ 26,50_
_38,16j
47,00 , 49£2

L_ __LJ_lQ?JOg. ! 108,12 i

Handtekening:

_ _ __

_

- Heerlijk

kiezen uit meer dan 70 kleuren -

DE GRAAF: OOK EXCLUSIEF IN

ALUMINIUM PLAFONDS
B

epaal zélf de kleur en de
sfeer van uw plafond. Dat
kan met het fantastische
L uxalon ®-kle urenprogram ma
in aluminium. Koel, warm,
vrolijk, of chique... met
aluminium kunt u alle kanten
uit. Wordt op maat geleverd,
tot maar liefst 6 meter lang,
dus praktisch altijd

'kamerbreed'. Eenvoudig zelf
te monteren met een handig
systeem. Aluminium plafonds
van De Graaf, daar kijkt u
van op! Kom bewonderen in
de royale showroom. Kunt u
meteen kennismaken met alle
andere bijzondere
„
materialen.
LUXALOIM"
De Graaf is uniek, r ALUMINIUM PLAFONDS i

A! A A K
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Volkswagen

25,00

Telefoonnummer:..

Adverteren m „Showroom"
Tel. 020 - 665.86 86
FAX 020 665.63.21
Postbus 156. 1000 AD A'dam

• Ook in zachte tinten, voor een lieflijk interieur.

• Strak en glad, naturel aluminium

•

Opsturen m een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 ADft Amsterdam of
afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan van
de Helende Meesters 421 B; Purmerend. Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp,
Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.

J

l

V.W. Golf 1 6 Tour, '88,
60.000 km, blauw met.
AUTOBEDRIJF J. WALS
Dorpsstraat 32a, llpendam
Tel. 02902-1697/1981.
V.W. Polo C, Pointer, bj.'86,
74.000 km. zonnedak, blauw
AUTOBEDRIJF J. WALS
Dorpsstraat 32a, llpendam
Tel 02902-1697/1981
T.k. V W. Golf 1.6 GL, bj. eind
'86, ant grijs, i.z g st. Prijs
n o t k . Tel 0297989277

VW JETTA Pouw sport 1.6 '88,
3 drs., APK 3/'92, LPG, alu.
vlgn., sunr., trekh., rood, pr.
/ 13.500,-. Tel. 075-159796.

Showroom A m s t e r d a m : Jarmuiden 47 (Sloterdijk-West). tel. (020) 613 47 75*. geopend: ma. t/m vrij. 9.00-17.00 u. en ai. 10.00-16.00 u.

Volvo

•VOX7VO
AMSTELVEEN/
VOOR UW OCCASIONS
340 van '86 t/m '88
440 GL van '89
440 GLE van '89

VOORDAT'T BEGINT TE DAGEN STAAN WIJ AL OP DE STOEP

v.d. Hooplaan 180
Amstelveen
Tel. 020-6476586
• Handelaar of particulier.
Uw auto(s) aanbieden in
„SHOWROOM" is dé manier.
Tel 0206658686

SYSTEEMDISTRIBUTIE MET IN • NIGHT • SERVICE, TEL; 020 • 562 2828

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tijd.-
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Antwerpen in
't Gelderse Ede
In het Gelderse Ede wordt van 10
tot en met 19 mei een Antwerpenitianifestatie gehouden. Sinds de
eerste Wereldoorlog toen duizenden
Antwerpse vluchtelingen in Ede opoovangen werden, onderhouden de
Twee steden goede betrekkingen.
Een aantal jaren geleden was Ede te
gast in Antwerpen. Nu is de tijd aanoebroken voor een tegenbezoek.
Het Kuiperplein is het middelpunt van de manifestatie. In één van
de opgestelde tenten is een expositie
ingericht over 'Het vluchtoord Ede'.
Ook vindt de bezoeker hier informa[ie over de huidige banden tussen
Antwerpen en Ede. In andere tenten
is een tentoonstelling te zien over de
cultuur, historie en economie van
Antwerpen. Bovendien is er ruime
aandacht voor het feit dat Antwerpcn in 1993 Culturele Hoofstad van
Europa is.

Rcdactieadrcs ATV: Wcckmcdia,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)
Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving: Paul Busse

Video over ouder
worden en vallen
• Uit de serie Sandy van Simone Pérèle. B-CD-cup met en zonder beugel

• Een beha en een tailleslip uit de serie
'Warner Andante'

Vleeskleur is
nu passé,
rood niet meer
ordinair

D

door Trudy Steenkamp

In museum Flehite in Amersfoort
is tot en met 2 juni de tentoonstelImg 'Op de proef gesteld' te zien. De
expositie laat de manier zien waarop
in de loop der tijden geprobeerd is
psychologische eigenschappen van
mensen te meten. Aandacht wordt
onder andere besteed aan: schedelmeetkunde, de intelligentie- en projectiete'sts en psychotechnische apparaten die vooral in het begin van
deze eeuw heel populair waren.
Verder wordt aandacht besteed
aan de toepassing van tests in diverse maatschappelijke situaties zoals
m het onderwijs, bij beroepskeuzes
en geestelijke gezondheidszorg. De
bezoeker kan zelf een aantal tests
afleggen en ondergaan. 'Op de proef
gesteld' is te zien van dinsdag tot en
met vrijdag van 10 tot 17 uur en op
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur.
Entree / 2,50, kinderen t/m 14 jaar/CJP
, 1,50. Het adres is Westsingel 50, tel 033bl<)987.

In koets door
de stad Utrecht

Zeker op het gebied van foundation is de laatste jaren het een en
ander veranderd. Onder foundation
verstaan we alle artikelen die duidelijk een corrigerende en eventueel
steungevende functie hebben, zoals
beha's. De gemiddelde bh-maat
neemt toe. Vroeger was het een
ramp wanneer jonge meiden die een
grote cupmaat hadden een 'fatsoen-

Liberation b v

lijke' beha zochten. Ze kwamen
vaak terecht bij de meest degelijke
vleeskleurige modellen met steunbeugels. Tegenwoordig is de keus
zeer uitgebreid. Vrouwen krijgen,
onder andere door pilgebruik en
veranderde voedingsgewoonten,
een grotere borstomvang en daar
wordt goed op ingespeeld door de
fabrikanten.

ders zakken.
Met name de invloed van de hedendaagse muziek en film zorgt ervoor dat de borsten gezien mogen
worden. Populair zijn dan ook de
zogenaamde balconets (ook wel
push-ups) genoemd. Het gaat hierbij om een beha met beugels die ondersteunend werkt en meer pasvorm geeft. Deze beha is momenteel
zeer populair bij vrouwen die een
heel klein maatje hebben doordat
hij de borsten wat meer opduwt.
De sportbeha is er met meer alleen voor de sportievelmgen. Dit
foundationartikel heeft een perfecte
pasvorm dankzij de gekruiste banden die niet los schieten. Nadeel
van deze beha's is vaak dat ze erg
naar de binnenkant van je schou-

De vleeskleur van de beha, en dat
werkt door in de gehele lingerie, is
passé. Een modetint die er veel van
weg heeft maar net iets gedistmgeerder toont is champagne. Hélemaal je van het is de kleur rood.
Vroeger als absoluut ordinair beschouwd, nu helemaal trendy.
Wit mag nog steeds en het zwart
dat we vroeger alleen in de wintermaanden zagen, wordt in toenemende mate ook voor de zomer gekocht.
Een ander veelgevraagd lingene-artikel is de bodystocking.

Ongelukjes in
de speeltuin
I

erop uit gaan. Een dagje naar het strand, een
kijkje in het dierenpark en niet te vergeten de
talloze bezoekjes aan (buurt)speeltuinen. De
Stichting Consument en Veiligheid laat een
waarschuwend geluid horen.

Valpartijen uit klimrekken zorgen voor ongelukjes
Archieffoto Weekmedia

Jammer genoeg eindigen jaarlijks
15.000 kinderen bij die leuke speeltuinbezoekjes in het ziekenhuis.
Vooral klimrekken, schommels,
glijbanen zijn de boosdoeners. Maar
ook wippen en draaimolens zijn berucht. Met name valpartijen uit
klimrekken en glijbanen zorgen
voor veel en vaak ook ernstige ongelukken.
Daarnaast komt het nogal eens
voor dat kindervingertjes beklemd
raken tussen de kettingen van
schommels of dat kinderen tegen
het stoeltje oplopen dat met snelle
vaart op hen afkomt. Helaas zijn
veel van die ongelukken te wijten
aan onveilige speelomstandigheden
of onveilige speeltoestellen.
Hoe kunt u zien of u zich in een
kinderveilige speeltuin bevindt?
Voor de veiligheid in speeltuinen
zijn bepaalde richtlijnen opgesteld,
die elke exploitant of beheerder
moet hanteren. De bodem onder de
speeltoestellen bijvoorbeeld moet
schokdempend zijn. Houtsnippers,
grof rivierzand, gras, losse aarde of
rubber tegels zijn, afhankelijk van
de hoogte, prima geschikt als bodem.
Daarnaast moet de ruimte tussen
de verschillende toestellen voldoende zijn. De kinderen moeten vrij tussen de toestellen door kunnen lopen. Ook mogen de randen en punten van de speeltoestellen niet
scherp zijn.

Onderbroken doorloper

2

!

*
2

Bij goede oplossing krijgt u op de opgegeven nummers
een woord.
-8-4-2
HORIZONTAAL: l vrije tijd - geestelijke; 2 iemand die
^an zijn kapitaal leeft - afschieten; 3 gezant - zeeofficier;
tergend - karakter - vordering; 5 vreemde - erg - vaat*erk; 6 kruiderij - steunpilaar - nobele; 7 dubbelzout 'Wenselijk - vergrootglas; 8 neerslachtig - vei tegenwooröiger - wind vrij e plaats.

*
3

*
4

*
5

*
6

VERTICAAL: l afwisseling - noot - hoefdier; 2 werkMaats - speelgoed; 3 ijverig - pi. in Friesland - klaar; 4
bloem - deel v.h. jaar - vervoermiddel; 5 prieel - oudgeöiende;
6 paardenfokkerij - praalziek - troefkaart; 7 pers.
v
nw. - voorzetsel - drinkgerei - lidwoord - maaksel: 8
beraad - vogelverblijfplaats - ontkenning- wig.

*
7

a

*

(of zitjes van zacht materiaal) en
kettingen hebben waar geen kindervingers tussen bekneld kunnen raken. Een veilige wip heeft stevige
autobanden onder de uiteinden. Een
ander criterium voor een veilige wip
is dat de as op zo'n manier moet zijn
afgeschermd dat afknellen van handen en vingers niet mogelijk is.

Glijbaan
Van een glijbaan moet je vlot en
zonder kleerscheuren kunnen afglijden. Een veilige glijbaan heeft dus
gladde glijgoten zonder uitsteeksels
en splinters. Verder heeft een veilige
glijbaan een minimale opstaande

maar doordat het model door-

Elektronische borstel
verwijdert tandplak

• Een setje in de Warner-serie Prelude. In de nieuwe tint Wild Roos

loopt tot aan de heup vormt het een
zeer elegant geheel.
We zagen het m de bovenmode:
nooit kleren die uit de mode zijn
weggooien, alles komt weer een
keer terug. Deze tendens lijkt zich
ook in de ondermode door te zetten.
Omahemdjes met bustenaden en
bijpassende broekjes met lange
pijpjes zijn niet meer aan te slepen
m de winkels.
Ze zijn hoofdzakelijk nog verkrijgbaar m het wit, maar gezien de
enorme populariteit zal dit ook wel
zeer snel veranderen. Ik zie de
oma's denken: enige jaren terug gaven juist deze foto's de grootste hilariteit.

Tips voor de vrije dagen

V

ELEN HEBBEN hun vakantieprogramma al klaar. Last
minute-boekers en avonturiers moeten vaak nog op ideeën
komen. Vandaag wat tips voor dichtbij en verder weg.

door Leni Paul
Trein- Er-Op-Uit-1991 van de Nederlandse Spoorwegen is weer verschenen, een handzaam boekje met daarin 803 dagtochten, fiets- en wandeltochten, stadswandelingen, evenementen, enz. Uiteraard is er de
meeste aandacht voor de NS-dagtochten, er zijn er 72 vermeld. De
gids kost ƒ 4,25, telt 256 pagina's en
is te koop bij post- en VVV-kantoren,
op stations en in
de boekwinkels.

wie wil dat niet? In het buurland
Duitsland is men al eeuwen bekend
met de kuuroord-badcultuur. FitFerien & Kuren wordt hier vertegenwoordigd door Accent Reizen (tel.
020-6224343) en men stuurt u graag
de gids toe met arrangementen op
kuurgebied m 13 landen. Ook enkele
dagen kuren is al mogelijk.
Zuiderzee- Het
Zuiderzee Museum m Enkhuizen heeft er een
nieuwe attractie
bij. Zeker wie de
namen Jetses, Ligthart en Scheepstra en het Aap Noot Mies nog iets
zegt, moet nu naar dit fraaie museum, waar op het terrein van het
buitenmuseum het schooltje van
Kollum is te bezichtigen. Lokalen
uit 1910 en 1930 en je ruikt er de
krijtlucht. Ook verder in binnen- en
buitenmuseum veel moois te zien.
Tot 20 oktober is het buitenmuseum
dagelijks geopend van 10 tot 17 uur,
binnenmuseum is het hele jaar open
behalve op 25 en 26 december en l
januari. Entree voor beide musea
ƒ 10,- p.p.

toeren

Broeken- Sommigen zijn er allergisch
voor,
anderen kunnen er niet genoeg van
krijgen; we bedoelen Schuhplattlers
en Lederhosen. Wie er van houdt
moet beslist van 2 tot 4 augustus
naar Windischgarten in Oostenrijk
gaan, waar de jaarlijkse Lederhosenbijeenkomst plaats vindt. Er is een
speciaal programma met veel jodelen en dansen. Inf. Oostenrijks Toenstenburo, tel. 020-6129682.
Kuren- Gezond worden en blijven,
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De tweede modetopper is de brassière: een elastisch aansluitend topje dat het bovenlichaam bedekt. We
zagen deze variant ook al terugkomen'bij de allernieuwste bikini's.
De bodystockings vormen een
zichtbaar onderdeel van de bovenmode evenals de gemodelleerde topjes. Favoriet zijn de topjes die met
Calaiskant en volant zijn afgezet.

rand van 10 centimeter, zodat kinderen er niet uit kunnen vallen. Ook op
de trap van de glijbaan gebeuren nog
al eens ongelukjes. Die zijn te voorkomen als de trap naar boven een
goede stevige leuning heeft en het
platvorm voorzien is van een betrouwbaar hek. Houten glijgoten Slipjes
Tangashpjes zijn anno 1991 uit.
zijn het veiligst, kunststof en metalen glijgoten willen bij regen of zon De broeken mogen weer groot, zij
nogal eens te glad worden of billen- het dat het er allemaal zeer elegant
uitziet. Heupslipjes, bewerkt met
brandend heet!
Wie meer wil weten over speeltuinen, kan kant, vallen vaak net onder de topgratis bellen met de advies- en klachtenlijn
van Stichtinff Consument en Veiligheid: 06- jes. Vooral de slipjes met stretch0220220. Of vraag gratis de folder 'Speeltui- kant doen wat step-inachtig aan
nen' aan door een briefje te sturen in een
envelop zonder postzegel naar: Stichting
Consument en Veiligheid, Antwoordnummer 17035, 1000 SL Amsterdam
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'Ouder worden en vallen' is dr>
nieuwste IRIS voorhchüngsvi
deo. In de video vertellen ouderen hun ervaringen en wat ze
ondernemen doen om een val te
voorkomen De video, die tot
stand kwam op initiatief van de
Stichting Consument en Veiligheid, is gratis te leen bij de apo
theken in Nederland.
De Stichting IRIS brengt via
de apotheken informatieve video's over veel voorkomende gezondheidsvragen in omloop om
patiënten en met-patiënten in te
lichten. Thans beschikbare videoprodukties zijn onder andere: 'Lotgenoten', over het leven
na een hartinfarct, 'Benauwde
uren', over astma bij kinderen,
'Een vlinder in je buik', over
zwangerschap en 'Aids in uw
omgeving'. In deze mim-documentaires wordt, vaak aan de
hand van persoonlijke ervarm
gen, uitgelegd wat een ziekte of
gezondheidsprobleem inhoudt,
hoe ermee te leven en welke preventieve maatregelen er, zo mogelijk, genomen kunnen wor
den.

Tweede huid

De bodystocking zit vaak als een
tweede huid om je lichaam en
kleedt mooi af. Bovendien is het
multi-functioneel. Prachtig als lm
gerie, maar bodystocking staat
mooi onder een colbert of blouse.
Naast de met kant afgewerkte 'body's' zien we in de winkels nu ook
geheel katoenen exemplaren in alle
kleuren. Voor met-zwemmers een
N DE KOMENDE zomermaanden zullen op- prachtig kledingstuk om zelfs rfaar
nieuw veel mensen met kleine kinderen het strand te dragen.

In de'binnenstad van Utrecht rijden tot en met oktober twee koetsen. De rondrit start vanaf het Domplein en voert langs karakteristieke
plekken in Utrecht. Met behulp van
een cassette wordt informatie gegeven in het Nederlands, Duits, Frans,
Engels, Italiaans en Japans.
De rondritten zijn een initiatief
van de heer Groen, de eigenaar van
het gelijknamige koetsierbedrijf. De
koetsen die hij voor de ritten gebruikt zijn authentieke jachtwagens, rond de eeuwwisseling gemaakt in Frankrijk. Samen met zijn
dochter Benita ment hij ook de paarden. De paarden zijn van een Gelclers type tuigpaarden: meestal
bruin, met zwarte manen en een witte bies.
Buiten de gewone stadsrondritten
is het in de zomermaanden ook mogehjk om te bespreken voor een spemaal diner-arrangement. Gedacht
wordt daarbij aan een rondrit die
vanaf het Moreelsepark (nabij het
Centraal Station) via de binnenstad
naar een restaurant in het centrum
?aat.
De koetsen rijden dagelijks indien
het droog weer is. Bij regen gaan de Allerkleinsten
rondritten niet door. Een rondrit
Toestellen voor de allerkleinsten
kost ƒ 25,- per koets en duurt 30 minuten. Per rit kunnen er maximaal 5 moeten afgeschermd zijn. De kleintjes worden anders onder de voet
personen mee.
Informatie, de heer Groen, tel 030-710235. gelopen. Uiteraard moet er een plek
zijn van waaruit u de kleintjes goed
in het oog kunt houden. De zweefmolen, de overslagmolen, de grote
loopton, de grote loopschijf, de
IrGehele jaar
schuitjesschommel, de platte draaimolen zonder zitjes of steunen zijn
Slingerproef van Foucalt. Demon- speeltoestellen die zeer gevaarlijk
stratie in de Grote of St. Bavo- zijn als er geen toezicht wordt gekerk. Tevens rondleiding vanaf 14 houden door volwassenen.
Er loeren gelukkig niet alleen geuur, Grote Markt Haarlem, (iedevaren op en rond de speeltuin. Want
re zaterdag).
er zijn natuurlijk genoeg veilige
Geschiedenis van de Walvisvaart, speeltoestellen. Schommels bijvoorBinnenmuseum
Zuiderzeemu- beeld zijn veilig als ze goed van de
seum, Enkhuizen (ma-zo 10-17 rest van de speeltuin zijn afgeschermd, lichtgewicht zitjes hebben
uur)

"plosslng vorige week: vreemd

Elegante heupslips zijn helemaal in

Foundation mag deze
zomer gezien worden

In de schouwburg is een aantal
voorstellingen gepland van onder
meer het Koninklijk Ballet Vlaanderen,
de Koninklijke Vlaamse
Schouwburg en het Jeugdtheater
Antwerpen. In het Rijksmuseum
Kroller-Muller wordt van 10 mei tot
14 juli een expositie gehouden over
het werk van Antwerpse kunstenaars. Zes Antwerpse chef-koks zijn
I ANKZIJ het gebruik van mooiere materialen is de ondervan 6 tot 19 mei te gast in diverse
mode meer en meer een zichtbaar onderdeel de bovenmoEdese restaurants waar ze hun spede geworden. De nieuwe kleuren en de vele nieuwe modelcialiteiten klaarmaken.
Nadere informatie: Gemeente Ede, afdeling len hebben het combineren met bovenkleding gemakkelijk en
uiorlichtmg 08380-80911 en VVV Ede, tel. een stuk vanzelfsprekender gemaakt.
I)8.i80-14444.

Mensen 'op
proef gesteld'

• Uit de serie 'Amourette' van Triumph International

De 'Plaque-Buster' is een metiwe elektronische tandenborstel
die, volgens de fabrikant, eenvoudige tandplak en tandsteen
verwijdert. Tijdens het borstelen vloeit een (niet vloeibaar)
stroompje naar de tanden en
weekt daar de positief geladen
plak los. De plak wordt vervolgens door een negatief geladen
magneet in het borsteltje aangetrokken. De Plaque-Buster kan
zowel zonder als met tandpasta
gebruikt worden. De borstel
wordt gevoed met een omwisselbare batterij van 3 Volt die bij
normaal gebruik een jaar meegaat. Een licht- en geluidsignaal
geven aan wanneer de borstel
werkt. De borstel wordt geleverd met drie uitwisselbare borstels en kost ƒ 69,-. Een extra set
borsteltjes komt op ƒ 25,-. Voor
informatie: tel. 073-579130.

Overnachtingsadressen
voor fietsvakanties
Fietsvakanties zijn in opkomst. Vele fietsers gaan voor
kortere of langere periode op vakantie in eigen land. Leuke
adressen waar je als fietser nog
wordt gewaardeerd zijn volgens
de Fietsersbond schaars en
vaak onbekend. Vandaar dat
deze bond een gids heeft samengesteld met ruim 500 adressen
in Nederland. De campings-, logies- en pensionadressen zijn
geselecteerd op kleinschalig
heid of 'fietsvriendelijkheid'.
Het boekje kost ƒ 10,- (inclusief
portokosten) en is te bestellen
door het geldbedrag over te maken op girorekening 30255, Fiet
sersbond ENFB in Woerden onder vermelding van Bike en
Bed.

Reparatiesetten
voor stucwerk

*Interieur van het nieuwe schooltje in het Rijksmuseum in Enkhuizen

aan evenementen op muzikaal gebied in deze mooie Belgische stad,
waar bijvoorbeeld ook een speelgoedmuseum is te bezichtigen en 11
mei het Europees Kampioenschap
Standwerkers wordt gehouden. Overigens is het toeristisch thema van
heel België dit jaar 'Feest'. Inf. 0206245953.

Dichters,- Voor gevoelige zielen is
het wellicht leuk dit jaar eens de
Schwabische Dichterstrasse m Baden-Wurttemberg af te rijden Hoe
woonde Goetho, waar sliep Holderhn en
wie waren de buren van Wieland9 Via een handige kaait zijn alle
dichteit, gelokaliseerd. Inf. Duits
Verkeersbureau, tel. 020-978066.

Alabastine heeft twee nieuwe
produkten ontwikkeld op het
gebied van reparaties aan stucen pleisterwerk. De produkten
worden op de markt gebracht
onder de namen: Bouwscheur
reparatieset en hoekreparatie
set. De nieuwe reparatiesetten
zijn verkrijgbaar m de doe-het
zelfzaken en kosten respectieve'lijk ƒ 19,95 en ƒ 17,95. Het eveneens los verkrijgbare hoekrepa
ratieband en bouwscheurtape
kosten ƒ 14,95 en /' 7,95.

(ADVERTENTIE)

Natuur- Steeds meer Nederlanders
kiezen als bestemming m het Verre
Oosten Maleisië. Een vredig, schitterend, tropisch land zonder onlusten.
Wie dit jaar gaat boft, want het thema van het toerisme in Maleisië is
thans 'Natuur'. Inf. Maleisisch Verkeersbureau, tel. 020-6381146.
Roller- Globe-Roller is een metcommerciële reisorganisatie voor
mensen met een lichamelijke handicap, voornamelijk rolstoelgebruikers en mensen die moeilijk ter been
zijn. Gemotiveerde en bekwame vrijwilligers assisteren op deze reizen
die voeren naar o.m. Bulgarije, Portugal, Marokko, Zuid-Turkije en Menorca. Inf. 040-526570.
Muziek- In Mechelen valt muziek
dit jaar uit de hemel, zo schrijft me
de VVV. Het is meer dan foldertaai,
want inderdaad is er een rijke keus

U slaagt het beste bij
het Westen
DE SLAAPVOORUCHFER
VOOR GROOT AMSTERDAM
Bildeidi|kshaüt 163-189 Amsterdam 020-oIo9S 13/O854891
* MATRASSEN * KOMPLETE SLAAPKAMERS * BOXSPRINGS *
DONSDEKBEDDËN .*'SÉNIORENBEDDEN * VERSTELBARE BEDDEN * BEDTEXTIEL
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Dame (gehuwd) zoekt te huur weg.
slaapstorende omstandigh. in haar huis
slaapkamertje v. 8 u. 's av. tot 7 u. 's
morgens. Geen gebr. v. keuk. douche, tel.
Geen huisel verkeer.
Verblijf overd. in eig. hs.
Huurpr. m overleg, liefst bij dame alleen of
rustig gezin. Omg. Bentveld, Heemstede,
Haarlem Z.W., Z'vrt.
Tel. 023-240760 na 15.00 uur.

Paap

AART VEER
ta-^+fefr-^

Groente en Fruit

WEEKEND AANBIEDING

Grote Krocht 25,
tel. 14404

AARDBEIENTAARTJE

HOERA!!

Te koop

EENGEZINSWONING
met achterom. Ind.: beg. gr. hal, gr. woonk.
toilet, keuken.
1ste etage: gr. badk., 2 slaapk. zolder
etage: grote slaapk., hobbyruimte.

Roomwitte

Boulevard Poulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren

P. van KLEEFÊ

A.s. zaterdag in de soc. voor
ongebonden mensen

„De Manege"

ADVOCATEN EN PROCUREURS
SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX: 023-274785

VERHUIZEN?

voor diverse werkzaamheden in
onze keuken.
Tel. 02507-12121
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TV-WEEKPRIJZEN VAN
DE 64.000 GULDEN VRAAG
& DE POSTCODE LOTERIJ'
9 april 2.500,- op
wi
8.000,- op
(6 april 1.500,- op
•ïfl
16.000,- op
23 april 2.000,- op

3076 WC 06
3085 KS 01
3068 DE 02
6852 LE 01
3377 VB 01
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UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Fa. Gansner & Co.

enz.

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

3813
3815

3828
3828
3828

50,50,-

70,70,50,-

boven de 3.000 gulden, TV-weekprijzen en vakanties zijn individuele prijzen,
dus daar ziet u het hele lotnummer (postcode plus twee cijfers).

Op naar het miljoen...
In mei is de trekking van de Zomerhoofdprijs van liefst één miljoen gulden. Omdat het een
feestelijke gebeurtenis gaat worden, hebben wij de sluitingsdatum voor het inzenden van de
WIN-EEN-MILJOEN-BON verlengd tot 10 mei. Bent u nog geen deelnemer? Stuur de bon
dan gauw op. U wilt de kans om in één klap miljonair te worden toch niet laten lopen?
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A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 74 00
Haarlem - Tel. 023-31 04 04
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Nationale Postcode Loterij: ruim
24.000 winnaars getrokken!
U helpt mens, natuur en milieu

Het belangrijke van de Postcode Loterij is dat met de netto opbrengst projecten worden ge
steund ten bate van mens, natuur en milieu. Via gerenommeerde organisaties als Natuurmonumenten. Novib/Gast aan Tafel en talloze andere. U leest er in deze krant regelmatig
over en ziet de projecten op televisie in het programma van Jos Brink. Doet u ook mee?

Trekking op 28 mei op TV!
Deze week heeft u voor het laatst de kans om
mee te doen met de trekking van de
Zomerhoofdprijs van maar liefst één
MILJOEN gulden.
Op dinsdagavond 28 mei trekken JOS
BRINK EN MANUËLA KEMP, onder
toezicht van notaris P. van Os, de
Zomerhoofdprijs van één miljoen •
gulden. En natuurlijk de hoofdprijs
van een ton en al die duizenden
andere prijzen.
Als u de bon nu invult en
opstuurt, bent u er zeker van
dat u in de trekking zit. Wie durft
zo'n kans te laten liggen.
Alleen bij de Postcode Loterij
maak je al voor een tientje kans
op een miljoen!

DEZE
WEEK DE
LAATSTE
KANS
OP EEN MILJOEN!
Manuëla Kemp en Jos Brink
presenteren 'De 64.000 Gulden
Vraag en De Postcode Loterij.'

25,50,70,70,70,-

AA

70,25,-

zetfouten
voorbehouden
max. 50 loten
per postcode

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
f de vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand
het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
_J 1 lot (ƒ 10,-) per maand

loten (a ƒ 10,-) per maand

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

EXTRA PRIJZEN VOOR DE
LEZERS VAN ONS BLAD

50,-

70,50,25,70,70,50,-

6231

70,-

6269
6365
6373
6456
6466
6537
6538

25,25,25,50,25,25,7000,700,700,-

CV
BH
AL
AP
VR
JW
DC
6541 BJ
6546 J D

25,70,25,-

7361
7371

7605

DEWIT VERHUIZINGEN

Alle merken
Gashaarden en gasfqrnuizen
Ook voor uw sanitair.
Inlichtingen en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

Max Euwestraat 33, Zandvoort
Telefoon 02507-12514

D 25 april 1991 heeft de trekking plaatsgevonden. Van de winnende lotnummers zijn de laatste twee cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde postcode als
winnaar, wint - tot 3.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn daar ook de letters weggelaten.

700,500,-

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

Keukenhulp ± 20 jaar

TREKKING APRIL VALT UW POSTCODE IN DE PRIJZEN?
XK
JN

Verhuizen is vakwerk!

Visrestaurant vraagt met spoed

dhr. M. Crabbendam

'jim 24.000 deelnemers met 3.600 postcodes vielen deze maand in de prijzen,
kent het systeem: wint één deelnemer een prijs, dan winnen alle deelnemers
dezelfde postcode ook een prijs. Tot 3.000 gulden zelfs dezelfde prijs!
zarom publiceren wij hieronder alleen de postcode bij prijzen van 25 tot 3000
//den. Bij prijzen van 10 gulden wint zelf s de hele wijk óók een tientje: daarom
af u bij prijzen van een tientje alleen het wijknummer (postcode zonder de
>ee letters). U begrijpt: hoe meer mensen meedoen in uw postcode en wijk,
:>e meer kans u maakt. Vertelt u het door aan uw buren en vrienden ? Prijzen

25,70,-

Plant verantwoord, dus niet voor half mei.
1-jarige zomerplanten na de IJsheiligen volop
aanwezig.

INGWERSEN &
HELMIG

WINNAARS IN DE RU!

JX

LET OP !

Wil je informatie of aanmelden doe dat dan nu bij:

vanaf 21.00 uur een Carribean
Show en Steelband en in de
bovenzaal DJ. Rob.
Entree ƒ15,00, welkomscocktail,
koffie en hapjes inbegrepen.
Vanaf 25 jr.
Corr. gekleed a.u.b.
Reserveringen 16023.
Let op! Zat. 11 mei
Spaanse avond met Imca Marina.

013
016
017
318
033
033
354
355
355
055
357
064
069
371
074
374
379
391
393
1 04
106
107
112
121
1 61
161
1 85
217
?23

BEMESTING" Ë.D:

± 40 jaar
voor wol/mode boetiek
Haltestraat 27, tel. 15795

zoekt leden tussen 6 en ... jaar
om samen te proberen de top
te bereiken in gezellige sfeer.

Tropical Night

VASTE PLANTEN
BEPLANTING
TUINAARDE

verkoopster

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

II

Dinsdagmiddag na
13.00 uur gesloten.

Gevraagd:
Part-time

* T.Z.B. Voetbal *

telefoon 023-385478

Voor dringende en urgente klachten s.v.p. bellen: 17577.

Van Stolbergweg 1. Tel. 170

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

CHRIS HARDENDOOD

kantoor op donderdag 9 en vrijdag
10 mei gesloten is

Kwekerij

(gratis geschild)

Tel. 02507-18178
Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten

Het bestuur van de vereniging deelt mede, dat het

Zandvoortselaan 355,
Bentveld, tel. 023-241967

ASPERGES

Ristaurante Pizzeria
„La Rondine"

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865

Ze zijn er weer

Tel. 12290

EJTUT1

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

1032BXÏ00,-

1095

10,-

1057GB 25,1062HZÏOO,1067ZT 100,1071ZK 50,1077 NL 25,1091 AD 50,1094 KT 50,-

1095 10,1104MV 50,1106CN 25,1171HR 25,1411XT 25,1 443 WC 50,1445 10,-

1509ZV 50,1544RP
2132AK
21 63 KA
2171 CT
2171 ME

50,50,25,25,TOO,-

NATIONALE

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

650 000 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

IMieu
Oplage 5100

51e jaargang nummer 19

Los nummer ƒ 1,50

Woensdag 8 mei 1991

Naast casino
komt luxe hotel

MÊZEWEEK
GARA
Het ELSO is vorig jaar een
«3
werkgroep CARA gestart
O
Volgende week worden de resulta
ten besproken Een gesprek met
een van de deelneemsters

ZANDVOORT - Er is eindelyk een bestemming gevonden
voor het braakliggende terrein
naast het casino De Zwitserse
hotelketen Eurotel gaat er een
groot luxe hotel bouwen

ken Zo zien we bij hotel Palace, dat
bij een bepaalde wind alles op het
strand ondersteboven waait Zo'n
hoog gebouw is zeker van invloed op
de wind En dan hebben we het nog
met over de zon gehad De pachter
voor het Palace hotel zit tot elf uur 's
morgens in de schaduw Tot die tijd
De Zwitserse firma heeft de grond komen er geen klanten, als ze bij de
gekocht van Plan Consult Vastgoed buren m de zon kunnen zitten "
BV uit Breda De overdracht is al
rond Verwacht wordt dat over twee
jaar met de bouw van het hotel zal
worden begonnen Het hotelgebouw Architectuur
wordt ongeveer zeventig meter
Het casino laat desgevraagd weten
hoog Er komen waarschijnlijk 275 tevreden te zijn met de nieuwe buur
kamers
Voorlichter Van Erve "Toen het
nieuwe casino werd opgeleverd, zijn
De gemeente laat, bij monde van er bij de grondoverdracht afspraken
wethouder Van Caspel, weten blij te gemaakt over de invulling van het
zijn met de plannen Dat zegt hij in braakliggende terrein Wij zijn toen
een onofficiële reactie „Wij hebben met Plan Consult Vastgoed overeen
altijd de voorkeur voor een hotel ge gekomen dat er voorzieningen zou
had" De stedebouwkundigen van de den komen op toeristisch recreatief
gemeente moeten nog wel naar de gebied Ook zou het gebouw archi
ontwerpen kijken
tectomsch moeten passen bij het casino "
De vertegenwoordiger van het
Zwitserse concern in Nederland, de
Dezelfde eis werd ook door de ge
heer Schale, wil niets zeggen over de meente gesteld Wethouder Van
plannen Hij spreekt van 'een lek, Caspel "We willen dat het een bouw
waardoor de plannen naar buiten werk met een hoog architectonische
zijn gekomen' Schale ontkent ech waarde wordt"
ter niet dat de plannen er zijn Ook
de vorige bezitter van de grond, Plan
Sinds 1986 wordt al een discussie
Consult Vastgoed BV, wil niets over gevoerd over de invulling van het
het project kwijt
terrein Plan Consult had zich door
middel van afspraken verplicht een
hotel te bouwen Later kwam het
bedrijf daar op terug De voorkeur
Wind
ging uit naar appartementen
De voorzitter van de vereniging
van strandpachters is 'niet ongeluk
De gemeente stelde toen als voor
kig' met plannen voor een groot ho waarde dat er alleen aan apparte
tel in Zandvoort Paap "Als strand menten gedacht mocht worden als
pachter ben ik natuurlijk niet tegen onomstotelijk bewezen werd dat een
een hotel Hoe meer hotels, hoe be hotel financieel met haalbaar was
ter, want de hotelgasten zijn toch Plan Consult probeerde dat, maar
onze klanten " Paap maakt wel een de gemeente hield haar poot stijf
paar kanttekeningen bij de plannen Anno 1993 zal er dan toch met de
Ik vind wel dat er goed gekeken bouw van een groot luxe hotel be
moet worden naar technische za gonnen worden

T"i|ps
Ook deze week veel tips

Titel
Zandvoort 75 heeft de titel
binnen dankzij een 1 3 over
winning in Hoofddorp

Inzameling klein
chemisch afval

Stille Tocht drukker dan andere
ZANDVOORT De Stille Tocht in Zandvoort is zonder incidenten verlo
pen Ongeveer driehonderd mensen volgden de herdenkingsdienst in de
Hervormde Kerk en liepen vervolgens m een stoet van honderd meter naar
het monument op de hoek Van Lennepweg/Lmaeusstraat Volgens mensen
die meeliepen in de stoet was het dit jaar drukker dan voorgaande jaren

stil deze tocht was Ik heb mij in voorgaande jaren vaak ^ccr^crd aan het
gekwek tijdens de tocht Maar zo stil als deze tocht was heb ik 1105 nooit
meegemaakt Ik denk dat als wij willen dat de stoet waardig oitrkomt dat
dat voor een groot deel bij de deelnemers aan de tocht tali ligt Als die
mensen stil zijn dan maakt dat indruk op de omstanders

De politie had een aantal mensen extra ingezet Zo liepen er ook agenten
m burger mee met de stoet Voorlichter Konijn zegt hierover "Onze taak
was de tocht zo goed en zo stil mogelijk te laten verlopen Er was nog al wat
commotie geweest vantevoren, dus we konden niet zeggen dat er helemaal
mets aan de hand was Daarom hebben we onze voorzorgsmaatregelen
genomen " De voornaamste taak van de politie bestond volgens de voorlich
ter overigens uit het bezetten van de kruispunten De politie is tevreden
over de gang van zaken tijdens de tocht
Voor mevrouw Bakels, ook oud verzetsstrijdster, was het opvallend hoe

Tijdens de tocht waren er cameraploegen van de VPRO RTL4 het
Journaal en de VARA actief Hoewel de aandacht m de mecua er de oorzaak
van was dat de tocht doorging, ergerde mevrou»v Bakek zich aan de
mensen met de camera's, die om de stoet heen zwei mden Maai ik denk
dat dit de volgende jaren niet meer zal gebeuren

Uw krant niet
ontvangen?

culinaire avonden, waarop de bezoe draait Het Zandvoortse casino werd
kers de recepten van de gerechten vorig jaar bezocht door 242 912 men
mee kunnen krijgen Dit is alleen in sen, gemiddeld 669 per dag Dat wa
Zandvoort Ieder Holland Casino ren er ruim zeventienduizend meer
heeft zo zijn eigen specialiteit
dan vorig jaar
Het beste resultaat behaalde het
De concurrentie van andere casi casino met Franse Roulette De om
no's en dan met name van Amster zet bedroeg 4,6 miljoen gulden, ge
dam is één van de belangrijkste oor volgd door Black Jack met een om
zaken dat 'Zandvoort' met verlies zet van 3,1 miljoen

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon
/•

17166

Om het verlies in de komende pe
riode om te buigen naar een positief
resultaat gaat Holland Casino's ex
tra investeren Ook zal er meer aan
dacht besteed gaan worden aan pro
motie van het Zandvoortse casino in
een groter deel van de regio

Culinaire avonden
Sinds februari kunnen bezoekers
^an het Zandvoortse casino op de
eerste dinsdag, woensdag en donder
dag van de maand kleine gerechten
Proeven Dat zijn de maandelijkse

Waterstanden
Datum

11 mei
12 mei
3 mei
14 mei
1
5 mei
16 mei
17 mei
18
mei
1
9 mei
1

HW
01 56
0235
0317
0357
0439
0523
0607
0655
0745

LW
0934
1046
11 24
1224
1310
01 10
01 44
0235
0325

HW
1415
1448
1537
1621
1706
1751
1839
1928
2035

Vaanstanden
Dinsdag 14 mei NM 05 36 uur
Sprmgtij 15 mei

j
LW
2235
2325
0000
0024

Mevrouw Bakels was wel zeer tevreden over de opkomst bij de/e Stille
Tocht 'Mijn grote wens is dat er volgend jaar zestig pi oecnt van het aantal
mensen is van wat er nu was Dat zou prachtig zijn

Dorpspomp deze

'Voetgangerslichten betere oplossing'

Schooldirectie niet tevreden
met maatregel Linaeusstraat
ZANDVOORT - In de Linaeusstraat wordt een vluchtheuvel geplaatst om de leerlingen van de Nicolaasschool veiliger te laten oversteken De directeur van de Nicolaasschool,
de heer Bothe, is blij dat er iets
aan de situatie gedaan wordt
Toch had hij liever gezien dat
de gemeente zou overgaan tot
het plaatsen van voetgangers
lichten

Na jaren van ongelukjes gaat de
gemeente eindelijk iets doen aan de
onveilige situatie m de Linaeus
1345 straat Naast een vluchtheuvel, die
1424 het oversteken voor kindei en veih
1504 ger moet maken, denkt de gemeente
1554 aan het verbeteren van de oversteek
plaatsen voor fietsers en voetgan
gers en een opvallender wegbelij
nmg De heer Bothe heeft lange tijd
geklaagd over de onveilige situatie

Hij is dan ook verheugd dat de ge
meente eindelijk maatregelen gaat
nemen
Toch kan hij een gevoel van teleur
stelling niet onderdrukken, als hij
hoort dat er geen Voetgangerslichten
komen, maar een vluchtheuvel Bo
the "Dat er geen Voetgangerslichten
komen is vooral spijtig voor de jon
gere kinderen Zij hebben nog met
het inschattingsvermogen om te
zien of een auto ver weg is of dieht
bij Daarom waren voetgangershch
ten beter op hun plaats geweest
De gemeente heeft besloten de
lichten niet te plaatsen, omdat die
de doorstroming zouden belemme
ren Volgens Bothe is dat onzin
"Het argument van de doorstroming
is overkomelijk Die paar minuten
wachten zijn naar mijn mening niet
van invloed op de dooi stroming '
De school heeft in het verleden
geprobeerd de situatie in de Li
naeusstiaat zelf te beveiligen door
middel van 'klaai overs' Volgens de
A

duecteur van de Nicolaasschool
hielp dit niet ' We hebben het eerst
met kinderen gepiobeerd, maar
bromfietsers en fietsers reden ge
woon door Ze zagen de kinderen
met eens Veel te gevaarlijk Daarna
hebben leerkrachten van de school
het overgenomen Ook dit was een
mislukking Fietsers reden hard
door en als je ei wat van zei, kieegje
ook nog commentaar Automobihs
ten gingen zo ver dat ze hun bumpei
m je knieholte zette We zijn toen
maar met de 'klaar overs gestopt
Volgens Bothe zijn het niet alleen
zijn leerlingen die onder de gevaai
lijke situatie m de Linaeusstraat lij
den Ook oudei e mensen lopen ge
vaar bij het oversteken Zij zijn ook
geholpen met een betei e ovei steek
plaats' aldus de duecteur van de
Nicolaasschool
De gemeente stelt een krediet v an
vijfentwintigduizend gulden be
schikbaar om de beveiligende maat
regelen te financieren

in gebruik

ZANDVOORT - De bouw van
de dorpspomp op het Gasthuisplem is vorige week begonnen Het is de bedoeling
dat de pomp deze maand officieel in gebruik genomen
wordt

Laag peil
• Voor leerlingen van de Nicolaasschool is het gevaarlijk oversteken in de Linaeusstraat. De gemeente zal er
daarom een vluchtheuvel plaatsen.
Foto Bram st pen

ZANDVOORT - De gemeenteremi
ging zamelt zaterdag 11 mei klein
chemisch afval, glas en oud papier
m waar normaal op maandag en
dm&dag huisvuil wordt opgehaald
In deze straten wordt vanaf half ne
gen s ochtends ingezameld Het is
de bedoeling dat de bewoners het
klem chemisch afval, glas of oud pa
pier persoonlijk bij de ophaal wagens
afgeeft
Het gaat om alle soorten klein che
misch afval Batterijen accu's, foto
chemicaliën, verf, oplosmiddelen,
lijm, medicijnen, thermometers
cosmetica, bestujdingsmiddelen en
afgewerkte olie Plastic producten
worden met gescheiden ingezameld
Oude koelkasten kunnen met tij
dens deze speciale inzamelingsactie
worden meegegeven Daarvoor kan
een afspraak worden gemaakt met
de gemeenteremiging via het tele
foonnummer 61510

Bouwers mnde^" "stenvanoudefrwdamenten

Bij het graven van een gat waarin
de pomp wordt geplaatst, zijn funda
menten uit de negentiende eeuw
blootgelegd Volgens Architect Wa
genaar die de nieuwe dorpspomp
ontworpen heeft, was de vondst van
de resten een verrassing Toch is
met de bouw van de pomp doorge
gaan, want uitgebreid onderzoek
naar de resten zou te veel tijd kos
ten Wagenaar hierover Het is leuk
om de resten te vinden maar ze zijn
niet spectaculair genoeg om de
bouw van de pomp stil te leggen '
Volgens Wagenaar waren het
'drielmgen, die gevonden waren
kleine rode bakstenen die m de
achttiende en de late negentiende
eeuw w ei den gebruikt De gevels die
van deze stenen weiden gebouwd
werden ingesmeerd met teei of hjno
hè om ze waterdicht te maken
Wagenaar denkt dat de gevonden
lesten deel uitmaakten van kelder
wanden 'De kelders weiden ge
bruikt om aardappelen m op te
slaan De aaidappels werden ver
bouwd m de duinen

Volgens de heer Van Erve, voor
lichter van Holland Casino's, zijn
verschillende factoren debet aan het
negatieve saldo m Zandvoort
Zandvoort lijdt onder de concurrentie-van Amsterdam We zitten na
de verhuizing m een overgangsfase
Daarom gaan we het aanbod van
Zandvoort in een groter gebied bekend maken" Zandvoort zal nog
meer concurrentie krijgen als het
nieuwe Holland Casino m Amster
dam klaar is Het plaatselijke casino
zal zich meer moeten gaan profile
ren Van Erve "Zandvoort moet een
eigen plaats verwerven binnen de re
gio Het casino moet zich onder
bcheiden als een klein overzichtelijk
casino, waar de mensen bijvoor
beeld makkelijk hun auto kwijt kunnen "
Het Zandvoortse casino zal ook
meer gaan doen aan het aanbod Zo
zal er een nieuw spel in Zandvoort
ingevoerd worden De heer Storace,
directeur van het Zandvoortse casi
no, laat weten dat er met ingang van
november ook bingo gespeeld kan
worden Dit zal gebeuren op een volledig geautomatiseerde wijze met
monitoren Om dit alles te realise
ren is er een verbouwing nodig,
waarmee na de bouwvak begonnen
zal worden Een gedeelte van het
gebouw, dat nu nog leeg is, zal ver
bouwd worden

Q
*3

Kastelen ademen een sfeer -4 *5
van geheimzinnigheid en ' w
spreken daardoor tot de verbeel
ding Verder op de ATV pagina De
zwemslip is uit

Casino lijdt twee miljoen verlies
ZANDVOORT - Het casino
m Zandvoort heeft in 1991 met
1,7 miljoen gulden verlies gedraaid De totale omzet was
10,1 miljoen bij de spellen en
8,2 miljoen bij de speelautomaten Reden van het verlies was
de concurrentie van de andere
Casino's

j»

voor aangename uurtjes
O
/oor buiten de deur in Te kust en te
Keur

Volgens de architect kan uit de
vondst van de resten een conclusie
getrokken worden 'We kunnen nu
zien dat het peil van de straat een
stuk lager heeft gelegen De stad
hoogt zich op Tot die conclusie \\ a
i en we ook al gekomen bij het op
knappen van de oude smidse
Volgens een kaart uit 1814 moeten
er twee huisjes gestaan hebben op
de plaats waar nu de pomp komt De
oiigmele pomp stond op het Kei k
(ADVERTENTIE)

Keukens
half geSd
OOSTZAAN - Hans Verkerk
Keuken import houdt magazijn
verkoop aan het Zuidemde 39
m Oostzaan Diverse showmodellen en opkooppartijen
van de Duitse fabrieken worden
direkt aan particulieren voor de
halve prijs verkocht 1 W'e binnenkort een keuken nodig
heeft kan dus nu zijn slag slaan
bij Hans Verkerk aan het Zuideinde 39 m Oostzaan De verkoop is vrijdag van 10 00 21 00
uur en zaterdag van 09 0017 00 uur Voorinformatie
telefoon 01722 5541

* De replica van de originele dorpspomp zal eind deze maand overgedragen worden door de Rotary Club Zandvoort
Foto Bam stjnen

plein Ook dit it, * ichtb uu op de
kaait
Wagenaar is \i ianU\oordehjk
\ooi het ontwcip \an de p >mp Bi]
het ontwei pen ^cbiuikte hij
uit het gemeenti aichicf waai dooi
het mogelijk \v\ü de pomp zo iden
tiek mogelijk te maken
Het ib de bedoeling dat de pomp
dimkwatei zalpioduceien Daaiom

zal hrj worden aangesloten op het
leidmgwater In de pomp zal een me
chaniek worden aangebracht waar
door het watei met golven uit de
uitloop stroomt
De doipspomp, die wordt neerge
zet bij het Cultureel Centrum is een
geschenk van de Rotary Club Zand
\ooit De club zal de pomp op 23 mei
aan de gemeente aanbieden

die ki int moet ik hihlxn
* Onul U ik n i i u > u i l u i tui \v.U /ieh in
ommunt, itspuli k i kinnisni ikin^ oim mi; ik hit /uuKooiis \iui\\sbi.iil

13 weken voor maar ƒ 11,00

\ i uu dn \ )
Uil i s

J

L
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J

II II lOOM
d i i c i H inkni

L

mi li 11/ rui»,'
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FAMILIEBERICHTEN

Geen moederdag zonder een taart van

BAKKERIJ Paap

Eric Elfrink
en

Atie Spaan
hebben 31/ jaar samengewoond,
dit wordt dan ook met een huwelijk
bekroond.
Op donderdag 16 mei 1991 om
15 00 uur zullen wij in het stadhuis
van Zandvoort elkaar het
,, j a-woord" geven
Ons adres is
Kostverlorenstraat 36
2042 PH Zandvoort.

Slagroom of chipolata
mocca of vruchten

v soumi

De gemeentereimging haalt zaterdag 11 mei 1991 klein chemisch afval, glas
en oud papier op in de straten waar op maandagen dinsdag huisvuil wordt opgehaald

MOEDERDAGSCHNITT ƒ11,
half slagroom-half mokka.
Alle taarten vanaf ƒ 20,Donderdag hemelvaartsdag gesloten
Potgieterstraat 24
Zandvoort, tel. 12865

,

023-315855

£ ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijlweg 183 TH.023-315855 (DAG EN NACHT)

Zandvoortselaan 355,
Bentveld, tel. 023-241967

_

Zaterdag 11 mei
Inzamelingsactie klein chemisch afval,
glas en oud papier

opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Dier-plezier

Op 21 mei d s zijn onze ouders, ^root- en

Welke produkten kunt u zaterdag inleveren?
- batterijen en accu's
- fotochemicalien
- verf, oplosmiddelen en lijm
- medicijnen en thermometers
- cosmetica
- bestrijdingsmiddelen
- afgewerkte olie
- afvalglas (geen vtakglas)
- oudpapier
Denkt u aan de volgende punten?
- de gemeentereimging zamelt vanaf 's ochtends 8 30 uur in
- zet uw klem chemisch afval, glas of oud papier nooit van tevoren aan de
straat, maar geef het persoonlijk af bij de mzamelauto's.
- uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale inzamelmgsroute, of tijdens de normale grofvuilroute meegeven. U kunt daarvoor een aparte afspraak maken via telefoonnummer 61510.
- plastic (verpakkingen) kunt u op deze zaterdagroute niet apart afgeven.

Grote Krocht 28
Zandvoort

Willem Paap
en

Corric Paap-v, d. Mije
60 i aar getrouwd
Receptie \;in 16.00-17.30 in de Zonnehoek
Zee\\L'{ï 98 Bloemcndaal
2011 NN Zanchoort
Nic Beetslaan 8
Namens hun dankbare kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

Lieve familie, vrienden en
kennissen.
De 9132ste dag van ons huwelijk was
fantasties.
Hartelijk dank voor alle inzet
Ook het vrouwenkoor bedankt voor
de prachtige aubade.
Het is een onvergetelijke
Koninginnedag geworden

TOERKOOP Reisburo ZOIVtfAART
Speciale aanbiedingen

Mallorca
Lanzarote
Portugal
Jamaica

s dg
s dg
15dg
g dg

va
v.a.
va
v.a.

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

599,699,678,1539,-

Kenia 2=1 hotel Neptune Beach.
Voor inl. 02507-12560

50% korting op
een kpmplete
maaltijd voor
pups
U kunt kiezen uit:
DOGGY PRESTIGE

KLM

ANVR

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

_ Vergadering Welstandscommissie
De Welstandscommissie vergadert donderdag 16 mei 1991 om 15.30 uur in
het gebouw van de sector Grondgebied, Raadhuisplem 4

Aangevraagde bouwvergunningen

(2 kg)

van ƒ8,55 voor

ƒ4,28
*

DOGGY DINER
(2 kg)

van ƒ 9,70 voor

ƒ4,85

Grote Krocht 20, Zandvoort

Torn + Thea

Openbare commissievergadering
De volgende commissie vergadert de volgende week m het Raadhuis:
maandag 13 mei 1991,20.00 uur
: commissie Financien

SUMMER'91

58B-91
59B-91
60B-91
61B-91

Kostverlorenstraat 34
Secr. Bosmanstraat 21
VanSpeykstraat19
Gem. Waterleidingen A'dam

-

plaatsen 2 dakkapellen
uitbreiden woning
bouw berging
bouw vogelkijkhut

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9 0012 30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en wethouders Deze bezwaren worden bij de
beoordeling betrokken
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is er bezwaar ingediend Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen
12B-91 Kerkstraat 25
15B-91 Thorbeckestraat 18

- bouw café en bovenwonmg
- plaatsen 2 dakkapellen

Belanghebbenden, die dooreen vergunning rechtstreeks m hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

8 mei 1991

William
en Annemarie

AART VEER

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Groente en Fruit

bedanken iedereen voor de
hartelijke belangstelling die zij
op hun trouwdag ontvangen
hebben.

Grote Krocht 25,
tel. 14404

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

HOERA!!

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij u thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoleanceregister, alleen 1 e klasse materiaal

Ze zijn er weer

Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975

ADVERTENTIES

Roomwitte
Waterleidingbedrijf
Zuid-Kennemerland
Het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland is
gesloten op
10-05-1991.

ASPERGES

Aanvragen en opzeggingen kunnen op die dag
niet m behandeling worden genomen

(gratis geschild)

Tel. 02507-13278

sj|||rafenisseiv
siPcrematies!
Ji^;^S%USvft ' :

'

,

Ip^aapig]^ onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
pppM»r;;;..v.

a

••

^Daarnaast
voor: kunt u bij ons

'

Uitvaartverzekering

EJTLTT1
woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Lorentzstraat 485, huur ƒ 634,63 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met C V. en lift.
Toewijzing aan 2-persoons huishoudens en (onvolledige)
gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. voor 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van naam, adres en geboortedatum
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur m
het gevelkastje ten kantore van EMM.

RUILRUBRIEK
1.2-kamerwoning, Nieuwstraat, huur ƒ425,94 per maand.
2-kamerwonmg met C.V en berging.
Gevraagd: Grotere woning in centrum of flatwoning m de
Keesomstraat nrs. 25 t/m 147

|JgiH|aiarlovereenkomst
llplfrëiag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen •bij:
'•jf^-f^iv^,',^'.'- ; ' "J
*
W$"$&&r'- '

Reactie: schriftelijk voor het einde van de maand.

feïi;c3rr.i-:^ÏS,',";.

d'HONT
lllïlAARTVERZORGER
SSft :?v>; "£-v ,
Secretaris Bosmanstraat 40
flMtoKT Zandvoort.
!irél^02507-17244
:

SPAR-NOORD
Maandagochtend geopend

2.4-kamerflatwoning, Lorentzstraat, huur ƒ 752,26 per maand.
4-kamerflatwoning met C V en lift.
Gevraagd: Eengezinswoning met 3 slaapkamers.

w

Vriendelijk, vers en toch voordelig!
een zaak voor mannen

Kerkstraat 20

In geval van storing m de drinkwatervoorziening
kunt u het bedrijf bereiken via
~" ~
telefoonnummer 023 - 24 04 24

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DA G en NACHT bereikbaar

SPEKTAKEL VOORDEEL

Sperziebonen

Voor lekkere
verse
goed belegde

500 gr

BROODJES
BROODJE
BURGER
natuurlijk!!!
Ook voor uw salades + borrelhapjes
Geopend dagel. 11.00-01.00 's nachts
Vrij + za geopend 11.00-03.00
's nachts
Dinsdags gesloten.
Schoolstraat 4, tel. 18789

BOOT NATUURSTEEN
gespecialiseerd
in grafmonumenten

Op aanvraag sturen wij u vrijblijvend onze
folder.

Toewijzmgscritena liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

Onze adviseuse zal u graag thuis bezoeken
om u kennis te laten maken met onze
complete serie grafmonumenten.

HET BESTUUR VAN DE VERENIGING DEELT MEDE DAT HET
KANTOOR OP DONDERDAG 9 MEI EN VRIJDAG 10 MEI A.S. DE
GEHELE DAG GESLOTEN IS.

Ook is er op afspraak een bezoek mogelijk
aan onze showroom.
Voor kwaliteit, service
en een scherpe prijs

VOOR DRINGENDE EN URGENTE KLACHTEN KUNT U BELLEN:
17577

Meer en Duin 21 - üsse
02521-13308

02507-15427

2,49

Blauwe
druiven
500 gr.

Mona toetje
room div.
smaken

2,49

0,79

Vanille vla
literpak

Héél melkwit
brood

1,49

1,99

8,95

Roombrie
v.d. mat

Remia Camping
Margarine

Kempenaar
voorgebakken
stokbrood wit
of bruin

Schouderkarbonade
kilo gemarineerd of
ongemanneerd

100 gr.

500 gr. nu

1,69

1,69

1,19

Maitre Paul

Luxe moederdagtaart

6,98
Altijd volop parkeergelegenheid

Celsiusstraat 192
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Burgemeester Van der Heijden tijdens de herdenking: •

6

Er is nog steeds niet geleerd van de oorlog'

ZANDVOORT - Het is 4 mei
1991. Kwart voor zeven 's
avonds in de Hervormde Kerk.
De kerk zit bijna vol. Er zijn
opvallend veel kinderen.

naar de terreur van neo-Nazi's in de
voormalige DDR, onderdrukking
van de Koerden en de zich versterkende Centrumpartij.

Wanneer het tegen zevenen loopt,
moeten de mensen achter in de kerk
blijven staan. Aanwezigen laten weten dat het drukker is dan voorgaande jaren. De publiciteit in de afgelopen week mist zijn effect niet. Zoals
de hele week het geval was lopen er
nu ook weer vier cameraploegen
rond om de Zandvoortse dodenherdenking op celluloid vast te leggen.

De burgemeester komt aan het
eind van zijn toespraak terug op de
perikelen die voorafgingen aan de
herdenkingsbijeenkomst,
hoewel
hij het niet met zoveel woorden
noemde. "Zij die willen herdenken
wensen de ruimte en de vrijheid dit
ingetogen en met waardigheid en
respect te kunnen doen. De mogelijkheid hiertoe moet gewaarborgd
kunnen worden. Een volwassen samenleving biedt die waarborg. Laten
wij ernaar streven dat de samenleving haar volwassenheid kan tonen.
In het belang van een waardige herdenking en in de geest van allen die
voor ons het leven lieten", aldus de
burgemeester.

Perikelen

Het had niet veel gescheeld of de
herdenkingsplechtigheden was niet
doorgegaan. De voorzitter van het 4
mei-comité, burgemeester Van der
Heijden, liet weten dat de Stille
Tocht afgelast werd, omdat er tijdens de tochten in vorige jaren grievende opmerkingen waren gemaakt
door terrasbezoekers. Dit bericht
Na het zingen van het Wilhelmus
veroorzaakte zoveel opschudding verlaat de menigte de kerk. De opdat Zandvoort voor korte tijd groot tocht stelt zich op voor de kerk, ternieuws was. De horeca voelde zich wijl de camera's snorren. Het is stil.
aangesproken en besloot de terras- Het enige geluid wordt gemaakt
sen te sluiten gedurende de plechtig- door een meisje, dat lachend toeheden.
kijkt hoe de stoet zich vormt. Zij
roept haar kleine broertje om ook te
komen kijken naar al die stille menSamenzang
sen, die zich in een stoet opstellen.
De dienst in de Hervormde Kerk Even later loopt zij weg om aan haar
wordt geopend met orgelspel en sa- vader te vragen waarom al die menmenzang. Mevrouw Heierman sen zo stil zijn. De vader antwoordt
draagt gedichten voor en vervolgens dan: "Ach, omdat er iemand dood
houdt de burgemeester een toespraak. In zijn toespraak stelt Van
der Heijden vast dat er nog steeds
Dan.komt de stoet in beweging.
niet geleerd is van de oorlog: "We Cameraploegen spurten vooruit om
zijn hier bijeen om vast te stellen dat de kop van de optocht niet te hoeven
alle slachtoffers die deze oorlog missen. De terrassen zijn leeg en
heeft gemaakt, alle gevangenen en blijven dat voorlopig, want het bevervolgden, alle gekrenkten en ver- gint zachtjes te regenen. De Stille
drukten ons als samenleving niet tocht doet zijn naam eer aan. Het
dichter bij acceptatie en vredelie- enige geluid dat te horen is, zijn de
vendheid hebben gebracht. Dat alle voeten van de lopers die in een onreoffers in de oorlogsjaren ten spijt, de gelmatig ritme op de straatklinkers
verzetsgroepen, soldaten en andere stappen. Af en toe wordt er gekucht
dapperen tot aan de dag van van- of een neus gesnoten.
daag niet voldoende zijn begrepen."
In de Haltestraat wordt de stoet
Van der Heijden verwijst daarmee aangestaard door etende mensen.

Kerkdiensten
Weekend 11/12 mei 1991

**?

Foto Bram Slnnon

komt de hagel met bakken tegelijk
uit de hemel. Enige seconden later is
de optocht een slang van op en neer
deinende paraplu's. Boven het gedenkteken vormt zich een reusachtige regenboog.

Als de stoet de spoorwegovergang
oversteekt en de Vondellaan in
loopt, houdt het op met zachtjes regenen. Terwijl de zon blijft schijnen

Bij het monument aangekomen
blijft het stil. De regen drupt zachtjes. Als om acht uur de sirene loeit
wordt het echt stil. Een lijster fluit

vrolijk haar melodie en twee kinderen op een flat verbreken de stilte
door hun leraar, die ze herkennen, te
roepen. De vlag, halfstok, hangt
door de regen strak langs de stok.
Nadat de sirene voor de tweede
keer geklonken heeft, worden de
kransen en de bloemen bij het monument neergelegd.
De politie is tevreden. De tocht is
zonder incidenten verlopen. Het

was iets drukker dan vorig jaar.
Zandvoort heeft geantwoord op de
voorgenomen at'gelasting van de
Stille Tocht. Om bij de woorden van
de burgemeester te blijven: Zandvoort is volwassen geworden. Een
normale herdenkingsplechtigheid
blijkt ook hier mogelijk. Nooit zal
iemand het meer in zijn hoofd halen
de Stille Tocht af te blazen.
IVAR DOBBER

Strandpachters komen met alternatieven
voor paaltjes op Boulevard De Favauge

Zaterdag 19.00 uur: Pastor Th. W.
Duijves.
ZANDVOORT - Even heeft
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.30 uur: Pastor Th. W. het er naar uitgezien dat ZandDonderdag 9 mei, Hemelvaartsdag: Duijves.
voort afgelopen zaterdag 'plat'
10.00 uur, Ds. J.A. van Leeuwen
zou gaan. Boze strandpachters
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate, Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218, en hun leveranciers waren van
gemeenschappelijke
Ger./Herv. Haarlem:
dienst in de Gereformeerde kerk.
Donderdag 9 mei: Hemelvaarts- plan om de straten met hun
vervoermiddelen te blokkeren.
dienst, dhr R. Blom.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds. Hun boosheid betrof het afsluiten van de Boulevard De
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate, A. Snijders
gemeensschappelijke dienst in Ger- Zondag 19.00 uur: Avonddienst, Zen- Favauge. Hierdoor konden de
dingsdienst, zendeling Van Dorp pachters beter bij de pavilformeerde Kerk.
spreekt over Thailand.
joens. De strijdbijl is voorlopig
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
begraven. Het college onderNPB:
Jehova's Getuigen:
Mevrouw drs. I. Clement.
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te zoekt nu enkele alternatieven
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en die door de strandpachters
Roomskatholieke Kerk:
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. werden aangedragen.
De Zandvoortse strandpachters
Donderdag 9 mei: 10.30 uur: Pastor van Rongen, L. Meeszstraat 14,
en hun leveranciers waren woedend
Th. W. Duijves.
Haarlem, tel. 023-244553.
op het gemeentebestuur. "Vrijdagochtend sloten ambtenaren de Boulevard deTavauge met paaltjes af.
Door deze maatregel konden de paviljoens op liet strand niet meer be10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag voorraad worden. De leveranciers
Weekend:
11/12 mei 1991
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten van patat, snacks, bier en frisdrande openingstijden alleen in dringen- ken zien zich nu genoodzaakt de
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In de gevallen en na telefonische af- strandpaviljoens in de toekomst
maar te mijden", zo vertelt Jan Paap
andere gevallen: tel. 13043.
spraak.
als woordvoerder van de ZandvoortBRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500 Wijkverpleging: Voor spoedgevallen se strandpachters-vereniging. De
of - voor info overdag- (02507) 61584. is het Kruiswerk Zuid-Kennemer- strandpachters stelden het gemeenAMBULANCE: Alarmnummer 06-11. land 's avonds, 's nachts en in het tebestuur voor de keus, 'of de paalAnders: tel. 023-319191 (ongevall- weekend te bereiken via de dokter- tjes gaan er uit of wij blokkeren de
len), Centrale Post Ambulancever- sinformatiedienst: tel. 023-313233. wegen'. Tijdens een meer dan twee
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth uur durend gesprek met enkele vervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- de Boer-Burgh, Kochstraat 6A, tegenwoordigers van het gemeenteZandvoort, tel. 02507-14437, b.g.g. bestuur werd er een voorlopig comscherming): 023-246899.
promis gesloten. De paaltjes gingen
023-341734.
HUISARTSEN: De volgende huisart- Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- er uit en het college buigt zich nu
sen hebben een gezamenlijke waar- beckestraat 17 te Zandvoort, tel.
nemingsregeling: J. Anderson, B. 15847.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. Dieren (overige diensten): VereniPaardekooper, H. Scipio-Blüme, F. ging v.h. welzijn der dieren (02507)
Vermissingsdienst
Weenink. Informatie daarover tij- 14561,
dens weekend, avond/nacht vanaf 023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
16.30 uur, én tijdens feestdagen via pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
telefoonnummer 30500. De spreeku- 023-244443.
ren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van Centrum Voor Vrijwillige Hulpver11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot lening: Voor informatie, advies en
ZANDVOORT - CARA is een
17.30 uur. Een afspraak is niet no- hulp tel. 17373, op alle werkdagen verzameling ziektes waar veel
dig. Inlichtingen omtrent de dien- van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: mensen aan lijden. Zo zijn aststen van dokter Flieringa worden Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
ma en bronchitis vormen van
Stichting Welzijn Ouderen Zand- CARA. Het ELSO, het Eerste
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- voort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393. Lijns Samenwerkings Overleg
arts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W, De stichting is tijdelijk alleen 's mor- in Zandyoort, is vorig jaar een
Neutel, tel. 13073. Openingstijden gens bereikbaar. Het spreekuur op projectgroep CARA gestart.
(alléén voor recepten): zaterdag dinsdag- en donderdagmiddag van Ouders en kinderen leerden in
13.30 tot 15.00 uur gaat wel gewoon die groep hoe ze met de ziekte
door.
om moeten gaan. Volgende
Belbus: Om van de belbus (voor be- week dinsdag worden de resulwoners van 55 jaar en ouder) ge- taten besproken.
bruik te kunnen maken, dient men
Zandvoorts
zich 24 uur van te voren op te geven
Sjors van Dam lijdt aan bronchiNieuwsblad
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per tis, een vorm van CAEA. Zijn moeOnafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
persoon bedragen: ƒ l,- voor een en- der Anita en hij hebben afgelopen
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op donnajaar meegedaan met de projectkele rit, ƒ1,50 retour.
derdag. Uitgave Weekmedia BV. Hoofd commercie: J.F. Sas. Hoofdredacteur: J.M. PekelAlg. Maatschappelijk Werk Zand- groep van het ELSO.
haring.
voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
Sjors is bijna vier jaar. Hij is vaak
Kantoor: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. 023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan- kortademig en heeft last van hoest02507 -17166. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
dagavond van 19.00-20.00 uur. Ver- buien. Aanvankelijk dachten de ouFaxnummer: 02507-30497.
der volgens afspraak. Deze hulpver- ders aan een griepje, maar later
Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinslening, beschikbaar voor iedere in- bleek het om bronchitis te gaan. Er
dag 10-13. 14-16 u.; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u.
volgde een gang langs artsen en spewoner van Zandvoort, is gratis.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. cialisten, maar echt minder werden
1421 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041. Posta023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 de klachten niet. Sjors slikte medidres: Postbus 223, 1420 AE Uithoorn.
cijnen.
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Faxnummer adv.verkoop: 02975-61095
Verkoopmanager: B. Lodewegen.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271. Telex
Op een gegeven ogenblik werd
Davidsstraat. Eerste woensdag van
advertenties 10730 PCADV.
Anita er door de arts van het consulde maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Redactie: Gasthuisplein 12. Zandvoort. tel.
02507 -12066. Postadres: postbus 26, 2040
Zandvoortse Vereniging van Huur- tatiebureau op a'ttent gemaakt dat
AA Zandvoort. Bij geen gehoor: 020-451515
clers: Gratis advies voor leden. het ELSO een projectgroep CARA
tijdens kantooruren.
Spreekuur eerste en derde dinsdag zou starten. Anita besloot samen
Dick Piet (red. chef), Marianne Timmer (adj.
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vier- met Sjors mee te doen. Anita van
chef), Joan Kurpershoek. Willemien Kriebel,
Ivar Dobber.
de dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30 Dam: "De bijeenkomsten begonnen
Abonnementsprijzen: ƒ 15,- per kwartaal; ƒ
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9. met twee avonden alleen voor ou27,- per half jaar; ƒ 49,- per jaar. Voor postaders. Daar kregen we informatie
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
bonnees gelden andere tarieven. Losse numrners ƒ 1.50.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500. over de ziekte en de ziektebeelden.
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
Woningbouwvereniging: EMM: Toen bleek ook dat er heel weinig
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
Klachtentelefoonnummer techni- over CARA gesproken wordt. Er waBezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 sche dienst: 17577. Bestuurlijk ren bijvoorbeeld ouders, die kinde17166.
spreekuur: iedere eerste dinsdag ren hebben op dezelfde school waar
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur. Sjors op zit, maar ik heb ze er nooit
1941.
over horen spreken." Volgens Anita
Taxi: tel. 12600.

ZANDVOORT - Het ontwerp
voor een nieuw ABN-pand aan
het Raadhuisplein moet veranderd worden. Burgemeester en
wethouders hebben hierin gelijk gekregen van de beroepsschriftencommissie.
De
beroepsschriftencommissie
heeft het beroep van mr. J.C'h. Smit
namens aannemer Reek B.V., on.yegrond verklaard. Daarmee geeft zij
burgemeester en wethouders geiijk.
Zij vinden het nieuwe bouwwerk, zoals dat op de tekentafel ligt, te douunant ten opzichte van het Raadhuisplein en de aangrenzende percelen.
Daarnaast voldoet het plan niet aan
een aantal eerder gestelde eisen, aldus het college. Zo yijn er onder andere te weinig parkeerplaatsen ge
pland en worden du achtergevel
•rooilijn en de bouwhoogte over
schreden.

'. ' i '"J

• Er liep opvallend veel jeugd mee in de Stille Tocht. Hier legt een meisje bloemen bij het herdenkingsmonument.

Zij hebben zo hun eigen gedachten.
Een snackbar wordt gepasseerd.
Vier jongelui eten een patatje. Ze
lachen. Hun opmerkingen verstommen achter het raam, ze worden niet
gehoord.

College mag ABN
bouwplan afwijzen

De
beroepsschril'tencommis.sie
meent dat burgemeester en wethouders hun weigeringsgronden voldoende hebben .gemotiveerd. Volgens haar heeft het college terecht
rekening gehouden met de grootte
en het uiterlijk ten aanzien van het
geplande gebouw, in relatie tot de
lage bebouwing in de omgeving. Zij
is het met het dagelijks gemeenlebestuur eens, dat het gebouw de omgoving teveel zou domineren en daardoor een ongewenst precedent zou
scheppen.
De bank is zich inmiddels aan het
beraden over een nieuw ontwerp
voor het gebouw. Volgens een
woordvoerster is het echter nog te
vroeg om al met concrete plannen
naar buiten te komen.
(ADVERTENTIE)

DAG VADER
Moeder zal het zeker waarderen als u even met haar bij

VIVA MODE
Grote Krocht 19
binnenloopt, dan wordt het
pas echt een leuke

MOEDERDAG
B Burgerlijke stand
l mei - C mei 1991
Ondertrouwd:
Bloot, Reinier Jan en: Gelsing, Joanna Elisabeth Maria.
Van Ekeren, Olaf Hendrik Gerrit en:
Magré, Marjolein.

j Weekenddiensten

Gehuwd:
Dalman, Jan Gijsbert en: Terol, Barbara Susanna.
Abd El Aal, Mostafa en: Hulsebosch,
Jozefa, Henriette, Maria.
Er, Rasim en: Gebe, Anne Marie.
Prins, Roy Petrus Gerardus en:
Schreurs, Monica Clasina Maria.
• De paaltjes worden toch uit de grond gehaald in afwachting van het onderzoek naar de alternatieven van de
Strandpachters.

over enkele alternatieven die door
de strandpachters werden aangedragen. Deze houden onder meer in: de
paaltjes te vervangen door slagbomen, die slechts door middel van
een pasje te bedienen zijn, verkorte
aanleveringstijden tot 11.00 uur in

Foto. Bram Stiinen

de ochtend en het openstellen van
de Seiiipostweg, zodat de paviljoens
vanaf het 'Trefpunt' gemakkelijker
door het verzorgend verkeer bereikt
kunnen worden. Wethouder Frits
van Caspel heeft al namens het college toegezegd de alternatieven op

hun waarden te zullen beoordelen.
"Binnen twee weken krijgen de
strandpachters uitsluitsel", zo beloofde hij. Totdat de resultaten van
het onderzoek bekend zijn, zien de
strandpachters af van eventueel te
nemen tegenmaatregelen.

Geboren:
Emily Louise Harmaline, dochter
van: Ijzerman, Egbert Johan en van:
Carlton, Jiltina.
Tanja, dochter van: Blom, Rob en
van: Hellingman, Linet Femia.
Overleden:
Boon, Bernardus, oud 65 jaar.
Bosman, Willem, oud 88 jaar.

Kloppen op de rug bij hoesten is niet goed

Kinderen met CARA worden vaak verkeerd behandeld
rust er een soort taboe op de ziekte:
"Je praat niet met anderen over de
ziekte, want wat moeten ze ermee.
De ziekte is vervelend voor kinderen. Vaak hebben mensen het beeld
dat mensen met CARA hun hele leven in sanatoria zitten, maar dat is
natuurlijk niet zo. Ik had hetzelfde
beeld, maar dat is dankzij de projectgroep wel veranderd."

Misverstanden
De opzet van de projectgroep was
ouders te leren hoe ze kinderen met
de ziekte het best kunnen begeleiden. Els Langenlaan, érï van de begeleidsters van de groep: "Je kunt kinderen begeleiden met medicijnen,
maar ook door middel van ademhalingsoefeningen. Daar zijn allerlei
spelletjes voor en dat proberen wij
de ouders te leren." Anita van Dam:
"Zo moesten de kinderen een boot of
een vliegtuig nadoen, om een betere
ademhaling te krijgen. De ouders deden ook bepaalde oefeningen, zoals
buikmassage."
De ouders leerden niet alleen wat
goed is voor de kinderen, maar ook
wat slecht is. Vaak bleken daar misverstanden over te bestaan. Anita
van Dam: "Vroeger klopte ik bij
Sjors op z'n rug, wanneer hij moest
hoesten. Tijdens de projectgroep
werd verteld hoe slecht dat is, omdat
kinderen dan juist een prikkel krijgen om te hoesten. Ik ben daar toen
meteen mee gestopt. Wat ook niet
goed bleek te zijn was het vasthouden van het kind tijdens een aanval.
Hij krijgt het dan nog benauwder."

• Anita van Dam en zoon Sjors. Sinds zij meegedaan hebben met de werkgroep CARA gebruikt Sjors alleen nog
maar medicijnen als hij hoest.
IUM p t ;

"Er waren oefeningen bij, waarvan aan de cursus gehad te hebben: "Je
ik denk dat ze beter gaan als de kin- bent als ouder nu zelf in staat om
deren wat ouder zijn. Dan kunnen ze iets aan de kluchten te doen. Het
zich langer concentreren. Toch geeft je het gevoel minder afhankeheeft hij er wel wat aan gehad. Sjors lijk.te zijn van artsen, omdat je nu
is altijd kortademig, maar nu hoest meer van de ziekte af weet. Als je
hij minder. Hij weet nu ook hoe hij weet wat de ziekte is, word je mondimet zijn krachten om moet gaan. ger. Je weet wat er aan de hand is.
De projectgroep was een proef.
Vroeger ging hij door tot hij er bij
neerviel, nu stopt hij eerder. Hij Volgende week dinsdag worden de
voelt zelf wat hij aan kan." De cursus bevindingen besproken tijdens een
heeft ook nog wat anders tot gevolg bijeenkomst in het Gezond'heidscenDe projectgroep was gericht op gehad: Sjors gebruikt alleen nog trum in het Beatrixplantsoen. De
kinderen in de leeftijd van drie tot maar medicijnen als hij moet hoes- avond is bedoeld voor CARA-patiënten van alle leeftijden en ouders van
en met zes jaar. Anita van Dam vond ten, anders niet meer.
Anita van Dam zeat zelf ook wat jongere CARA-patiëntjes. De avond
haar zoon iets te jong voor de groep:

is niet bedoeld als algemene voor
lichtingsavond, maar het is wel mogelijk om vragen te stellen en er is
ook informatiemateriaal aanwezig.
De sprekers zijn huisarts Bart van
Bergen, districts-wij kverpleegkundigü Carien Koopmans en fysiotherapeut Arjan de Boer. Het is niet
zeker of er nog een CARA-projeclgroep komt, maar "als er naar aanïeiding van de avond nog meer kinderen met CARA komen, is er een
kans dat er meer projectgroepen opgestart worden", aldus Els Langenlaan. De avond beaint om acht uur.
" IVAR DOBBER
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KUNSTSTOF KOZIJNEN
EN DEUREN OP
TERMIJNBETALING

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

Zijn uw ramen of deuren aan vervanging
toe en komt het
financieel niet gelegen, geen probleem1 Kaleco biedt een
unieke mogelijkheid
Ruime financieringsmogelijkheid op huurkoop basis op
al onze ramen, deuren (mcl. dubbelglas) en montage.
W ij verkopen de elementen niet alleen, maar zijn ook zelf
fabrikant van deze producten (dus goedkoper).

Een Spaanse avond
met Imca Marina

Het Kaleco systeem wordt uit hoogwaardige
pvc-meerkamerprofielen vervaardigd, zodat
het voldoet aan de hoogste eisen en
verwachtingen, welke aan de huidige
moderne venstertechniek gesteld wordt.

na
betaal automatisch
permaand.

a.s. zaterdag in Sociëteit de
Manege
Een groots feest vanaf 20.30
uur tot 03.00 uur in de nacht.
Voor ongeb. mensen vanaf 25
jr. Corr. gekleed! Entree ƒ 15,Glas sangria, Spaanse hapjes
en koffie Inbegrepen.

Condities
- op al onze producten 10 jaar garantie
- hang en sluitwerkhelmitm
- staalversterkmg verzinkt
- isoglas en profiel met komokeur
- snelle levertijden

(ze

Het wordt druk, dus kom vroeg
of reserveer. Tel. 16023.

een zaak voor mannen

KALECO B. V.

De ABN brengt uw particuliere verzekeringen
onderin één pakket. Nietalleenuwautoverzekering,maarook
uw inboedel-, woonhuis- en aansprakelijkheidsverzekering. U
betaalt de premie in één bedrag per maand.automatisch,zonder dat u dat iets extia kost. En u krijgt 'n fraaie opbergmap
Vraag eens wat uw maandpremie
kan worden bij de ABN.

Kerkstraat 20

GROTE KROCHT 12-14
2042 LW ZAND VOORT

kunststof kozijnen
Sophialaan 5 hal 4c Utrecht-Lageweide
Tel. 030-447420
Fax 030-447188

WONING STOFFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Vrijblijvend

Vraag vrijblijvend offerte

prijsopgaaf.

SCHILDER- ËRI AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME

Secr. Bosmanstraaf 15a:
Bovenwon met balkon aan voor- en achterzijde Ind. entree, hal,
woonk, toilet/douche, keuken met inb.app., 2 slaapk. Vr.pr.
ƒ119000,- k k

Marisstraat 13a. Tel. 15186

Kanaalweg 13:
Geheel gerenoveerde woning. Ind entree, toilet, woonk. met witte
tegelvloer en vloerverwarming, moderne keuken, 1e et 3 si k., overloop, badkamer met wastafel en bad, bergvliering, c.v. Vr.pr.
ƒ159000,- k k

Dr. C. A. Gerkestraat 36a zw:
Zeer luxe verbouwd app. op beg. grond met tuin zuid. Ind. entree
met marmeren vloer, ruime woonk. met open haard en schuifpui,
zeer luxe open keuken met inb.app , hal, toilet, si.k., aangebouwde
ruimte best uit 2 gr slaapk. met schuifpui, luxe badk. met half rond
bad, toilet, c v Vr pr. ƒ 225 000,- k k.

Oosterparkstraat 3:

danben je echt blij|jfl
metfcontaMenzeriÜf

Vnjst woonh ideaal geschikt voor verhuur. Ind. entree, hal, ruime
kelder, zijkamer met wastafel, ruime woonk , woonkeuken, toilet, 1e
et. badk met douche, toilet, wastafel, 3 gr. slaapk. met wastafel, kl.
slaapk met wastafel, c.v Vr pr ƒ 239 000,- k.k

van FluorpPernrf Mï

Van Ostadestraat 1a:
Gerenoveerd woonhuis met garage/berging (35 m2). Ind. kelder,
vestibule, gang, toilet, woonk met open haard, luxe keuken met
mb app., bijkeuken, 1e et 3 si k , toilet, badk. met wastafel, ligbad
en douche, dakterras (40 m2), c v. Vr pr. ƒ 239.000,- k.k.

"
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FluoroPerm is nieuw en zuurstofdoorlatend. ; ;;i^|^
Ogen blijven er koel en fris onder, ook wanneer uw ' •••/••;'.f^
kontöktlenzen eens overuren moeten maken.
*^ M
.••.:"'• .;i;%|
Stap morgen even binnen voor een vrijblijvend advies. ',., x^lf]
U bent van harte welkom. "
v:^

Marisstraat 48:
Goed onderh. tussenwon nabij strand Ind. entree, hal, gang, toilet,
doorzonwoonk , keuken, 1 e et 3 si k , badk. met wastafel, ligbad en
toilet, 2e et zolder bereikb via vaste trap. Voorzijde v.v. thermopane begl en hardhouten kozijnen Vr pr ƒ 295.000,- k k

Prof. Zeemanstraat 29:
Uitstekend onderh vnjst woonh. met garage Bouwj. 1976. Grondopp 400 m2 Ind entree, hal en toilet met marmeren vloer, Lvormige woonk met open haard en schuifpui, keuken met mbouwapp , 1e et 4 si k , toilet, badk met wastafel en douche, zolder, electrische zonneschermen en rolluiken aan achterzijde. Vr.pr.
ƒ 395 000,- k k

Zand voorts kontaktlenzen centrum
(afd Slinger optiek).
Gediplomeerd opticien, optometnst o v - kontaktlensspecialist
ANVC.
Grote Krocht 20A - Zandvoort - Tel. 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen

Hogeweg 22/11:
Dnekam app. op 2e et, balkon west Ind. entree, hal, toilet, woonk
met open keuken, 2 si k , badk met ligbad, serv k. ƒ 420,- p. kwartaal, thermopane begl hardh kozijnen Vr.pr ƒ 169.000,-k.k.

VAN

ONS VAKMANSCHAP IS UW VOORDEEL

CHAIK

Het nieuwe lifestyle-concept voor heren in Zandvoort en omgeving.

MAKELAAR
ëËRI'gitó&L iSPÖRTSVYÉAR GARMENTS

Grote Krocht 23, Zandvoort,
tel. 02507-18412

Aankoop Verkoop/TaxaJies/Huup/Verhuur/Beneer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantiën
Hogeweg 56a/204Z GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944./Fax 02507-17596

H. W. COSTER BV
Makelaar o.g.

n
N
VM
IUIOVA1X

Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort,
telefoon 15531
telefax 02507-20025
Voor aan- of verkoop van uw FLAT of
WONING
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken.

ZANDVOORT

Kennismakingsaanbieding:

te koop

ZANDVOORT

Haal een klantenkaart en ontvang 10% korting
op uw eerste aankoop (1 stuk) in de week van
8/5-15/5- '91.

te koop

ZANDVOORT

te koop

Gemoderniseerde
Bovenwoning Zeestraat

Verbouwd 3-kamer
hoekannarfement

Kunststof kozijnen met dubbele beglazing
Woonkamer met zonnig balkon op het
zuiden Twee slaapkamers, een met
balkon, gemoderniseerde keuken, douche
en een toilet

Patrijzenstraat op 4e etage met ruim
zonnebalkon en uitzicht op de duinen
Woon/eetkamer met open haard,
slaapkamer, ruime keuken met balkon,
toilet en gem badkamer/douche/wastafel

Met garage en tuin voor en achter.
Ook geschikt voor dubb.
bewon./-prak.huis.
Sout L-kamer met wastafel, badgeleg
Begr gr kamer en suite met erker voor en
achter 1e etage slaapk met douchekab ,
slaapk met balkon, balkon op zuiden,
keuken

Vraagprijs ƒ125.000,- k.k.

Vraagprijs ƒ129.000,- k.k.

Vraagprijs ƒ 259.000,- k.k.

Ruime woning

.«.#»"*

J. van CAMPEN & Zn
i
schoen- en sleutelservice
f*
i
autosleutels op code
\
Cornelis Slegersstraat 2 Tel. 15449

ZANDVOORT
te koop
Koninginneweg 24

ZANDVOORT
te koop
Burg. van Alphenstraat 61-38.

Hoekwoning

Gerenoveerd

met berging naast het huis Met eigen
parkeerplaats en zon tuin c v gas
Ind. woonk , moderne witte keuken,
1e et. 2 slaapk., badk met ligbad en
wastafel, berging,
2e et vliermg

vierk. hoekapp.
op 8e etage, uitzicht over zee en duinen
Ind entree, hal met garderobekast,
woon/eetkamer, 2 sik , badk met ligbad
en wastafel, toilet met fonteintje, luxe
keuken met inb app
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Stijldansen
in Stekkie
Het Stekkie organiseert op za
iPidas? 10 mei een stijldansa
\ ond Veel van de bezoekers van
liet activiteitencentrum hebben
., i]ldans gehad of hebben het
] og steeds Af en toe doet een
c nkelmg een poging, maar die is
tot mislukken ge
t ujenlijk
doemd omdat stijldansen op
fliscomuziek met zo makkelijk
^ uit Op vrijdagavond 10 mei zal
d u anders zijn Speciaal gese
li(teerde platen geven de stijl
d inser de kans zich volledig uit
tt leven Voor de mensen die het
stijldansen niet onder de knie
lubben, zijn twee deskundigen
u tgenodigd die enkele eenvou
ue dansen zullen uitleggen en
voordoen
Uc avond begint om acht uur
Toegang is voor jongeren van 12
lot en met zestien jaar Entree
vee gulden vijftig op vertoon
m hdmaatschapskaart en drie
_iüden vijftig zonder lidmaat
,ehapskaart

De Jonge Stem
in Bloemendaal
Het vierde seizoen van de suc
cesvolle Cascade serie van het
Openluchttheater Bloemendaal
„ lat op zondag 12 mei van start
Het musical jeugdkoor De Jon
,e Stem uit Umuiden zal de eer
te van zeventien lunchvoorstel
l<ngen voor zijn rekening ne
men
De Jonge Stem werd in 1953
,)D?ei
icht als jeugdafdeling van
1
c 1 Bond van Arbeiders Zangver
omgingen Achtendertig jaar la
t ei is De Jonge Stem een thea
tergroep geworden die op bijna
pi ofessionele wijze complete
misicalprodukties op de plan
n zet Zo stonden de jonge
musicalsterren, variërend m de
leeftijd van acht tot achttien
lar, twee weken geleden nog te
3 chitteren op het Podium van
de IJmuidense Stadsschouw
mrg met een volwaardig thea
terprogramma
'Wandeling
door Musicalland' Uit dit pro
aramma is een collage samenge
bteld voor het optreden in het
openluchttheater
De groep
taat onder leiding van dirigent
\art de Jong en regie assistente
Cis Jansen
Aanvang twaalf uur, toegangs
pri]S vijf gulden Adres Hoge
Duin en Daalseweg in Bloemen
daal

kust
keur
tips & suggesties
Gasthuisplem 12-2042 JM Zandvoort

ÜÏTGAANSTIPS

Opmerkelijke automobielen

LISSE - In het pinksterweekemde van 18, 19 en 20 mei
kunnen liefhebbers hun hart ophalen in de Hobaho hallen
in Lisse Dan wordt het 'Super Oldtimer festival' gehouden
Volgens de organisatie van het Oldtimer festival is er een enorme
vraag naar oldtimers en klassieke automobielen Vooral wagens met
een prijsklasse vanaf tienduizend gulden zijn populair Die wagens zijn
tijdens de pinksterdagen te koop op het festival Het is echter ook
mogelijk de wagens en aanverwante artikelen zoals folders speldjes,
miniaturen enzovoort te verkopen
Merken zoals MG, Austm, Mercedes Porche Cadillac Chevrolet,
Pontiac en Chrysler zullen niet ontbreken Publiekstrekkers zijn vol
gens de organisatie de Auburn Speedster type 866, een Nash Metropoli
tan Cabriolet uit 1957, een Stutz Silverhawk ex auto van koning Fahd
van Saoedi Arabie, diverse convertibles van Autobianchi tot Cadillac
Eldorade, de Lamborghini Countach LP 5000 Quattrovalvolve en diver
se Porches 356, evenals Porches uit de Jan de Bouvriecollectie
De autoshow wordt omlijst door muziek van Cruise Control, Mr
Boogie Woogie en de Firesweep Bluesband Voor de kinderen zijn er
attracties Met Pinksteren is er bovendien een expositie van de neo
absurdistische schilder Hugo Bertels Deze kunstenaar maakt onder
andere kunst op t shirts, samen met Jan Cremer en Herman Brood
Van hem is onder andere een Fiat 500 omgetoverd tot kunstwerk te
zien Dit kunstwerk wordt via opbod verkocht
De openingstijden zijn 18 mei van elf tot zes, 19 mei van twaalf tot zes
en 20 mei ook van twaalf tot zes uur Entreeprijs voor volwassenen is 25
gulden

Korte tips
• In de bibliotheek is tot en met
28 mei een aquarellen expositie
te zien van Coby Goedegebuure
en Laura van Vliet
• De m Zandvoort verblijvende
Arabische kunstenaar Ah Gha
daff exposeert in de Galerie
Prmterette van dorpsgenoot
Willem Jubels m Amsterdam
ABN Galerij, Vijzelstraat 76
Openingstijden
werkdagen
1000
1700 uur zaterdags
10 15 30 uur
o Het Historisch Informatie
Centrum Zuid Kennemerland
(HIC) heeft van l maart tot 3
juli een tentoonstelling over
Haarlem ten tijde van de eeuw
wisseling
De expositie bestaat uit foto's
kleding, meubilair en vele ge
bruiksvoorwerpen Het een
trum is gevestigd tegenover het
Frans Halsmuseum, Groot Hei
ligland 47 m Haarlem
Openingstijden dinsdag tot
en met zaterdag van twaalf tot
vijf uur en zondag van één tot
vijf uur De toegang is gratis
• Vanavond komt Beverly Cra
ven naar het Haarlemse Con
certgebouw Zij zal daar samen
met haar begeleidmgsband op
treden Supportact is het Engel
se duo 'And All Because' Aan
vang kwart over acht
« In de Zandvoortse openbare
bibliotheek zal op 11 mei een
concert worden gegeven door
het Utrechts Saxofoonkwartet
De vier optredende saxofoms
ten zijn Inge Leliveld, Maarten
Zeeman, Pierre Roomenburg en
Rombout Stegmk Het kwartet
heeft zich toegelegd op het spe
len van het klassieke voorna
melijk Franse repertoire Het
concert begint om twaalf uur
• Mathilde Santmg is volgende
week dinsdag 14 mei, te zien m
de Stadsschouwburg Velsen
Toegangskaarten kosten vijfen
twintig gulden Aanvang kwart
over acht

» Dit Fiatje, beschilderd door Hugo Bertels, wordt tijdens de Oldtimershow in Lisse bij opbod verveild.

« De Haarlemse Jazz Club ont
vangt op vrijdag 10 mei Frans
Vermeerssens
Transatlantic
Sextet De groep speelt moderne
jazz Het concert begint om tien,
de zaal is open om half tien En
tree kost twaalf gulden, met CJP
negen gulden Voorverkoop bij
VVV Haarlem en Concertge
bouw Haarlem

Mnbehoud' tegen vergunning circuit
ZANDVOORT - De Stichting
Duinbehoud heeft bezwaar geaaakt tegen de vergunnmiianvraag door de Stichting
Kploitatie Circuit Park Zandrport De stichting vindt dat de
eluidhinder op en rond het
ncuit tijdens evenementen te
ioot is
t

geluidswallen komen, maar het ge
meer dan 65 decibel bedragen
De Stichting Duinbehoud is ook luid moet ook beperkt worden door
van mening dat er teveel onduide de auto's te veranderen, zoals ge
lijkheid is over de te verrijden evene luidsdempers aan te brengen" Een
menten Zo wordt er m de vergun andere mogelijkheid is minder cou
mngaanvraag gesproken over "Na reurs te laten deelnemen aan een
tionale Autoraces", terwijl in het race „We zouden ook graag zien dat
programmaboekje van het Circuit een aantal races verboden wordt, zo
Park internationale autoraces wor als motorraces en Formule l races"
den opgevoerd Hetzelfde geldt voor Er worderi nu geen races m de For
de aard van de motorraces De stich mule l meer gehouden in Zand
Volgens Mare Janssen van de tmg concludeert dan ook dat de aan voort, maar in plaats daar van gaat
ichtmg is het niet passend dat er vraag veel te ruim is opgesteld Zo het circuit op zoek naar alternatie
(> dicht bij natuur en woongebie zijn er verschillende evementen op ven Zo waren er vorig jaar twee For
L n een circuit is- Volgens hem zal gevoerd, die helemaal met m Zand mule l coureurs aan het oefenen op
r teveel geluidoverlast zijn voor be voort verreden kunnen worden, zo het circuit „Dat heeft helemaal geen
[orers, recreanten en natuur "In als Formule l races
nut, maar het levert wel een hoop
}clci geval zal er veel te veel herrie
lawaai op' vindt Janssen
i]n op vijf dagen per jaar " In de
[igunmngaanvraag wordt reke Formule l
Ing gehouden met vijf dagen waar
Als het aan de stichting ligt zal het Rioleringssysteem
De Stichting Duinbehoud levert
p Grand Prix races, dragstarraces circuit helemaal verdwijnen Maar
f internationale auto en/of motor als dat met haalbaar is, moeten er commentaar op de vergunningaan
i ces gehouden kunnen worden andere maatregelen genomen wor vraag, maar volgens Mare Janssen
feu geproduceerde geluid zal dan den Janssen "Er moeten niet alleen schort er nog meer aan het circuit

"We vinden dat er voorzieningen ge
troffen moeten worden zodat resten
olie niet in de grond door dringen
Daarom pleiten we voor het leggen
van folie onder de baan en het aan
leggen van een rioleringssysteem,
zodat regenwater van de baan ge
woon afgevoerd wordt Zo komen
olieresten met m de grond terecht
We zijn ook van mening dat het cir
cuit beter onderhouden moet wor
den Autobanden en prikkeldraad
moeten opgeruimd worden "
De provincie ziet de huidige om
standigheden als tijdelijk De heer
Woesik, van de provincie De pro
vmcie neemt aan dat er een nieuw
circuit komt Er zal dan ook sprake
zijn van een gesaneerde situatie wat
het geluid betreft Bij het nieuwe
circuit gaan we uit van een geluidbe
lasting van 55 decibel
Volgens de provincie moet er bin
nen twee jaar duidelijkheid zijn of er
wel of niet een nieuw circuit komt

Mariaschool 1928

Nieuw seizoen NPO
HAARLEM - Het Noordhol
lands Philharmomsch Orkest
heeft het programma voor het
nieuwe seizoen, dat ingaat in
september, rond
Liefhebbers kunnen een abonne
ment nemen op verschillende series
Speciale aandacht besteeat het or
kest komend najaar aan de Franse
componist Henn Dutilleeux Ook de
Beethovencyclus is terug bij het
NPO (vorig jaar was die vervangen
door de Mozartcyclus) Een bi ochu
re over het programma is verkrijg
baar bij het concertgebouw aan het
Klokhuisplem in Haarlem

Jaap van Zweden
HAARLEM - Het RTL 4 or
kest geeft op 11 mei om kwart
over acht een concert m het
Haarlemse concertgebouw
Het orkest staat onder leiding
van Roberto Benzi
Uitgevoerd wordt Don Juan van
Richard Strauss het hoboconcert
KV 314 van Mozart (met Han de
Vries als solist) het vioolconcert
KV 216 van Mozart (met Jaap van
Zweden als solist) en de Vuurvogel
van Igor Stravinsky Kaarten zijn
verkrijgbaar bij het concertgebouw
en kunnen gereserveerd worden via
023 320994 Ze kosten vijfendertig
gulden per stuk

Loopbaanplanning
HAARLEM Vrouw en Werkwin
kei m Haarlem start 14 mei een cui
sus loopbaanplanning Dit gebeurt
in samenwerking met Bureau van
Delden De cursus is bedoeld voor
vrouwen, met minimaal een mbo
opleiding en enige jaren werkerv'a
ring Tijdens de cursus kan een her
oriëntatie gemaakt worden over de
verdere toekomstplannen
In de cursus wordt een analyse
gemaakt van de huidige of laatste
werksituatie Daarna wordt naar het
opstellen van een zelfmarketing toe
gewerkt Thema's die hierbij aan
bod komen zijn loopbaanpatronen,
voldoening m werk, opstellen talen
tenlijsten, wat te bereiken over drie
a vijfjaar, interne en externe belem
meringen, strategiebepaling
Uit de ervaring van de cursus
blijkt dat vrouwen met alleen meer
zelfvertrouwen krijgen maar ook
een duidelijke keuze maken De cur
sus bestaat uit tien bijeenkomsten
en kost vijfhonderd gulden Voor
naeer informatie kan men iedere
morgen van 9 00 tot 13 00 uur bellen
naar de Vrouw en Werkwinkel
tel 023 3280

Rectificatie
ZANDVOORT
In het onder
schrift van de foto met de onder
schelden Zandvoorters is vorige
week een fout geslopen De heer
links op de foto was met de heer
Bluijs, maar de heer R B van Wave
ren Hij werd benoemd tot Officier
in de Orde van Oranje Nassau De
andere Zandvoorters die onder
scheiden werden, waren M A Bluijs
(Eremedaille in zilver verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau)
mevrouw R van der Mije Roilema
(Eremedaille in zilver verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau),
mevrouw C van Poelgeest Schaap
(Eremedaille m zilver verbonden
aan de Orde van Oranje Nassau) en
de heer Buchel (Ridder in de Orde
van Oranje Nassau)

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

Open brief
Dit is een open brief aan mge
meui F M Smits sectoi hoofd Ei
gendommenbeheer in on/e bad
plaats
Geachte heer Smits Naai ik heb
vernomen, hebt u het baantje van
de voormalige directeur van de
Dienst Publieke Werken de heer
Wertheim ovei genomen U bent
dus zogezegd op dit moment de
grote baas m het pand aan de
Oranjestraat Een verantwooide
lijke functie dacht ik zo De hono
rermg zal wel dienovei eenkom
stig zijn Het zij u van haite ge
gund Kwaliteit moet betaald wor
den nietwaar Uw komst heeft bij
mij en mijn mede dorpsgenoten
nogal hoge verwachtingen gewekt
U kent wellicht de spreuk Nieu
we bezems vegen schoon Waai
schijnlijk fronst u nu de wenk
brouwen Laat ik mij nader vei
klaren

ba U dankend \ u b h j f ik met
viicndehjke «roeten enz en/
P S Wilt u zo vriendelijk zijn
de wei kers van onze iemiginL,s
dienst namens mij een comph
ment te geven voor hun noeste
arbeid Dankzij hun inzet ziet ons
dorp ei immer schoon uit

Oranjecomité
Voi ige week vertelde ik u al dat
de bevrijdingsdag m Zandvooit
niet geviei d kon woi den De v ooi
beieidingstijd van ons nieuw op
gerichte Comité Vieiing Nationa
Ie Feestdagen kortweg het Oi an
jecomite genoemd ondei vooi/it
tcrschap van onze dorpsgenoot
JanBiabanderbleektekoit Als je
iets organiseert moet je het goed
doen vandaai

Toeh is bevi ijclmgsdag \ oor vijf
tig van onze dorpsgenoten niet ge
heel ongemerkt vo irbij gegaan
waren uitgenodigd voor de Na
Reeds enige jaren erger ik mij Zij
Vieiing van de Bevrijding
aan de slechte staat van onze we tionale
afgelopen zondag 5 mei m de
gen Vooral die m het centrum van die
zaal van het R\l Congres
onze badplaats laten nogal te wen Grote
centrum
in Amsteidam weid ge
sen over Ik geef u vrijblijvend een houden Samen
de komnklij
paar vooi beelden Als regelmatige ke familie kregenmet
zij een dijk van
berijder van onder meer de Halte een programma voorgeschoteld
straat en de Prinsesseweg stuiter Waarschijnlijk heeft u de uitzen
ik regelmatig in mijn helm Met
op de televisie gevolgd Een
andere woorden de gaten m het ding
initiatief is het zeker
wegdek bezorgen mij en mijn leuk
Naai het zich nu al laat aanzien
mede weggebruikers een hoop wordt
volgend
overlast Ze liggen er al jaren, jaar ookKoninginnedag
weer
in
Zandvooit
ge
evenals de kuilen voor de verschil vierd Dat lijkt mij een goede zaak
lende oversteekplaatsen
Het nieuwe Oranjecomité met
slechts een handjevol actieve Ie
U weet waarschijnlijk mijnheer den heeft al toezeggingen in die
Smits, dat het de laatste tijd nogal richting gedaan Wij wachten af
behoorlijk heeft geregend Wat zoals gewoonlijk
heet, gehoosd lijkt mij een beter
woord Volgens het KNMI staan
ons nog enkele van deze buien te Jacoba Hagedoorn
wachten Welnu, vorige week
Wie m Zandvoort heeft haar
poogde ik vanaf het Raadhuis
met gekend Dokter Jacoba Hage
plein (vlak bij u voor de deur) de doorn De bekendste dierenarts in
overkant van de Oranjestraat te deze regio Jaren geleden had ze
bereiken Het lukte wel maar haar praktijk aan het Kerkdwar
vraag mij met hoe Het parcours spad In een gammel onderkomen
heb ik in twaalf seconden m vlm
dreef ze zo n vijfentwintig jaar ge
derslag weten af te leggen Een leden op de plaats waar nu café
record derhalve Slechts weinigen 'De Harlekyn' gevestigd is enkele
zullen mij dit nadoen Trots als dagen per week haar praktijk La
een aap vanwege de door mij gele
ter verhuisde ze naar de Koning
verde prestatie heb ik soppend in straat en de Stationsstraat Een
mijn schoenen mijn weg naar de markant figuur een beetje excen
plaatselijke supermarkt vervolgd
triek maar immer begaan met het
Bij mijn dagelijkse boodschappen lot van onze huisdieren Maai al te
heb ik uit voorzorg een extra voor
vaak vergat ze een rekening uit te
raad papieren zakdoekjes toege
schrijven zeker als ze wist dat
voegd Het bleek geen overbodige haar honorering de draagkiacht
luxe Ik heb nu het snot'
van haar klanten te boven ging
week maandag is ze na een
Geachte heer Smits, uit het bo Vorige
ziekbed overleden In
venstaande moet blijken hoezeer kortstondig
alle stilte is ze van ons heen ge
mij deze hele zaak verdriet Dok gaan We zullen haar missen
terskosten zijn hoog vandaag de Dit was het weer voor deze week
dag Hopelijk bent u bereid iets blijf gezond tot de volgende week
aan dit euvel te doen U bij voor
Bram Stijnen

Jaarmarkt in centrum omlijst
met streetband en een clown

Haarlemse Jazz Club

HAARLEM De Haarlemse Jaz?
club presenteert vrijdag 10 mei mo
dernejazz van het Frans Vermeen,
sens
Sextet In dit
ZANDVOORT - De jaar- wendige mens tijdens dit evenement sextet Transatlantic
spelen
drie
Nederlanders
en
markt die aanstaande zondag ookmet veigeten Hamburgers, saté di ie New Yorkers
biaadworsten zullen waarschijn
m het centrum van Zandvoort en
Frans Vermeerssen schreef voor
weer de boventoon voeren Orga deze band een repertoire waarin hi)
wordt gehouden, belooft weer lijk
nisator
Henk
Oonk,
secretaris
van
een groots spektakel te wor- de Ondernemers Vereniging Zand de Amerikaanse jazztiaditie met elc
den Maar liefst 250 kramen voort (OVZ) is er alleb aan gelegen menten uit de Europese met nanu
geimpro\ iseerdc
zullen in het centrum wolden om ook nu weer deze mai kt zo aan uit de Nederlandse
combineert Het sextet be
opgesteld De organisatie heeft trekkelijk mogelijk te maken Hier muziek
staat uit Herb Robertson trompet
ook nu weer voor gezorgd voor toe heeft hij de clo\\ n Don Chai elli cornet
Frans Vei
een aantrekkelijk programma uitgenodigd die op een podium na meerssenen flugelhorn
saxen Alex Brofskv
bij het postkantoor met zijn goo hoorn Tomas Ulrich cello Arnola
Evenals in voorgaande jaren zul cheltrucs en balonnenacts de Zand Dooyeweerd bas en Pierie Coui
len de Louis Davidsstraat de Grote voortse en regionale jeugd zal ver bois di ums
Krocht Cornelis Slegerstraat en de maken Vooi de muziekliefhebbers
De entree is twaalf gulden en vooi
Prinsesseweg ten behoeve van de is een streel band uit Beveivujk ge CJP
en leden HJC zeven gulden Hot
contracteerd
De
markt
begint
om
marktkooplui voor alle vet keei afge
optieden
begint om 22 00 m de zaal
sloten worden Naast de gebrmkelij 13 00 uui en duin t tot 19 00 uur
aan
de
Gioot
Heiligland 37 m Haai
ke handelswaar, zoals kitsch,
lem
'kunst' en andere prullaria zullen
ook de meei serieuze zaken als oloe
men en planten huishoudelijke arti
kelen en kleding te koop \\oiden
HAARLEM
Het Patiomat in
aangeboden Uiteraard wordt de in
Haai lem levert het aankomend*,
ZANDVOORT Postzegels mun w eekend weci \oervooi de mum k
ten, pientbnefkaaiten treinen en liefhebber Vrijdag 10 mei is de band
een heleboel andeie veizamelobjec De Abba s de plaatsvoi \ angei \ in
ten kunnen tijdens de Verzamel Manieën Tucker
Om onduidelijke redenen is> hit
ZANDVOORT Een informatie taeius Zandvoort geruild gekocht of
ochtend over de rechten en plichten verkocht worden Zondag 12 mei optieden alge7ei,d Halt Japanest
van vrouwen die seizoenaibeid ver wordt m het gemeeiibchapshuis aan zal wel optreden Biem achtei dit
richten Vrouw en Werkwinkel in de Louis Davidsstraat de laatste ge/elschap is Jad Fan Het \ ooi pi o
Zandvoort houdt deze mtormatie maandelijkse verzamelbeurs van dit gi anima v\ 01 dt v ei zoi gd dooi De \h
bas Zoals de naam \\aaischijnlijk
ochtend op dmdag 14 mei van 9 30 seizoen gehouden
al venaadt spelen ze coveis \ m
tot 11 30 Naast algemene informatie
over seizoenaibeid, kan men viagen
De hobbyclub Beeld en Geluid' Abba Maai wel di ie keei zo h-u d c n
stellen als val ik ondex een CAO, van de NZH Haarlem is ook weei op zo snel
De entiee \ooi deze bands is tien
kunnen ze me zomaar ontslaan heb deze beurs aanwezig Tei afsluiting
ik na afloop van het seizoen recht op van het seizoen piesenteeit de club piek CJPeis en houdeis \ a n een P
een uitkeimg etcetera
een grote modelbaan met alles 'ei op pas betalen 7 50 gulden Het eei stt
Seizoenaibeidsteis of vrouwen en er aan Zij geven ook advies over optieden begint om 21 45
die dit woi den zijn welkom m activi het houwen % an modelbanen
Zaterdag 11 mei staan vveei tv\et
teitencenti urn 't Stekkie Celsius
Voor enkele v ei zamel en hobtaj s bands op het pi ogi amma Nu in lu t
stiaat 190 in Zandvooit
pullen zijn expeits aanwezig die gra kader van de buusende leestroek
tis ta\eien wen willen bemiddelen De Limbmgse band Rouwen Hezt
(ADVERTENTIE)
bij aan of \eikoop De beuis is ge speelt fusse nieuwe folk iock Ac
opend van 10 00 tot 17 00 uui Ook coideon en trompet staan conti aal
De entiee is tien piek De eeiste
per rolstoel is de beuis gemakkelijk
band barst om 21 45 los
beieikbaar De entiee is giatis

Laatste beurs
van dit seizoen

Muziek in Patronaat

Seizoenarbeid

DAÖ VAÜ11

Moeder zal het zeker waarderen als u even met haar bij

VIVA MODE
Grote Krocht 19
binnenloopt, dan wordt het
pas echt een leuke
'NDVOORT - Deze week een schoolfoto uit 1928. De prent is opgestuurd door
':'vrouw Van der Lit De klas, die wordt afgebeeld, is de vijfde klas van de
^Naschool De leerlingen zijn Op de eerste rij: Piet Reijer, Henk Koper, Henny
pdvoort, Henk Bluijs, Jan Duivenvoorde, onbekend, Wim Gieske, onbekend

Tweede rij: Els van der Hei], Riek van der Heij, Greet Spders, Toos Tienmeijer,
Rie Seders, Harne van de Heij, Betsie Barnhoorn, Corry Kokman, Juffrouw
Bossaard. Derde rij: Alfons Aleven, Adn Tomas, Kobus Schelvis, onbekend, Jan
Vossen, Wim Versteegen, Hem van Vliet, Jopie Boon, onbekend

MOEDERDAG

Dierenambulance zoekt vrijwilligers
ZANDVOORT De Regionale Dieren Ambulance zoekt viijwilligeis dK
de ambulance bemannen De RDA geeft de vooi keui aan mensen die m het
gebied (omgeving Haarlem/Zandvoort) wonen Gemteiesseeiden kunnen
zich opgeven via 023 334323, 363470 357123 De veienigmg heeft tot doel
dieren te helpen waar nodig Daaibij hoort het vei\oei van dieien en
eigenaar als de eigenaai zelf geen vei voei heeft of wanneei dedieienaits dit
nodig vindt De vrijwilligers geven vei dei vooilichtmg en intoimatie ui
legistieren de vermiste en gevonden huisdieten Dode dieien die op stiaat
zijn aangetroffen kunnen ook door een viijvvilhgei worden opgeimmd
RDA kan eventueel ook de uiUaart van een (huis)diei veizoigen
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Hallo

DE SPECIALIST IN:
,
• . ,
pgfes, behang, zonwering,
jff^fyarde en zachte
^l^l^flefkking,. spiegels
eigen slijperij,
j^gla$t 'gordijnen,
'

Ben jij ±17 jaar en nog op zoek naar
vakantiewerk?
Misschien hebben wij iets voor jou op onze
camping. Bel eens of kom eens langs.

'

t

f*
IE

KWALITEITSWIJNEN IN MELE LITERS
EXTRA LANG LEKKER

Camping Bloemendaal
Zeeweg 72, Bloemendaal, 023-263453

OKKERMAN

FLESSEN MET STATIEGELD. Dus... milieuvriendelijk.

Electro-speciaalzaak

Spar introduceert deze week haar nieuwe wijnen. Een volwaardig assortiment kerngezonde Franse
wijnen, voor elke dag óf fijne diner-wijnen voor een gezellig samenzijn met uw beste vrienden.

Wegens uitbreiding van onze
verkoopstaf vragen wij op korte termijn

een

ervaren verkoper
met gedegen branche-ervaring, die in
staat is onze klanten op deskundige en
servicebewuste wijze te adviseren bij de
aanschaf van radio-, tv- en
video-apparatuur, wasautomaten,
koelkasten, gasfornuizen en klein
huishoudelijk goed.

radijsweg 2 tel. 02507-15602, Zandvoort

Pssf. . . . we vergeten
toch niet waf

Bel voor een sollicitatie-afspraak met
Okkerman
Molukkenstraat 71-75 Amsterdam.
Telefoon 020-6650813/6651429,
toestel 5

voor dag hef zondag
de 72e is . . .?
4 TAFELWIJNEN

) „erica
r

/

grote krocht 24
zandvoort,
tel. 02507-12301

4 GEKLASSIFICEERDE WIJNEN

Le Blanc Sec

Le Rouge Fruité

droge frisse witte wijn

Le Blanc Moelleux
zoete witte wijn

Côtes du Roussillon

volle fruitige rode wijn

Bordeaux Blanc Sec

volle robuuste rode wijn

droge frisse witte wijn

Le Rouge Robuste

des Bouches
du Rhône Vdp

Côtes de
Bergerac Moelleux

krachtige rode wijn

zeer fruitige rode wijn
literfles NU

445

literfles NU

445

literfles NU

495

volle zoete witte wijn
literfles NU

59O

Visrestaurant Schut
vraagt met spoed

Keukenhulp ± 20 jaar
voor diverse werkzaamheden in onze keuken.
Tel. 02507-12121

PINKPOP
BUSREIS INCL KAARTJES
TE KOOP

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

iüMMER'91

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305
Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord

HONDENKAPSALON

ELLEN CATS
Aangesl. bij DIBEVO
De vacht van de hond is de
spiegel van zijn gezondheid.
Volledige en vakkundige vacht-, voet-, oor-,
tand- en wasverzorging van uw hond.
Afspr. Ir. Friedhoffplein 10, Zandvoort,
tel. 02507-12773-13368.

Prijs ƒ 80,-

Cfe^onnehoeh
li
A« t

Bloemendaal aan Zee
Tel.: 023-252280
Voor direct hebben wij een vacature voor een

ervaren serveerster/kelner

Bekend met restaurant en terraswerk.
BIJ gebleken geschiktheid is jaarbetrekking mogelijk
Tevens hebben wij plaats voor
Kwekerij

P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1. Tel. 17093

seizoen serveersters/kelners

Full-time of parttime (3 dagen p.week).
Schriftelijke of mond. sollicitaties gaarne aan bovenstaand adres

Tel. tussen 19.00 en 21.00 uur
02507-17263.

Zandvoorts
Nieuwsblad
vraagt met spoed

BEZORGERS/STERS
Aanmelden:
Gasthuisplein 12, tel. 17166

MOEDERDAG
potterie
bloeiende planten
VASTE PLANTEN
BEPLANTING .
TUINAARDE
BEMESTING E.D.

OPEN EEN EÜROSTYLE-REKENING V O O R E E N GRATIS CD,
PIN-code, Europas met cheques,
sparen en betalen met één rekening,

LET OP!

'n bijzonder hoge rente.

Plant verantwoord, dus niet voor half mei.
1-jarige zomerplanten na de IJsheiligen volop
aanwezig.

Daarnaast aanbiedingen en kortingen
door heel Europa op

een zaak voor mannen
Kerkstraat 20

het gebied van muziek, sport, uitgaan
en reizen.

éénmalig op ons ronde rek!

49
GROTE KROCHT 19, ZANDVOORT

HZEGIIKIEIIIJDE

ABN Bank

nachthoofdm/v
voor 14,88 uur per week, die in principe werkt in de vaste nachtdienst
volgens rooster.
stichting Bodaan
Stichting

l'l'll (l/C/iJill}> I

fn IVVOzi/in-r >'0
/(> iiili'iiiin •

wo-tte met 'n

o.a. Loïs Lane en Tears for Fears.

Voor onze vestiging Bramenlaan 2 te Bentveld zoeken wij een

JUMPERS EN T-SHIRTS
Tijdag en
:aterdag

25 jaar. Als je nu een EUROSTYLErekening komt openen bij ons
kantoor krijg je de CD "Hits for the
Hips" cadeau. Met 15 dance-hits van

GROTE KROCHT 12-14
2042 LW ZANDVOORT

TERKOLLEKTIE
(slechts 100 stuks)
normale prijzen van 49,- tot 159,-

'n Volwassen rekening dus. Bedoeld
voor jonge 'Europeanen', vari 15 tot

l)<.'sticblin,t> liitiliu
1'eiinli'ffi'nii'i'itti.'

FUNKTIE-INHOUD:
• een wakende en signalerende
taak;
• hulpverlenen waarnodi^ is;
•rondes lopen;
• verzorgen van de bewoners;
• voorbereiden van de werkzaamheden, o.a. medicijnen uitzetten
en maaltijden verzorgen;
• werkt met een collega;
• u bent oudste van dienst.
FUNKTIE-EISEN:
• in het bezit van het diploma
ziekenverzorging MBGO-vz of
LSOB;
• ervaring met intensief verzorging behoevende bewoners;
• zelfstandig kunnen werken;

• herintreders kunnen ook
reflecteren.
Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden overeenkomstig
CAO-Bejaardentehuizen.
Voornadere inlichtingen kunt u,
tijdens kantooruren, kontakt
opnemen met mw. R.GijssenWansink, vestigingsmanager,
Bramenlaan 2. te Bentveld.
Telefoon023-248181.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u
richten aan de afdeling Personeelszaken, Postbus 448,1200AK
'lilversum, onder vermelding van
vacaturenummer 110.
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ooo
maandelijkse autorubriek
van het
Zandvoorts Nieuwsblad
ALLE FIAT-MODELLEN MET
AUTOMAAT VERKRIJGBAAR

,at Auto Nederland breidt thans zijn programma van automatische versies uit
net de Tipo Selecta en Tempra Selecta, voorzien van de Continu Variabele
fransmissie. Dit betekent dat alle Fiat-modellen, van Panda tot en met Croma,
everbaar zijn met een automatische transmissie. In de Croma is dit een
aditionele viertraps automaat, m de Panda de Elektro Continu Variabele
ransmissie ECVT en m de Uno, Tipo en Tempra de CVT.
De CVT overbrenging (de continu varia
bele transmissie) die wordt toegepast
pp de Selecta uitvoeringen biedt de vol
pende voordelen

past aan de weerstand die de wielen
ondervinden
Het belangrijkste verschil tussen het
CVT systeem van de Uno Tipo en Tem
pra en de ECVT van de Panda betreft de
koppeling

prestaties die vergelijkbaar zijn met die
van de handgeschakelde bak als het De Panda Selecta is uitgerust met een
gaat om acceleratie ook bij een laag elektronisch geregelde, elektromagtoerental
netische koppeling, terwijl de CVT is
de maximaal haalbare overbrengmgs voorzien van een koppelomvormer
verhouding is groter dan bij een hand
geschakelde bak waardoor het moge De continu variabele transmissie omvat
een voorgedeelte waarin een epicicloi
lijk is om met hoge snelheden te rijden
de dnjfwerk en twee fnctiekoppelmgen
bij een relatief laag motortoerental
met veel schijven in een oliebad zor
uiterst gemakkelijk en eenvoudig ge
gen voor optrekken vooruit vnjloop en
bruik, ideaal voor ontspannen en veilig
achteruit
autorijden zelfs m stadsverkeer
een duwbandoverbrengmg de kern
doeltreffende motorrem als de hendel
van het systeem die de overbrenging
op L (Low) staat
voortdurend aanpast dank zij schijven
groter acceleratievermogen bij wegen
met variabele diameter die onderling
waarop de auto een slechte grip heeft
zijn verbonden door een metalen band
(modder sneeuw ijs) omdat de over
(bestaande uit enkele honderden
brengingsverhouding wordt aanqe
schakels met grote weerstand die

worden bijeengehouden en geleid
door twee flexibele metalen banden
die elk zijn opgebouwd uit tien dunne
banden van O 12 mm dik)
de eindoverbrenging met schuine
tandwielen aan het uiteinde van de
duwbandoverbrengmg die het diffe
rentieel m werking stelt
een hydraulisch controlemechanis
me gevoed door een door de motor
aangedreven pomp die de duwbandoverbrenging en de fnctiekoppelin
gen bedient

ZORGELOOS DE GRENS OVER
MET HET OPEL-ZOMERPLAN

De overbrengingsverhouding wordt be
paald aan de hand van de positie van het
gaspedaal van het toerental van de mo
tor en van de stand van de keuzehendel
De keuzehendel van de (E)CVT heeft vijf
standen In P (Parkeer) en N (Neutraal)
kan de motor worden gestart Wordt de
motor m een andere stand uitgescha
keld dan wordt de bestuurder gewaar
schuwd door een akoestisch signaal

Deze bijzondere service wordt u geboden door uw
Opel-dealer in samenwerking met de ANWB.

PEUGEOT DYNAMISCH OP WEG.
uw Peugeot dealer:

Aan dit leaflet kunnen geen andere rechten worden ontleend dan aan de voorwaarden
Als uw auto na een van deze mspekties
in orde is bevonden hebt u recht op het
Opel Zomerplancertifikaat voor slechts
ƒ 79 50 Dan rijdt u met optimale zeker
heid uw zomervakantie tegemoet
Dit biedt het Opel-Zomerplan.
1. Dekking van matenaalkosten en ar
beidsloon bij noodzakelijke reparatie
of vervanging van de verzekerde on
derdelen/systemen
2. Als de betreffende matenaalpech
niet binnen 48 uur te verhelpen is
krijgt u gratis (tijdelijk) een vervangen
de auto of ander (vervangend) ver
voer
3. Zelfs uw telefoonkosten i v m de
schade worden vergoed tot een
maximum van ƒ 300
Ga gauw naar uw Opel dealer en mfor
meer naar de precieze voordelen en
voorwaarden

"\J7VERSTEEGE*
mjffBf

AUTOBEDRIJF

Pakveldstraat 21,
Postbus 126
2040 AC Zandvoort
tel. 02507-12345

RENAULT Espace

De prijzen van de belangrijkste modellen
met automatische transmissie luiden
Panda 1100 i e CL Selecta ƒ16290
Uno 1 5 i e Selecta 3 deurs ƒ 23 800
Tipo 1 4 i e DGT Selecta *) ƒ30 950
Tempra 1 6 i e Selecta
ƒ 31 050
Croma 20 i e aut
ƒ45 150
") Inclusief stuurbekrachtiging

DE NIEUWE AUDI 100
De Audi 100 behoort tot de belangrijkste
nieuwe auto s op de RAI
Door de uitgebreide voorpubliciteit is het
publiek al volop doordrongen van de
vele kenmerkende kwaliteiten en eigen
schappen van Audi s nieuwe topmodel
De publieksintroduktie van de nieuwe
Audi 100 valt precies voor de RAI op 31
januari
Dan staat de auto ook bij de Audi dealer

* verlichte make up spiegel
* bagagenetten achter de voorstoelen
Dit houdt in dat het leveringsprogramma * extra meters op het dashboard
zelf ten opzichte van de eerste mtroduk •*• mistlampen voor
* verwarmde ruitesproeierkoppen
tie al is uitgebreid
De 28E CD biedt namelijk extra ten * buitentemperatuurmeter
De prijzen voor de diesels de 115 pk
opzichte van de 28E
* lichtmetalen velgen (inclusief reserve versie de 220 pk benzine versie en de
Avant zijn nog niet bekend
wiel)
* bredere banden
* lederen stuurwiel
* lederen schakelpookknop en man
chet
* elektrische ramen voor en achter

Kamerlmgh Onnesstraat 23
2041 CB ZANDVOORT
Tel 02507-14580 FAX 02507-17434
Geopend maandag t/m vrijdag 7 30 tot 17 00 uur
Zaterdag autowassen en klein onderhoud van 7 30 tot 17 00 uur

HETOPELlZOMERPLAN

Autopech is altijd vervelend Maar pech
tijdens uw buitenlandse vakantie is een
ramp Behalve als u het Opel Zomerplan
op zak hebt Dan wordt u professioneel
geholpen U rijdt weer vrolijk verder Pro
fileer van deze unieke service van uw
Achteruit rijden gebeurt m de stand R Opel dealer Voor de prijs van slechts
(Reverse) en vooruit kan worden geko een volle tank rijdt u zorgeloos in het
zen door D (Drive) en L (Low) voor buitenland Door heel Europa Twee
specifieke momenten In de L stand maanden lang
wordt de (E)CVT gedwongen een korte Zo krijgt u het Opel-zomerplan.
overbrenging en een hoger toerental aan Natuurlijk gaat u goed voorbereid op
te houden Op deze wijze wordt doelma vakantie En laat u (binnenkort toch) uw
tiger afgeremd op de motor hetgeen Opel dealer een van de volgende in
een voordeel is bij een sportiever njge spekties uitvoeren
drag of bij trajecten heuvel en bergaf A. Een onderhoudsbeurt of
waarts teneinde de remmen te sparen B. een APK plus Dit is een APK keu
ring plus een extra kontrole van ande
re belangrijke onderdelen of
C. een Zomer inpektie (Een grondige
De modellen
kontrole van uw auto inclusief olie
De continu variabele transmissie wordt
verversen en oliefilter vervangen)
geleverd op niet minder dan 7 modellen
de Panda 1100 i.e. CL, de Uno 1.5 i.e.
(3 en 5 deurs) de Tipo 1.4 i.e. DGT en
de Tempra 1.6 i.e. (basis S en SX
uitvoering) Direct na de zomer wordt dit
gamma nog uitgebreid met de Tempra
Station Wagon 1.6 i.e.;, eveneens in de
basis S en SX uitvoering

VW/AUDI MET DE NIEUWE AUDI 100 EN DE
GOLF COUNTRY

Inmiddels zijn de definitieve prijzen voor
de verschillende uitvoeringen bekend
Voor het programma dat direct leverbaar
is zijn deze als volgt samengesteld
Audi 100 20E 4cil 101 pk ƒ56995
Audi 100 23E 5cil 133 pk ƒ61695
Audi 10028E 6cil 174 pk ƒ77395
Audi 10028E CD 6 cil 174 pk
ƒ 86 995,
Deze prijzen zijn inclusief BTW

Autobedrijf Zandvoort b.v.

De meerprijs voor quattro aandrijving be
draagt ƒ 15 000 mcl BTW bij de 5 cylin
der motor en ƒ 11 400 incl BTW bij de 6
cylinder motor

De overige meerprijzen evenals de kleur
en bekledmgscombinaties vindt u m de
bijlagen van deze Nieuwsbrief

Golf Country
3e meest veelzijdige Golf is de Country
Dank zij z n syncro vierwielaandnjving is
3een pad voor de Country onbegaan
aaar Met z n stoere uitrusting is het een
wije tijdsauto met een zeer eigen uitstra
Img De Golf Country is nog maar kort in
het leveringsprogramma opgenomen
De Golf Country kost ƒ 53 770 inclusief
BTW De Country is m een unieke uitvoe
r|
ng leverbaar gebaseerd op de Golf
Syncro CL Voor de exacte uitrusting
verwijzen wij u naar de bijlagen van de
Nieuwsbrief

De nieuwe RENAULT Espace is een ech
te grootvolume limousine waarvan het
specifieke karakter wordt onderstreept
door
een moderne en eigentijdse styling
die m veel details overeenkomst ver
toont met de nieuwste generatie se
dans
een uitgebreid leveringsprogramma
dat o a een V6 motor twee 4 cilinders
en drie uitrustingsniveaus omvat
njprestaties van zeer hoog niveau zo
wel wat betreft comfort als wegge
drag
innovaties op het gebied van de func
tionaliteit en de flexibiliteit van het mte
neur
een Europees formaat - lengte 4 43 m
breedte 1 80 m en hoogte 1 70 m (zon
der imperiaal)
een optimalisering van het reiscomfort
door middel van een perfect afgestem
de uitrusting vooral op het gebied van
het verwarmmgs en ventilatiesysteem
en de audio apparatuur
CONSTRUCTIEVE
BIJZONDERHEDEN
In verband met de steeds hogere presta
ties is de nieuwe RENAULT Espace uit
gerust met
een nieuwe bodemplaat en een nieuw
voorste subframe om plaats te bieden
aan alle motorvdnanten (waaronder de
V6 krachtbron) en het nieuwe zeer
krachtige verwarmmgs /ventilatiesys
teem (eventueel m combinatie met air
conditioning)
een gewijzigde bestuurdersplaats met
als belangrijkste verandering een gro
tere afstand tussen het gaspedaal en
de rugleuning van de bestuurdersstoel
(betere stand van rechter voet)
een echt reservewiel op alle versies
voorzien van een band in dezelfde af
metingen als op de overige wielen toe
gepast
een brandstoftank van 77 liter op alle
versies (i p v een 58 of 63 liter tank
zoals op voorgaande model) De tank
is bij alle versies rechts onder het een
trale gedeelte van de vloer gemon
teerd
DE VERWACHTINGEN VOOR DE
NIEUWE RENAULT Espace
In de nieuwe RENAULT Espace komen
de voordelen van het concept nog dui
delijker tot uitdrukking waardoor de wa

gen actief zal bijdragen aan de ontwikke
ling van het betreffende marktsegment
en tegelijkertijd zijn eerste plaats op de
Europese verkoopranglijst zal verdedi
gen
De nieuwe RENAULT Espace zal op en
kele markten worden geïntroduceerd
waaronder Portugal Joegoslavië Gne
kenland en de Scandinavische landen
Op grond van zijn comfort en njpresta
ties krijgt de RENAULT Espace een
plaats in het S segment
Dit betekent dat Renault thans met twee
modellen m het segment van de grote
prestatiegerichte reiswagens is verte
gsnwoordigd n l met
een traditionele limousine de RE
NAULT 25
een limousine met een zeer ruim flexi
bel m te delen compartiment de RE
NAULT Espace
HET CONCEPT VAN DE NIEUWE
RENAULT Espace.
DE LIMOUSINE MET EEN ZEER RUIM
FLEXIBEL IN TE DELEN COMPARTI
MENT
De RENAULT Espace behoort tot een
nieuwe generatie automobielen
De luxueus uitgeruste grootvolume h
mousines
Dit concept ontleent zijn innovatieve ka
rakter aan de volgende factoren
een zeer moderne lijn en een uit een
compartiment bestaand interieur dat
geheel te benutten is
de interieurruimte van een grote reis
wagen binnen het formaat van een
middenklasse sedan (443 m)
een uitzonderlijk grote inteneurflexibili
teit waardoor het model veelzijdige
gebruiksmogelijkheden biedt
een geïndividualiseerd vervoer van de
passagiers dankzij de grote verschei
denheid in de plaatsmgsmogelijkhe
den van de stoelen
een bijzonder goed uitzicht voor iedere
inzittende dankzij de ongebruikelijk
hoge rijpositie
de mogelijkheid voor de passagiers
om tijdens het rijden van plaats te
wisselen dankzij de grote interieur
hoogte
rijeigenschappen (comfort gebruiks
gemak uitrusting weggedrag en pres
talies) die van een niveau zijn zoals in
de beste klassieke sedans wordt aan
getroffen

van lent opel
i
zandvoort
i
Kam. Onnesstraat 15 2041 CB Zandvoort
Telefoon 02507-15346

Auoi
Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort

tel. 02507 - 14565

AUTOBEDRIJF JONGSMA

VOILA: De PEUGEOT 405 GX.
Peugeot 405 GX n special gpba Deze bijzondere Peugeot 405 is nog
seerd op de 405 GL/GLD heeft een maar net geïntroduceerd en nu al te
bezichtigen bij Peugeotdealer Verstee
aantal bijzondere extra s
ge BV
MET EEN SLEUTEL TE VERGRENDE
LEN PORTIEREN BRANDSTOFKLEP De Peugeot 405 GX benzine uitvoering
EN KOFFERBAK
kost ƒ31 49500 de GXD (dieselversie)
ELEKTRISCH BEDIENBARE VOOR kost ƒ 36 530 00
PORTIERRUITEN
Een advies rest ons nog Komt u snel
3 GETINT GLAS
kijken Want er is maar een gelimiteerd
Een schitterend pakket extra s waarvoor aantal verkrijgbaar
u
slechts ƒ32500 betaalt Uw voordeel ... OF PERFECT KLINKEND VOOR500 00
DEEL

Kiest u niet voor de GX maar gaat uw
voorkeur uit naar een van de vele andere
uitvoeringen van de vernieuwde 405 dan
krijgt u een heel bijzonder kado naar
keuze een radio/cassettespeler of ra
dio?CD speler van ca ƒ 1 500 00 mcl
B T W en inbouw Dat is een uiterst
aantrekkelijk aanbod
Er is een maar aan verbonden u dient
uiterlijk 11 mei te beslissen tot zo lang
duurt namelijk de aktie

RENAULT
Curiestraat 10, ZANDVOORT NIEUW-NOORD
TEL. SHOWROOM, ADMINISTRATIE 02507-13360
WERKPLAATS, MAGAZIJN 02507-12323
FAX 02507-16646

GESCHENKEN DIE DE GEVER
NET ZO IN HET ZONNETJE ZETTEN
ALS DE ONTVANGER:

MOEDERDAG
7.95
19.95
14.95
14.95

Miss Sporty
Blazer spray
Amance spray
Joshiki spray

AANBIEDINGEN
29.50
32.50
15.—
29.50

Lancaster spray
Anais-Anais spray
Lou Lou gel douche
Colors de Benetton

Miss Dior spray

32.50
45.19.95
45.39.75
49.-

Lou Lou spray

39.95

Magie Noire spray
Y.S.L. Paris spray
Molyneux Quartz
Ysatis Givenchy
Nina Ricci spray

\ •'/

Poison spray Dior
Salvador Dali
Joop! spray
Jil Sander spray
Cartier Panthère
O de Lancôme

Ou.1"""

69.50
69.34.50
119.—
24.50

(JU*'

n

l es Copains
eau de p irtuni

C linstnn Latroix C LSI la

v ie'

Mina RILU l Air du
Tcnips

Gianni Versacp

Yves Saint Laurent
'Paris'

WAARDEBON

WAARDEBON

Bij aankoop van Lancaster of Jil Sander
reiniging + tonic + dag- of nachtcrème
Gratis een complete
c O en

Bij 2 Helena Rubinstein
Golden Beauty zonproducten

schoonheidsbehandeling t. w. v.

25.- korting,

O 2.0 O

Lanvm 'Arpege'

Jil Sander 'Woman Two'

Benetton'Colors

Montana

Clinique
'AromaticsOixir'

* Vrijdag en zaterdag is bij ons aanwezig
Maria Dollmger, spcialiste van Lancaster
en Jil Sander.

WAARDEBON

WAARDEBON

Bij aankoop van 2 bad producten
"Nina" van Nina Ricci exclusieve
navulbare verstuiver
Eau de Parfum gratis.

Kadobon voor een
schoonheidsbehandeling
Leuk verpakt met exclusieve
kosmetika miniaturen
OB
van 52.50 voor
OU.

-s A S
"^Vx

Bogncr Woman

Eticnnc Aigncr
Super fragrani-i- tornn.n

l a u r a \S!I|LS No l

Julio Iglesias 'Onl>'
partum

Armani

Yvcs Saint Laurent
'RiveGduche'

DEPOSITAIRE
\\,\*

-l \

f

\

•C^VQ^-

^«%^^|>

-

Bogner
Montana
Joop!
Salvador Dali
Anais-Anais
Lou Lou
Tresor Lancôme
Jil Sander
Givenchy
First v. Cleef & Arpels
Escada

Lancaster
Helena Rubinstein
Estee Lauder
Cartier
Yves Saint Laurent
Paco Rabanne
Clinique
Chopard
Nina Ricci
Gianni Versace
Gloria Vanderbilt

Benetton
Laura Ashley
Armani
Etienne Aigner
Moschino
Christian Dior
Clarins
Lancôme
Biotherm
Revlon

ZEEP MET LUXE MINIATUUR GRATIS

r~l
,v:r^ i

Anais-Anais
Lou-Lou
Joop!
eau de toileite

PV

raa

ï

LO Rabanni.
C ilandri.

GabriLlaSahatini

NBEUW VAN DE CREATEUR VAN
irr
G10RGIO "BEVERLY HILLS'
vanaf

"Beautiful" Estee Lauder
Y.S.L. Paris
Jil Sander

98,-

Sahador Dali

Yves Saint Laurent
'Opium'

Cashmir shawl of paraplu bij
Vanderbilt 50 ml. Eau de Toilette of
een 100 ml Eau de Toilette.

Cartier 'Panthère'

Caeharcl 'Loulou'
partum v a

CaLharel 'Anais Anais'

DROGISTERIJ PARFUMERIE MOERENBURG
HALTESTRAAT l, Tel, 16123

ChriMun Dior
'Poison' esprit de
partum

NinoCerruti
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ZANDVOORT - Voor Zand\oort '75 is het seizoen
1990/1991 wel het grootste succes geworden m de geschiedenis van de club Nadat vorige
veek al het kampioenschap geuerd kon worden van onder
andere het tweede team, maak
te het vlaggeschip van de vere
niging zaterdag het karwei
naar behoren af In Hoofddorp
werd de laatste competitie
wedstrijd met 1-3 gewonnen
waardoor de groenwitten de ti
tel pakten en promoveerden
naar de derde klasse KNVB
Een groot succes dus dat mede
op het conto geschreven kan
worden van tramer Gerard Nykamp, die zijn teams het geheIP seizoen op scherp heeft we
t3n te houden
In de lastige uitwedstrijd tegen
Hoofddorp was een punt voldoende
n m het kampioenschap te behalen,
maar zoals het gehele seizoen de
Aindvoorters gaan elke wedstiijd
oor de winst Ook tegen Hoofddorp
\\crd direct het initiatief genomen
n het doel werd behoorlijk onder
uur genomen De bal wilde er ech
r met in aangezien de doelpaal in
Ie weg stond Het overwicht van
"andvoort '75 zou toch vruchten af
\erpen In de 35e minuut slaagde
I var Steen erin een aanval koelbloe
dig af te ronden, O l
Grote vreugde bij de spelers en de
ueegereisde Zandvoorters, maar
die zou van korte duur zijn Met de
edachte al bij de titel ebde de con
entratie even weg en Hoofddorp
i ondde de eerste de beste aanval dan
ook af, 11 In de rust hamerde trai
i er Nijkamp er nog op dat het kop

Zandvoorts
Nieuwsblad

WOENSDAG 8 MEI 1991
aanval Eob Koning kapte zijn tegen
stander uit en knalde keihard en on
houdbaar raak 3 l Bij het emdsig
naai van de scheidsrechter natuur
lijk de bekende vreugdedansen en
terecht kwam het kampioenschap
daar, bij het team dat er het meeste
recht op had In de laatste veertien
competitie wedstrijden
behaalde
Zandvoort '75 maar liefst 26 punten
Vanaf 5 december (sintei klaas)
heeft Zandvoort 75 geen cadeav
meer weggeven en het bleef vanat
die datum ongeslagen Ook uit hel
doelsaldo van 73 voor en slechts 20
tegen blijkt dat de badgasten de
sterkste m deze klasse waren
In verband met dodenherdenking
is het kampioenschap op gepaste
wijze gevierd en zondag werd een
rondrit op een open wagen, dooi het
dorp gemaakt Voorlopig kwam gis
teravond een eind aan de feestelijk
heden met een ontvangst op het
raadhuis, door het gemeentebe
stuur
„In die wedstrijden waar het er op
aan kwam pakten we de punten
stelde een schorre Gerard Nijkamp
„We hebben het hele jaar naar dit
kampioenschap tocgeleefd en het i
gelukt Tegen Hoofddorp ging het in
de eerste helft goed maar door /enu
wen was de tweede helft mindei
maar in de slotfase pakken we toch
de winst De laatste weken hadden
we nogal wat blessures er ik mag
nogmaals wel stellen dat we erg veel
steun hebben gehad van fysiothera
peut Maarten Koper waardoor de
blessures snel verholpen waren'
De Zandvoort'75 selectie en begeleiding trekken door de Haltestraat, na het behalen van het kampioenschap. Wat het uitkomen in de derde klasse
voor Zandvoort 75 betekent, zegt de
pie er bij gehouden moest worden, De strijd leek op een gelijkspel uit te schitterend ingekopt door Robm succesvolle Zandvoortse trainer
maar toch sloop de nervositeit in het draaien, maar Zandvoort '75 sloeg in Castien Hoofddorp trok nu meer „Wat voetbal betreft is het beter in
Zandvoortse team Hoofddorp was de slotfase alsnog toe Bert van naar voren en daardoor kreeg Zand de derde klasse en moeten we het
echter met in staat iets gevaarlijks te Meelen stuurde, met een gave pass, voort 75 meer ruimte Het derde kunnen Het is moeilijker om uit de
ondernemen, daar de Zandvoortse de snelle Paul Longayroux de ruim doelpunt volgde al snel en ook nu vierde klasse te komen dan uit de
achterhoede er een goed oog op had te m en diens voorzet op maat werd ontstond dat doelpunt uit een snelle derde klasse te degraderen"

Zandvoort 75 maakt karwei af

Mnst voor koplopers
Zandvoortse Schaakclub
ZANDVOORT - In de 30e Jornmg Lindeman remise, Geerts
onde van de interne competi- Gude l O, Ayress De Oude l O, Van
ie van de Zandvoortse Eijk Van Elk l O, Van Kempen Gor
ter l O De ranglijst ziet er nu als
Schaakclub hebben de gega- volgt
l Van Kempen, 2 Van
ügden voor een ereplaats op Eijk, 3uitAyress,
4 Lindeman, 5 Van
Ie ranglijst, het zekere voor der Meijen, 6 Molenaar,
7 Termes,
iet onzekere genomen De 8 Geerts, 9 Jornmg, 10 Marqueme
neeste van de top vijf wonnen Volgende week donderdag wordt de
mn wedstrijd en mede daar- 31e en voorlaatste ronde gespeeld
>m is de spanning met nog
wee ronden te gaan zeer span- Jeugd/opleiding
lend geworden
Voor de jeugd van de Zandvoortse
Schaakclub was er een nabespre
king van het proefexamen dat de
week daarvoor werd afgenomen
Het officiële examen zal op donder
dag 23 mei van 19 00 uur tot 20 00
uur m het Gemeenschapshuls afge
nomen worden door de afgevaardig
de van de NHSB, mevrouw Gei da
Schiermeier Palm

Alle vijf gegadigden voor een eind
lassermg bij de top vijf, met dus
og twee ronden te gaan, lieten er
'onge week donderdagavond m het
'Eineenschapshuis geen gras over
moeien Van Kempen, Van Eijk, Ay
en Van der Meijden wonnen
un partij Alleen Lindeman speelde
n remise tegen Jornmg Geen gro
verrassingen dus op deze speel
ond, maar de spanning in de slot Louis Bloktoernooi
;>e van de competitie is erg groot
Naar het zich laat aanzien zal het
Totaal werden er acht wedstrijden elfde Louis Blok Rapidtoernooi ook
ipeeld en de uitslagen daarvan dit jaar een groots gebeuren worden
ai en als volgt Schiltmeyer Wigge Tot nu toe (zondagmiddag 5 mei) is
msen remise, Kok Molenaar re de toernooicommissie niet ontevre
ibe, Franck Van der Meijden O l, den over het aantal deelnemers dat
zich heeft opgegeven Er waren al
ruim 40 aanmeldingen binnen en er
worden nog meer schakers ver
wacht De sluitingsdatum van dms
dagavond was toen nog niet bereikt
Dankzij het beschikbaar stellen van
ZANDVOORT - Op woensdag 15 klokken, borden en stukken door de
ti 1991 barst bij Casino Zandvoort Schaakvereniging Schalkwijk uit
tcuwen handbal het tenmsgeweld Haarlem als aanvulling op het mate
L
erlos In drie jaar tijd is de tennis riaal van de Zandvoortse Schaak
deling van de handbalveremging club, zal dit elfde toernooi zeker
fk gegroeid In 1989 werd begon weer slagen Belangstellenden zijn
n met 40 liefhebbers, die les na de gehele dag van harte welkom om
en en nu m 1991 wordt er les gege dit toernooi mee te maken Vanaf
n aan maar liefst 140 leden De 10 00 uur in het Gemeenschapshuis
nnislessen worden gegeven door aan de Louis Davidsstraat 17
L
heren Methorst en Lembeck en
evrouw Acda

"ennisseizoen bij
"asino-ZVM begint

Voor Chess was het behalen van
het kampioenschap reeds het twee
de sportieve succes in het prille be
staan van de vereniging In maart
had de top vier van Chess namelijk
reeds beslag gelegd op de Rapid titel
voor 4e klassers m het Noordhol
landse plaatsje Koedijk Voorzitter
Van Brakel schrijft de successen toe
aan een goede inzet van iedereen en
een dosis goede vechtlust „Wat we
echter zeker niet mogen vergeten is
de financiële steun van Auto Strijder
BV Zonder deze gerenommeerde
Volkswagen/Audi dealer was dit al
lemaal niet realiseerbaar geweest",
aldus de tevreden praeses

Geniet opnieuw - of voor het eerst - van Walt Disney s meesterlijke klassieke tekenfilm met Mowgh Baloo de Beer en Shere Khan de tijger
Geheel Nederlands gezongen en gesproken
Vrij za zo en woe om 1400 uur
En tevens op do om 14 00 uur Hemelvaartsdag1
Kinderen tot 12 jaar ƒ9
Bioscoopkaartje volw ƒ 12 50 (65+ ƒ 9 00)

In de slotwedstrijd was tegenstan
der MHK te zwak om nog roet in het
kampioenseten van Bad Zuid/ZN te
gooien Zoals gewoonlijk, bij aan
staande kampioenen, stonden ook
hier de zenuwen op hoog niveau
Ook een doelpunt in de eerste mi
nuut van Marcel Schoorl bracht
daar geen verandering m Het gmg
bij de Zandvoorters zelfs over in een
wat te gemakkelijke houding waar
door MHK goede kansen kreeg op
de gelijkmaker Doelman Wim van
der Kuyl sleepte Bad Zuid er echtei
doorheen In de 20e minuut kwam

ZVM-zaalvoetbal
gaat beginnen

ZANDVOORT - Zoals al 21
jaar lang wordt het weer tijd
voor het zaalvoetbaltoernooi
van Zandvoortmeeuwen Het
is eigenlijk tijd voor de zomersporten maar telkens bleek in
Zandvoort en de regio de be
hoefte te bestaan om het seizoen met een zestal weken te
verlengen
En het ZVM toernooi is dan een
uitgelegen ontmoetingsplaats van
voetballers, die nog even napraten
over het afgelopen seizoen maar ook
fel strijden om de Zandvoortmeeu
wen cup
Ook dit jaar hebben 48 zaalvoet

het verlossende tweede doelpunt
Frans Post lanceerde Gerard Ram
kema die niet aarzelde en raak
schoot 2 O
In de tweede helft verliep de strijd
voor de Zandvoorters wat vlottei
Na twee minuten was de stiijd al
beslist Jack Goedegebuure werd
vastgehouden en de dader kon vooi
twee minuten naar de strafbank vei
trekken De toegekende strafschop
werd dooi Robert Koning onbens
pehj k ingeschoten, 3 0 In de twee
minuten dat Bad Zuid/ZN een man
meer had werd nog vlot tweemaal
gescooid Robert Koning en Gerard
Ramkema voerden de stand op naai
5 0 Brj de Zandvoorters lukte nu
alles en MHK werd geheel over
speeld Ed Vastenhouw zorgde vooi
de zesde treffer waarna MHK een
foutje m de Zandvooi tse detensic af
strafte en de eer redde, 6 l In de
slotfase volgden de combinaties el
kaai snel op en MHK had totaal
geen glip meer op de snelle Bad
Zuid/ZN spelers Maicel Schoorl
scoorde tweemaal en Jack Goedege
buure bepaalde de eindstand op 9 l

ZHC-jongens pakken titel

Ook al zijn de meeste cursussen
>'a hier en daar is nog wel een
atsje vrij Heeft men belangstel
n
" dan moet contact opgenomen
01
den met Rmy Cappel, Max Eu
ZANDVOORT - Het
straat
31, telefoon 18269 Er is nog ZHC jongens Al elftal
a
'Olats op de volgende lesuren heeft vorige week het
-nsdag, jeugd voor beginners van kampioenschap binto
t en met 10 jaar en senioren be nengehaald na een
n
( 'iers van 15 00 uur tot 16 00 uur
P donderdagmorgen is er nog spannend &lot van de
'<uts voor senioren beginners en competitie
\orderden De cursus bestaat uit
e
'i lessen met aansluitend een on
In de afgelopen weken
er
hng toernooi De kosten voor de werd eerst nog afgerekend
' hele cursus zijn slechts J 80,
met grootste rivalen Bloe
°ok
bestaat
nog
de
mogelijkheid
mendaal en Rood Wit en
fl
banen te hui en voor vrij tennis tenslotte werd HBS ver
e
kosten hiervoor zijn / 165, per slagen waardoor ZHC het
•-'*oen
Ook hiervoor moet men kampioenschap kon gaan
ctl
melden bij Rmy Cappel
vieien

Tegen HBS ging het in
de eei ste helft nog niet erg
soepel Het spelmveau lag
niet erg hoog, wat gioten
deels kwam door de zenu
wen Na tien minuten keek
ZHC zelfs tegen een O l
achterstand aan toen HBS
een strafbal benutte In de
t\\ eede helft waren de i ol
len omgediaaid en was
ZHC beter op dreef Een
strafbal, benut door Gillis
Kok betekende de gelijk
maker, l l Met technisch
fraai spel werd HBS m de
veidediging terug gedron

MET IN HET VOORPROGRAMMA CLOWN DIDI!

(l). Daarachter Ton van Kempen, Kees Koper, Olaf Cliteur en Nico Handgraaf. Piet Duin en Simon Bosma ontbreken op de foto
Foto Bram

Titel voor Bad Zuid/ZN
ZANDVOORT - De kampioenen in de sport volgen elkaar snel op Zo werd ook het
zaalvoetbalteam van Bad
Zuid/ZN kampioen en promoveert daardoor naar de hoofdklasse Een groot succes voor
de ploeg van coach Ap Lam
mers die zijn team m drie jaar
van de tweede klasse naar de
hoofdklasse leidde

/onciai; 5 mei

AS 4711 Zuidvooi' 2 Rapiditas l
7 l Soestdi|k l Zandvooit 3 4 5 Jo\
Mozaïek d Zanchooit 4 2 fa Zand
vooifï Kiomineriu 380 Elckeilec
i Zand\ ooi t 6 2 b WOC 5 Zand
\ ooi t 7 4 4 Zanch ooi t l Heren
Stiandvliet l> O Zanch oort 2 Heren
Overdelft l 0 6 Zandvooit l jeugd
O u d o i p l 4 4 Kikkeisljeugd Zand
\ooit 2 7 l

JUNGLE BOOK (al)

der accepteerde dit waardoor het
symbolische halve punt binnen was
en het kampioenschap een feit
Toen kort daarna ook Kees Koper
zijn partij aan het vierde bord in
voordeel besliste, was de f eestvreug
de compleet Ton van Kempen be
sloot op het derde bord zijn verkre
gen voordeeltje gezien de stand met
om te zetten in een punt maar genoe • Het kampioensteam van Chess Society bij sponsor Strijder BV. Ed Strijder
gen te nemen met remise
bekijkt een partij schaak tussen voorzitter Van Brakel (r) en secretaris Drost

Op het zevende bord wist Simon
Bosma echter van geen wijken In
een hectische partij gaf de, als een
terriër vechtende Bosma, een ge
wonnen stelling uit handen om ver
volgens toch nog uit een verloren
stand het zevende punt m de wacht
te slepen De Hillegommers vatten
de 7 l nederlaag, waarmee kennelijk
van te voren reeds rekening gehou
den was, sportief op en vierden het
kampioensfeest van Chess Society
tot in de kleine uurtjes mee

Tennisclub
Zandvoort

Bioscoopprogrammering 9 mei t/m 16 mei

ZANDVOORT - Met een daverende 7-1 overwinning op hekke- Met een comfortabele 4 O voor
luiter De Uil uit Hillegom heeft het door Auto Strijder gespon- sprong had Chess genoeg aan een
punt uit de resterende 4 partij
sorde Chess Society beslag gelegd op het kampioenschap in de halve
lerde klasse G van de Noordhollandse Schaakbond Met een en
core van maar liefst 13 punten uit 7 wedstrijden mag de pas 8 Secretaris Hans Drost was dit niet
aanden oude vereniging volgend seizoen in de derde klasse ontgaan en lanceerde daarom direct
uitkomen
een remise aanbod Zijn tegenstan
waardoor het eerste Zandvoortse
punt reeds een feit was Ook op het
tweede bord •moesten de Hillegom
mers een snelle nederlaag accepte
ren Olaf Cliteur liet reeds in de ope
mng van de partij geen spaan heel
van zijn opponent Toen deze ook
nog met open ogen in een door de
Zandvoorter uitgezet valletje liep,
De Haarlemmers hadden echter was het tweede punt een feit Ook op
tn wedstrijd meer gespeeld Nadat de borden l en 8 waren de kaarten
eam captain Olaf Cliteur zijn mede reeds snel geschud
spelers krachtig gewaarschuwd had
Op het eerste bord veroverde voor
oor onderschatting, begon Chess zitter Hans van Brakel een stuk
rotimaal geconcentreerd aan het waarna de partij spoedig een gelo
inciale duel
pen koers was, terwijl op het achtste
bord Nico Handgraaf zijn tegenstan
Op het derde bord bracht Piet der van de dame beroofde waardoor
Duin zijn tegenstander binnen 20 ook hier de rest van de partij tot een
nmuten onherstelbare schade toe formaliteit gerekend kon worden

ZANDVOOET Aanstaande /on
dag noemt Zandvooitmecuwen at
scheid van het vertrouwde complex
aan de Vondellaan Jarenlang speel
de de vijftigjarige verenigmt, daai op
de unieke velden m de kuil Z ind
voortmceuwen t,eeit aan de laatste
speeldag een bijzondci tint]e m dt
vorm van een gezellige voetbald 12
voor alle leden Alle teams zowel de
?onda§ en de zateidag spelen dan
een onderling toernooi Alle speld s
zullen bovendien veiceuwigd \\oi
den op een foto met als achteigiond
de kantine Deze foto /al als hei inne
ring een plaats krijgen in het nieuwe
clubhuis in het circuitgebied De af
trap van het toernooi is om 11 00 uur
en het slot wordt vei wacht om 15 00
uur waarna ei een slotfeest woidt
gehouden

NU OOK ÏN ZANDVOORT
NAAR DE BIOSCOOP

Chess Society Zandvoort zeer
overtuigend naar schaaktitel
Chess Society begon vorige week
un de slotronde van de competitie
net het idee dat er gewonnen moest
\orden van het zevende team van
Uil Concurrent VHS uit Haar
Lm stond namelijk voor aanvang
m het duel l punt voor op de Zand
oorters

Afscheid Meeuwen
van Vondellaan

gen ZHC foiceerde een
paar strafcorneis en uit
een daarvan wist Ronald
Roodhait te scoien 2 l
Vervolgens kwam de su
pei snelle spits Jorg Brou
wei m actie en maakte
meteen een fraaie bewe
ging 3 l In de slotfase
maakte Gillis Kok, uit een
straf col nei, het vierde
doelpunt Behalve spelers
en coaches was ook tiai
nei Prits van Loenen Mai
tinet erg tevreden over dit
resultaat waaraan hij ook
een belangiijk steentje

had bijgediagen
Op de foto staand van
links naai rechts Jeroen
Biouwei coach Raymond
Leffelaar Pepijn Paap,
Woutei Slotemakei Joi g
Biouwei Victor Woutei s
Niels Jonkei
Ronald
Roodhai t Zittend van
links naai lechts coach
Torn Gatsomdes Niels
Castifn Niki Gatsomdes
Gillis Kok Jeioen Bal
Jan Bart van der Mije,
doe'man Caspei van Giie
ken en mascotte Daniel
Polak

balteams ingeschreven en in diverse
klassen wordt gespeeld Behalve de
eerste en tweede klasse ook nu een
afdeling voor de veteranen en de re
creanten Nadat het toernooi m be
ginfase door de Sporting Club Zand
voort werd gerund met deelname
van een bescheiden aantal teams, is
het toernooi onder de organisatie
van Zandvoortmeeuwen uitgegroeid
tot een groots evenement Zeei goe
de zaalvoetballers uit Zandvoort en
omgeving zullen er voor zorgen dat
ook dit jaar de spanning te snijden
zal zijn
De eerste bal zal getrapt worden
op maandag 13 mei aanstaande om
18 45 uur en de slotwedstrijd de fi
nale, vindt plaats op vrijdagavond 21
juni Tegen die tijd zullen er weer
honderden doelpunten gevallen zijn
in de Pelhkaansporthal aan de A J
van der Moolenstraat In de hoogste
afdeling verdedigt Play In de beker
en behoort opnieuw tot de favorie
ten Jaap Bloem Sport en Pim Jans
sen zullen zeker een hartig woordje
meespreken Auto Versteege komt
met een zeer jeugdig team aan de
start A junioren van Zand\oort
meeuwen aangevuld met jeugdspe
Iers uit de Haarlemse selectie zullen
zeker een met te onderschatten
team vormen
Natuurlijk zullen er verrassingen
zijn en zullen er meerdere kandida
ten zijn voor de eindoverwinning
Ook zal dat in de tweede divisie het
geval zijn, maar Trefpunt TZB/Teu
mssen en Bad Zuid zijn naar vei
wachting toch wel de favorieten Bij
de veteranen komt het stei ke Bana
na/Fontanelle met oud mtematio
naai Theo van Duivenbode uit
Na maanden van voorbereiding is
de organisatie ei opnieuw m ge
slaagd de zaak rond te krijgen en
bovendien heeft men een zeei liaai
programmaboekje in elkaar ge
diaaid In januan zijn \\e met de
organisatie begonnen stelt Hans
Jongbloed Het is alleen jammei
dat zo'n achttien teams met inleve
ren van pasfoto s vooi de pasjes
wachten tot liet laatste moment
Maai bij de eeiste wedstiijd is alles
in 01 de Gezien de opgege\ en spelers
verwachten we een sterk toernooi en
rekenen we op een grote publieke
belangstelling
Nieuw m dit toernooi is de stnjd
om de Van den Heuvel Penaltybo
kaal Voor aanvang van iedere wed
strijd worden pei team twee penal
ty s genomen door twee willekeui ige
spelers zodat elk team 14 penalty s
totaal te nemen krijgt en 14 punten
kan behalen
Gespeeld gaat worden op elke
dooi de weekse avond \ an 18 45 uui
tot 2300 uui terwijl er slechts een
zateidag gepland staat De entiee
piijzen voor -volwassenen is / 2 50
per avond kindei en tot 12 jaar bèta
len / 0,50 Te\ens zijn ei passepai
touts te verkrijgen vooi de somma
van. / 25 en de spelei sdameskaar
ten kosten / 10

WELCOME HOME ROXY CARMICHAEL
Van de regisseur van THE NAKED GUN Jim Abrahams nu een verhaal over een idool dat naar een provinciestadje komt en alles in rep en
roer brengt
Met Wiona Ryder (van Great Balls of Fire ) en Dinah Manoff (van de
T V -serie Empty Nest )
Vrij za zo en woe om 16 00 uur en tevens op do om 16 00 uur Hemelvaartsdagi
ALLE BIOSCOOPKAARTJES OM 16.00 UUR ƒ9,00 !!!!!'!!! PLUS
4 GRATIS PENNINGEN PER KAARTJE VOOR FAMILYLAND!

KINDERGARTEN COP
Een vreemde combinatie Arnold als leraar van een peuterklas
Wat is erger voor een politieman de boeven of de kleuters7
Dagelijks om 19 00 uur en om 21 30 uur
Bioscoopkaartje / 12 50 (65+ ƒ 9 00)

Schworzenegger
Als ze denken dat ze hem aankunnen,
zijn. ze niet goed bij hun kleine hoofdjes.

. j,

t «imwM »

j

ïxindsrgonTen
KLEUTERSCHOOLSMERIS
Uitgebrichldoor UiP
(Nelherlands)BV

Circus Zandvoort

UNIVERSAL

tel. 02507-18686/19535

GRATIS BIJ ELK BIOSCOOPKAARTJE een PENNING voor FAMILYLAND
EN OM 1600 ZELFS 4 PENNINGEN GRATIS PER KAARTJE'"Uil
OP HEMELVAARTSDAG EXTRA OPTREDEN
„CLOWN DIDI EN ZIJN SPEELGOEDKIST" OM 13.00 UUR
KAARTJES ƒ 5 00 reserveren balie Circus (tel 18686)

WOENSDAG 8 MEI 1991
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ELSO - ZANDVOORT
organiseert op

Delicia
Kerkstraat 16
tel. 12270

MAMA KRIJGT ER EEN

dinsdag 14 mei a.s. in het
gezondheidscentrum aan het
Beatrixplantsoen

elektrische

PHILIPS

borstel type D3

Veelzijdige bc
ceschikt voor oksels,

hs&e.

een lezing over

Deluchtverspre
is ideaal voor hel
modelleren van
hethaar.

Werkt op netvoedmg.

et een uuw«-JUot
idert doordoor goed het

CARA-zorg in
Zandvoort

Moederdag
Menu
aspergesoep
* **
Ossehaaspuntjes in
stroganoffsaus met garnituur

;

een groepsgewijze aanpak.
Sprekers zijn:
Bart van Bergen, huisarts; Carien
Koopmans, districts
wijkverpleegkundige en Arjan de
Boer, fysiotherapeut.
Aanvang: 20.00 uur.
Toegang gratis, iedereen is welkom!

* **
BRflUnstaafmixe^vpeSOO^
UjimelbareWepdiede

PHILIPS gezichtssolarium

coupe ijs

Deze handige citrusoers is
qemakkeliik schoon
te maken en het

rf=ZI--

27,50

nuuwi v
„itendekai
aroma erin!

typeHP3147
Bezorg je moeder een gezond kleurtje met dit
mooie compacte gezichtssolarium.
De schakelklok is instelbaar tot 60 minuten en
heeft automatische afslag.

Nu

PHILIPS Citruspers typeHR2770

129.-

SUMMER'91
Thorbeckestraat 15 - Zandvoort Tel. 02507-13378 t.o. Casino

BALK
BAKT
BETER
BROOD
MOEDER LEEFT ALS MOEDER GEEFT
VAN EEN TAART KAN MOEDER GEVEN

Bloemenhuis J. BluyS

Voor de kinderen die moeder
echt willen verwennen heeft Uw
Echte Bakker deze zaterdag:

MOEDERDAGSLAGROOMTAART 8,75

Moederdagtaarten
vanaf ƒ 20,- op bestelling
ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28, tel. 29989

Haltestraat 65, Zandvoort, tel. 12060
De Specialist in al uw bloemwerken.

Moederdag .
natuurlijk
Bloemendag.

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

MOEDERDAG
Laat zien, hoe Uw
liefde voor haar bloeit.
Decoratieve
cadeautjes, waar
moeder ec/?f blij mee is.

een zaak voor mannen

Kerkstraat 20

Postcode
Loterij
schenkt
NIEUW IN ZANDVOORT 1,1 miljoen aan Koerden
Een kleurenvergroting van uw mooiste
foto KLAAR IN 1 UUR

den in Turkije, Iran en Irak.
Het spreekt vanzelf dat de
Postcode Loterij deze hulpactie steunt. De opbrengsten
van de loterij worden immers
besteed aan goede doelen op
het gebied van mens, natuur
en milieu. De steun aan de
Koerdische vluchtelingen is
daar een voorbeeld van. •

Dank zij onze nieuwe geavanceerde fotoverwerkingsapparatuur
zijn wij in staat om in 1 uur een vergroting af te drukken waarbij u
de keuze heeft uit maar liefst 3 verschillende formaten (13x18),
(15x21) en (20x30)
* Geen dagen meer wachten op uw vergroting
* Uw negatieven blijven binnen onze zaak en kunnen niet
zoekraken
^ Uw foto's worden afgedrukt op Kodak papier voor een goed
contrast en perfecte kleur
* Wij drukken zelf uw foto's af. Voor een optimaal resultaat
gebruiken wij voor de afwerking uitsluitend Kodak papier en
chemicaliën
Bovendien wordt de afwerking gecontroleerd door het Kodak
computersysteem voor kwaliteitsafwerking. Een betere garantie
voor meer kijkplezier en zekerheid is er niet.

DEZE MAAND
EEN VERGROTING

formaat 15x21 cm voor slechts
KLAAR TERWIJL U WACHT!

ƒ2.50
Alleen van kleinbeeld negatief

Huilend wacht dit Koerdische kind
met haar familie in een Turks opvangkamp op een on:ekere toekomst.
Inzet: Koerdische vrouwen en kindercn in Noord-1 rak verdringen :ich
voor een helicopter die :e in
veiligheid za/ brengen.

De Golfcrisis heeft diepe wonden geslagen. Het
ergste zijn de Koerden in Irak eraan toe. Zij zijn
voor het geweld gevlucht, maar kwamen terecht
in erbarmelijke omstandigheden.
De vlucht van honderdduizenden Koerdische mannen,
vrouwen en kinderen naar de
bergen of de opvangkampen
in Turkije en Iran heeft al aan
zeer velen het leven gekost.
Duizenden kinderen hebben
de zware tocht niet overleefd.
G e l u k k i g komen er steeds
meer kampen waar de berooide en verhongerde Koerden
hulp en onderdak vinden.

Humane doelstelling

FOTO FOCUS

Voor service en kwaliteit

HALTESTRAAT 37, TEL 15810-1 UUR SERVICE
Openingstijden: ma. t/m vrij. 9.00 tot 18.00 uur; zat. 9.00-17.00 uur
Ook zondag geopend van 12.00-17.00 uur.

Natuurlijk kan het niet anders
dan dat ook de N a t i o n a l e
Postcode Loterij zich het lot
van de Koerdische vluchtelingen aantrekt. Daarom heeft
ze besloten om met een
schenking van 1,1 miljoen bij
te dragen aan de hulpactie.
Daarin werken Unicef Nederland. Artsen Zonder Grenzen,
Memisa, Novib/Gast aan Tafel, Mensen in Nood, Rode
Kruis, Oecumenische Hulp,
Tear Fund en Terre des
Hommes samen om acute
hulp te bieden t ian de Koer-

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
g de vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand
het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
Ü 1 lot (ƒ 10,-) per maand

U

loten (a ƒ 10,-) per maand

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

LJ dhr. Ü mevr.

NATIONALE
c

Trl

LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag
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De belangrijkste doodsoorzaak van kinderen tussen
een half en één jaar is mishandeling.
Vijf procent van de kinderen onder de achttien jaar
die overlijden, overlijdt aan de gevolgen van

K

indermishandeling
kent vele vormen: lichamelijke, geestelijke en materiële mishandeling, lichamelijke of emotionele
verwaarlozing
en
sexueel misbruik.
Volgens artikel 19 van de Conventie
van de rechten van het kind van de
Verenigde Naties is het de plicht van
de staat, kinderen te beschermen tegen alle vormen van mishandeling
door ouders of verzorgers en maatregelen te nemen voor de opvang en
behandeling van slachtoffertjes.
door Jos Temmink

De behandeling van de beleidsnota kindermishandeling is begin maart echter
door de Tweede Kamer voor onbepaalde
tijd uitgesteld. Wel wordt er in september
een landelijke actie, met onder meer een
Postbus 51-spotje, gestart om de problemen rond kindermishandeling, die immers meestal binnen de beslotenheid van
het gezin blijven, uit de taboesfeer te halen.
Ook zijn er in deze regio scholingen voor
huisartsen over incest gestart en worden
scholen lesprogramma's aangeboden. Het
onderwijspersoneel wordt via symposia
getraind om kindermishandeling te leren
onderkennen. Extra geld voor hulpverlenende instanties wordt er echter niet beschikbaar gesteld. Kindermishandeling is
een wijdverbreid en tegelijkertijd onderschat probleem. In dit artikel besteden wij
hier aandacht aan. De cursieven zijn praktijkvoorbeelden.
„Daders hebben geen bordje op het voorhoofd. Het zijn ook dardige mensen. Dat
maakt het zo moeilijk herkenbaar. Kindermishandeling is meestal voor de omgeving
niet te zien. Maar daders zijn wél mensen
die het doen," zegt jeugd- en schoolarts
Ben Rensen, „het zijn de beroepsgeheimen
en de gezinsdrempels die het zicht op mishandeling vertroebelen. Sexueel misbruik
en andere kindermishandelingen zoals lichamelijke en emotionele verwaarlozing
kan jarenlang doorgaan zonder dat het
wordt opgemerkt."
Vader laat zijn dochtertje van ses regelmatig naareen pornovideo kijken na een bandje van Donald Duck en zegt dat dat leuke
spelletjes zijn die vaders met kinderen doen.
Later zegt het kind tegen een arts dat ze
zulke leuke spelletjes ook doet met haar
papa. Alleen die vieze yoghurt vindt ze niet
lekker.

mishandeling. Jaarlijks zijn dat er vijftig. Een per
week dus.
Het topje van de ijsberg. Want volgens officiële
cijfers worden jaarlijks in Nederland zo'n
honderdduizend kinderen mishandeld.

Kindermishandeling is meei
een perfect verborgen misda
zou eens een tijdlang naar plaatjes moeten
kijken van kapotte kinderkontjes. Of een
zeer intensieve, gedwongen behandeling
ondergaan."
Sexueel geweld is omgeven met een cultuur van zwijgen. Slachtoffers, daders en
mensen uit de omgeving hebben vele redenen om het te ontkennen. De vrouwen en
kinderen die sexueel geweld meemaken
worden door angst, schaamte en loyaliteit
jegens de dader weerhouden om te praten
en hulp te zoeken. De omgeving wil het
vaak niet horen of reageert met ongeloof.
Het zijn meestal meisjes die slachtoffer
worden. Maar sinds kort komen er ook
gegevens naar buiten over jongens die binnen en buiten het gezin sexueel misbruikt
worden. Wordt er aangifte gedaan dan
volgt in de huidige praktijk op een veroordeling wegens kindermishandeling veelal
een celstraf. „En dat lost meestal het probleem niet op. Het maakt het voor de directe omgeving alleen maar erger. Ze komen
sociaal in een isolement te staan. De maatschappelijke consequenties zijn vaak ernstig. Dat is ook een van de redenen waarom
er rond incest en mishandeling zo'n taboe
heerst."

echte vader. Het oudste kind vertelt haar
moeder dat 'oom' in Alkmaar net zo doet
als papa. De moeder meldt dit bij de maatschappelijk werkster. Deze stelt vragen
aan de pleegvader, maar deze ontkent.
Pas als de moeder naar het Advicsbureau Kinderbeschermingskonfliktcn stapt
komt een en ander aan het rollen. De twee
meisjes, nu negen en tien jaar, zijn nu bij
een pleegmoeder waar ze therapie krijgen
wegens abnormaal
verleidingsgedrag.
Voor kinderen die vanaf heel jong zijn mistaruikt is volgens Van Rensen zo'n sexueel
gedrag niet ongewoon. „Die kinderen hebben geleerd via sexeel gedrag aandacht te
vragen," zegt hij.
Meisje van vijftien maanden: gescheurde
anus, slijmvlies van dikke darm zichtbaar.
Bij een arts binnengebracht met anaal
bloedverlies. Haar broodmagere. zeer nerveuze, kettingrokende moeder accepteerde
direct dat ze sexueel misbruikt werd Grote
aantallen mannen hadden toegang tot deze
baby omdat de moeder thuis 'bijwerkte' De
dader is nooit opgespoord.

Een twaalfjarige jongen: Ik moest bij haar
slapen, want ze was bang. Ik werd 's morgens wakker met een dikke je weet wel. Haar
hand lag op mijn buik. Ik wou gauw opstaan
om naar de WC te gaan, maar ze was al
wakker en hield me tegen. Ze wilde weten of
ik ziek was. Toen begon ze over m'n dinges
te wrijven weetjewei. Ze zei dat ik mijn
hand ook bij haar moest doen. Ik was bang
maar kreeg ook een wel fijn gevoel. Toen
kreeg ik rare schokken en was het afgelopen.
Ik voelde me heel gek. Zoiets doet een moeder toch niet.
Het zijn niet alleen mannen en vaders
die kinderen sexueel misbruiken. Ook bij
moeders - hoewel het vaker voorkomt dat
vrouwen zich schuldig maken aan psychische, dan aan sexuele of fysieke mishandeling - komt het voor dat zonen of jongens
door hen misbruikt worden.
De vader van Kees is chauffeur en vaak
weg. Zijn moeder is schoonmaakster en
heeft verschillende vriendjes. Ze is bang
dat haar zoon haar zal verraden. Daarom
leert ze de jongen vanaf zijn tweede jaar
uitsluitend iets te zeggen als hij samen met
haar is. Hij mag met niemand spelen en
zijn vader krijgc te horen dat hij een keelafwijking heeft. Omdat moeder niet genoeg
heeft aan haar vriendjes om aan haar sexuele behoefte te voldoen, leert ze Kees later
ook op haar 'paardje-rijden'. De jongen
raakt achter in zijn ontwikkeling en is zeer
onhandelbaar. Pas als vader bij toeval zijn
zoon hoort praten komt een en ander aan
het licht.
Het taboe rond mishandeling moet worden doorbroken. Dat is ook de mening van
mevrouw Matje Doeve-Van Raalte van de
Vereniging tegen Kindermishandeling
(VKM) en van mevrouw Carla Russell van
de Stichting Ondersteuningscentrum Amstelland en de Meerlanden (SOAM). Zij
zijn lid van de werkgroep Preventie Kindermishandeling regio Amstelland en
Meerlanden. De VKM stelt zich ten doel
geweld tegen kinderen te voorkomen, dan
wel zo vroeg mogelijk te herkennen. Mevrouw Doeve geeft onder meer voorlichting op scholen. Zij heeft een leskoffertje
met een videoband over een jongetje dat
psychisch mishandeld wordt. Ook zit er
materiaal in voor zes lessen.

Rensen is deskundige op het gebied van
kindermishandeling/ Van zijn hand verschenen diverse publicaties en boeken
over kindermishandeling. Ook doceert hij
over het onderwerp bij de opleiding jeugdartsen en geeft een cursus over 'omgaan
met sexueel misbruik' aan het Politie Vormings Centrum in Maarssen.
Twee weken geleden was hij een van de
sprekers op een nascholingsdag over incest die in Amstelveen voor artsen in deze
regio werd gehouden. Hij benadrukt dat
knuffelen niet betekent dat er sexueel misbruik van het kind gemaakt wordt. Ook is
niet elke blauwe plek of vreemd gedrag het
bewijs van kindermishandeling. „De grens
wordt overschreden als alleen de belangen
van de oudere gelden. Als het tegen de wil
van het kind is, bedreigend en gewelddadig." Volgens hem kunnen kinderen niet
alleen sexueel mishandeld worden, maar
ook sexueel verwaarloosd. „Een kind dat
nooit geknuffeld, getroost of gestreeld
wordt - uit angst voor erotisch getint contact of voor loswoeling van sexuele impulsen - vervreemdt van zijn eigen lichaam.
Als er steeds maar tegen je gezegd wordt
dat seks vies, verderfelijk, zondig, pervers
en voos is, dan wordt een groot deel van
toekomstige relationele mogelijkheden afgesloten. Het kind vereenzaamt daardoor
en raakt geïsoleerd."
Rensen is er voorstander van dat een Sjonny van dertien leeft met zijn oudere zus,
verkrachter hard wordt aangepakt. „Hij zijn moeder en een ouderwetse stiefvader.

• Voor sommige volwassenen zijn kinderen 'poppen aan 'n touwtje'. De volwassene
trekt eraan en misbruikt zijn macht. Het kind moet vooral ondergaan en zwijgen. Tekening
Ronald van Merkesteijn

Deze is erg streng, vooral voor Sjon. Hij laat
hem allerlei karweitjes doen en houdt hem
voortdurend in de gaten. Hij moet werken
en huiswerk maken. Spelen is er niet bij:
nergens voor nodig. Moeder is toegeeflijk,
maar durft niets te zeggen. Sjon steekt op
een kwade dag zijn kamer in brand.
Het onderwijs, waar de leerkracht een
groot gedeelte van de dag intensief met
kinderen werkt en hen observeert, biedt in
principe goede mogelijkheden om signalen
van kindermishandeling en verwaarlozing
te herkennen en de hulpverlening op gang
te brengen. „De lessen kunnen op dezelfde
manier gegeven worden als een ander project dat een school aanpakt. Het verschil is
wel dat kinderen door het project een sein
kunnen geven dat er iets mis is. Daar wordt
het onderwijspersoneel op voorbereid.
Ook om die signalen te kunnen herkennen.
Het is overigens niet de bedoeling dat iedereen nu maar rechercheur wordt. Maar
het onderwerp moet bespreekbaar worden. Men moet de ogen open houden," aldus mevrouw Doeve. Vroegtijdig signaleren en ingrijpen is volgens haar niet alleen
gewenst en in het belang van het kind.
Maar ook in dat van de ouders. „Want
beiden hebben hulp nodig."
Psychische kindermishandeling kan in

de puberteit leiden tot ernstige depressies
en zelfmoordneigingen. Het ontneemt kinderen hun gevoel van eigenwaarde. Kinderen die het slachtoffer zijn van kindermishandeling verkeren vaak in een isolement.
Zij worden door de plegers van de mishandeling tot geheimhouding gedwongen,
door de omgeving niet geloofd of serieus
genomen, terwijl de hulpverlening voor
kinderen veelal een te hoge drempel heeft.
Een vroegtijdig ontdekken van zowel incest als psychische mishandeling kan van
levensbelang zijn.
Dat, zelfs als de signalen er overduidelijk
zijn, lang niet altijd direct alert gereageerd
wordt bleek vorige week. Toen kwam naar
buiten dat twee meisjes in Alkmaar in 1988
en 1989 achtereenvolgens in twee pleeggezinnen sexueel misbruikt waren. De van
ontucht verdachte pleegvader was door instellingen dubbel gescreend. Hij had al eerder pleegkinderen gehad en dat was goed
bevallen. Dat hij zelf als kind was misbruikt, was nooit onderwerp van gesprek
geweest. „Toch is er vaak een samenhang
tussen eigen ervaringen en het doen van
sexuele mishandeling," zegt Van Rensen.
Een feit dat overigens nog niet zo lang
bekend is. De moeder van de meisjes sprak
de verdachtmaking uit. Maar zij had het
dan ook al eerder meegemaakt, met de

MENINGEN

Zandvoort verklaart
voetganger vogelvrij
A.F. Hurts, woonachtig aan het
Stationsplein ergert zich vreselijk
aan de mentaliteit van de automobilist en aan het beleid van de gemeentc: 'Het nemen van maatregelen
schort de gemeente telkens op', is
zijn mening.

De rubriek meningen staat open voor
uw reacties. Stuur uw brief naar de
redactie van deze krant, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. U kunst uw brief
ook afgeven aan het Gasthuisplein 12.
De redactie is telefonisch bereikbaar via
02507-18648.

wacht hun de volgende levensgevaarlijke klus om de Burgemeester
Engelbertsstraat over te steken. Ze
hebben werkelijk duizenden auto's
en motoren te nemen door middel
van een namaakoversteekpad. Vogelvrij verklaard door wegendeskundigen. Dit eenmaal overleefd
hebbende, op naar het volgende
spelonderdeel (als het niet zo ernstig was).
'Proberen de boulevard te bereiken dwars door en langs'grote stalen
uitstallingen met surfplanken, vlaggemasten, reclameborden, zonnebrandstands, 'n aftands bushokje en
diverse auto's en motoren'. Ook
daar op het trottoir van circa vijftien
meter, waarvan voor de voetganger
nog twee meter over is. Tenslotte
niet te vergeten via de diverse auto's
die dubbelgeparkeerd staan op fietsEigen risico
pad en trottoir, of gewoon aan de
Er komen weliswaar twee zijstra- overkant op het trottoir om even een
ten met voorrang uit op deze straat, boodschap te doen.
rntiar het 'voorrang nemen' wordt
beschouwd als eigen risico. Er is
ook nog een zebrapad met een offi- Buiten de vakken
Weet u nog hoeveel meter u mocht
cieel verkeersbord. Weet de geachte
lezer
nog hoeveel meter hij de auto parkeren van de hoek? Juist! In
v
"anaf zo'n zebra mag parkeren? Op . Zandvoort plaats je de wagen ge"et Stationsplein is dat anders! Daar woon buiten de parkeervakken. Tot
Parkeert men bovenop het zebra- aan de hoek, of desnoods even er
Pad. NS-toeristen moeten maar zien voorbij. Gele of witte strepen, het
hoe ze op de Passerei komen met maakt niet uit.
honderden tegelijk. Eenmaal daar,
Het is ondenkbaar dat onze over-

Als het wegdek van een van de
drukste straten van Zandvoort
slecht is, dan verwacht men dat weg
wordt afgesloten, of op zijn minst de
plaatsing van een bord met opschrift: 'Slecht wegdek, maximum
snelheid 20 kilometer'. Maar nee
hoor! Het college pakt de slechte
straten pas volgend jaar zomer
(1992) aan.
Kunt u zich voorstellen hoe de
Van Speykstraat er over anderhalf
jaar uitziet? Het is toch niet te geloven. De rioolputten steken boven de
weg uit. Zeer verkeersonveilig dus
en vanwege de voortrazende auto's
een enorme bron van lawaai. Vanaf
de Zeestraat geldt namelijk éénrichtingsverkeer, dus 'gas', linea recta
op naar de Van Speykstraat.
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heid dit alles niet allang heeft gesignaleerd, maar blijkbaar gaan we liever nog een tijdje door met opvoeden in vrijheid en zelfverantwoordelijkheid en mentaliteitsverbetering.
Amsterdam heeft het geweten met
haar tolerantie! Hoe lang 'wij' nog?
Zachte heelmeesters maken stinkende wonden en het Stationsplein
tot een onbegaanbaar .pad. Leve de
politiek!
Eerst hoorden wij dat de NS, eigenaar van het hele plein zei men, in
_1991 het Stationsplein zou renove"ren. Nu lezen wij dat de burgemeester 300.000 gulden heeft uitgetrokken voor 1991, maar het geld in de
knip zal houden tot het hele verkeer
beter is geregeld. En dat zal volgend
jaar pas het geval zijn.
Ja, die tussenbalans. Waarom gaat
Zandvoort er dit jaar een miljoen op
achteruit? Waarom wordt, vergeleken met het Stationsplein toch het
voortreffelijke wegdek van de Van
Alphenstraat totaal vernieuwd? Of
is het gewoon het nieuwe financiële
denken. Doorschuiven naar het vol-

gende jaar en dan maar zien hoe het
moet.

Stopwoord
Je hoort tegenwoordig zo dikwijls
dat 'de politiek er een oplossing voor
moet zoeken' als het gaat om bestaandc ongewenste maatschappeiijke/sociale toestanden. Is dat de
eigenlijke betekenis van het woord
'politiek'. Hedendaags stopwoord
als er nodig iets moet gebeuren? Oftewel: 'Hoe houden we het tegen?'.
Op die manier is politiek de doodsteek voor de democratie. Het volk
heeft zich er daarom van afgekeerd
en niet, zoals de politici ons nog
steeds willen doen geloven, omdat er
te weinig belangstelling is. Vindt u
het gek? Twee begrippen, maar wat
een verschil in betekenis, 'n Politicus is nooit eerlijk, nooit oprecht.
Zeg het zelf. Het is een kwestie van
overleven of principieel zijn. De argeloze kiezer beseft niet dat Én-En
onmogelijk is.
A.F. Hurts
Stationsplein 13.

„Bij meldingen van kindermishandeling
kijken wij altijd wat de beste oplossing
voor het gezin is. Dat hoeft niet altijd een
uithuisplaatsing te betekenen. Wel schakelen we het bureau van vertrouwensartsen
in. Samen zoeken we dan naar de beste
methode," zegt mevrouw Russell.
Ook mevrouw Russell van de SOAM
vindt dat de geheimzinnigheid rond incest
en kindermishandeling moet worden doorbroken. Ook de hulpverleners hebben er
vaak moeite mee om er op een normale
toon over te praten. „En dat maakt de
hulpverlening er natuurlijk niet makkelijker op. Het probleem ligt er en dat moet
aangepakt kunnen worden." Volgens haar
kan hulpverlening ook betekenen dat een
kind thuis blijft. „Dan wordt geprobeerd
om het gezin te helpen. Dat is wel eens
moeilijk, want je weet dan dat de mishandeling tijdens die hulp wellicht doorgaat.
Maar het kan uiteindelijk de beste oplossing blijken te zijn. Een kind is er niet bij
gebaat om altijd uit huis weggehaald te
worden," zegt zij.
Er zijn diverse instanties die bij een vermoeden van kindermishandeling kunnen
worden ingeschakeld. De enige instantie
die ingaat op anonieme meldingen is het
Bureau voor Vertrouwensartsen (BVA).

met een chronische angst kan een aanwij
zing zijn. Ook is er vaak sprake van alcoholmisbruik door de oudere Maar, net als
bij incest, wordt ook hier niet over gepraat.
Daarbij is het voor de meeste mishandelde
kinderen onverdraaglijk hun ouders als
slecht te zien. Niemand verloochent mak
kelijk zijn eigen wortels." Hulpinstellingen
hebben uiteenlopende inzichten over oor
zaak, gevolg en aanpak. De één wil helpen,
de ander wil de feiten om tot vervolging
over te gaan. Bij het BVA kan men eventu
cel anoniem een vermoeden van mishandeling melden. Bovendien wordt de identiteit
van een melder door het BVA nooit prijsge
geven. Dat verlaagt de drempel en tacvoidert de vertrouwenssfeer. En vertrouwen
is essentieel voor het op gang brengen van
de hulpverlening.
Een jongen van zestien is jarenlang door
een vnend van vader 'gebruikt' Daar kreeg
hl] geld voor. zodat hij een brommer kon
kopen Later, als hl] een vriendin krijgt, z.s
hij vreselijk bang dat hij impotent IK en
homofiel Hij wordt door zijn vncndm uitgelachen m het bijzijn van andere pubi-rt.
Een zelfmoordpoging volgt Hij is bang voor
Aids. maar durft geen test te laten doen Hu
IK depressief en vindt zichzelf een 'mietje'
Ook Bouke Stclma van de aldeling
Jeugd- en zedenzaken van de rijkspolitie
onderhoudt contacten met het BVA. De
afdeling is gevestigd in Amsterdam, maar
komt in actie voor Uithoorn, Aalsmeer en
Ouderkerk.
„De politie heeft als voordeel 24 uur per
dag bereikbaar te zijn. Het kan voorkomen
dat er niemand op de afdeling aanwezig is,
maar we zijn oproepbaar." Meldingen van
mishandeling worden volgens hem vaak in
het weekend of de avonduren gedaan. Is
het een volwassene die kindermishandeling meldt dan wordt een afspraak gemaakt. Als het een kind is zal er direct actie
worden ondernomen, op welk uur van de
dag of nacht ook. „Ook een voordeel van de
politie is, dat we met alle hulpverlenende
instanties werken en dus een goede inschatting kunnen maken welke instantie
in de specifieke gevallen het beste te hulp
kan worden geroepen. De politie zelf is
natuurlijk geen hulpverlener, maar we
kunnen de eerste opvang doen."
De politie zal niet direct overgaan tot het
maken van een proces verbaal als de meider dat niet wil. „Dat is ons uitgangspunt
niet. Dat lost het probleem niet altijd op.
Bij incest en sexuele handelingen starten
we wel een project om dat te stoppen. Desnoods brengen we het kind direct naar een
ander adres. En we melden het bij de vertrouwensarts," aldus Stelma, die zegt een
melder er wel op te wijzen wat de stappen
zijn als er een officiële aangifte wordt gedaan.
Hij is zich ervan bewust dat het het topje
van de ijsberg is. „Maar élk geval dat je
kunt stoppen is het waard om verder te
gaan." Het valt hem overigens de laatste
tijd op dat er steeds vaker meldingen komen van mishandeling die nog gaande is.
„Vroeger waren het vooral ouderen die een
en ander niet verwerkt hebben. Nu kunnen
we al in een veel eerder stadium tot actie
overgaan."

Vader is werkloos, voelt zich afgewezen en
moet voor de kleine zorgen. Hij komt uit een
gezin waar veel geslagen werd. Moeder
werkt om het gezinsbudget wat op te krikken. Jantje van drie wil niet eten, vaders
literatuur en citaten uit: Kindermibgeduld is op. Hij ramt de lepel het mondje Geraadpleegde
handeling: voor het leven bebchadigd. Ben Rensen.
in.
Kindermishandeling: wat kan ik daar nou aan doen.
werkgroep preventie kindermishandeling AmstelDe arts Rensen zegt niet te weten hoe het land en de Meerlanden: Jaarverslag van de landehjprobleem is op te lossen. „Ik weet alleen ke Stichting Buro's Vertrouwensarts.
dat het zo niet verder kan. De behandeling
van slachtoffers van kindermishandeling
is frusterend. Het gaat gepaard met gevoelens van onmacht, overmacht, agressie en
wanhoop. Sinds de instelling van de BVA's
inzake kindermishandeling zijn vele kinderen gemeld en geholpen, maar vele ook
niet." Rensen heeft zelf in de afgelopen
negen jaar driehonderd gevallen van kindermishandeling gesignaleerd en vervolgd.
„Maar de behandeling is een zaak van lan- Kindertelefoon; 020-6224455
ge adem en samenwerking. Soms ga je BVA; 020-6649091
twee stapjes vooruit en dan weer zes stap- VKM; 070-3507011
pen achteruit," zegt hij. Tijdens de scho- SOAM; 020-6433111
lingsdag voor huisartsen in Amstelveen Politie:
onlangs zei hij dat het vaak heel moeilijk is Zandvoort; 02507-14444
om vast te stellen of er sprake is van mishandeling. „Lichamelijke klachten samen

Meldpunten bij
crisissituaties:

Historische Zandvoort Trophy
ZANDVOORT - Tijdens de
ingelaste clubraces op het circuit behaalde Zandvoorter
Maarten Jansen een fraaie
overwinning in de Dunlop Ascona klasse. De races afgelopen zondag waren niet bijster
in trek en slechts 350 toeschouwers vonden de weg naar de
racepiste. Komende zondag
wordt er meer drukte verwacht op het circuit tijdens de
15e Historische Zandvoort
Trophy.

1970. Verder zal het circuitterrein
verlevendigd zijn met kraampjes
met onderdelen, boeken en modelauto's.
Alfa Romeo, Lotus, Ferrari, Cooper, Austin Healey, Ford, Shelby
Mustang, Jaguar en Abarth geven
acte de presence. Bij die Historische
Zandvoort Trophy binden de mooiste en snelste klassieke raceswagens, met een bouwjaar tot 1966, met
elkaar de strijd aan. Er wordt bij
deze wedstrijden geknokt als in de
moderne racerij. Alleen met meer
eerbied voor het plaatwerk. Een
aantal races telt mee voor het Europees kampioenschap voor GT's,
Het was voor Maarten Jansen de Toerwagens en Rensportwagens.
derde overwinning in zijn tweejarige Voor het EK Toerwagens rijden de
carrière. In de race van zondag ging auto's een uur lang, met een verde start niet erg goed maar al na één plichte rijderswissel na een halfuur.
ronde wist Jansen de opgelopen ach- De trainingen vinden plaats op zateterstand weg te werken door De Lan- rag 11 mei, vanaf 9.00 uur. In de
ge in de Tarzanbocht er uit te retn- middag zijn er ook enkele races; alle
men. In het verdere verloop van de
race, die over twintig ronden ging,
maakte Maarten Jansen geen fout
en werd niet meer van de eerste
plaats gedrongen.

In de formule Ford 1600 race was
er minder succes voor plaatsgenoot
Martin Janbroers. In de trainingen
bedrijven. De bedrijven kunnen via ging het nog prima met Janbroers
een modem zelf op het bord aange- maar tijdens de race wilde het niet
ven of er nog plaats is. Als een rood vlotten en was er niet meer weggeknopje oplicht, dan is het vol. Groen legd dan een vierde plaats.
geeft aan dat er nog ruimte te over is.
Bij oranje licht zijn er nog enkele
kamers vrij. Ook een aantal bekende Historische race
restaurants, musea en attractiebeHet Circuit Park Zandvoort is aandrijven hebben een plaatsje op het
staande zondag het decor van de 15e
bord.
De bedrijven kunnen ook een pagi- Historische Zandvoort Trophy, een
na van een aan het systeem gekop- serie races waarvan een aantal meepelde kabelkrant gebruiken. Hier telt voor diverse Europese historikunnen zij speciale arrangementen sche racekampioenschappen. Op
aanbieden. De monitoren van de ka- zondagmorgen wordt er bovendien
belkrant staan in de VVV-kantoren het inmiddels befaamde Concours
van Zandvoort en Haarlem en zijn Sportif gehouden voor de mooiste
sportieve auto's tot en met bouwjaar
ook van buiten te zien.

Europese Kampioenschapsraces
worden echter op zondag 12 mei verreden, vanaf 12.00 uur.

Concours Sportif
Eerder op zondagmorgen, van 9.00
tot 11.00 uur en daarna van 13.00 tot
15.00 (2e selectie) wordt op het circuit het inmiddels befaamde Concours Sportif georganiseerd. Hieiaan kan iedereen deelnemen met1
een in zeer goede staat verkerende
sportieve auto tot en met bouwjaar
1970. De inschrijving kan teleiu
nisch plaatsvinden op werkdagen bi]
Corinc ve.n Wijk, telefoon 033-651 KHi
of zondagmorgen van 7.30 uur op
Paddock 3 (parkeerterrein naast het
circuit). Deelname kost /'75,- per
auto. In deze prijs zijn ook twee paddock-toegangskaarten a ƒ35,- poi
persoon inbegrepen.

Toerist vindt kamer via bord
ZANDVOORT - Het nieuwe
Hotelinformatiesysteem
werkt volgens de VVV Zuid
Kennemerland goed. Toeristen die na sluitingstijd van het
VVV-kantoor nog een slaapplaats moeten zoeken, hoeven
niet op de gok op zoek te gaan
naar een hotel. Op een bord
voor het VVV-kantoor kan de
toerist de accommodaties
zien, waar nog een vrije kamer
te vinden is.
Drie kleuren geven aan of het om
een hotel, pension of camping gaat.
Op het bord staan meer dan zes;tig

Formule 1600 met Zandvoorter Martin Janbroers
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BOOMGAARD HEEFT WEER WAT

W. v.d. Veld
U kunt nu lessen m de sportieve
MAZDA 323 F

Onze aanbieding:

foto voor kleine prijs
de gehele maand mei
rofing op posterformaat

de eerste 5 lessen 32,50 per les
vervolglessen 42,50 per les
ook voor spoedopleidingen

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

tel. O25O7-19188

Gevraagd:

Part-time
Verkoopster

./-

voor dames-modezaak

foto BOOMGAARD, GPOte Krocht 26,1 UUR SERVICE
r"j.t.-.\i.;tf'ï?iv^j*';-:,.r.-iw..i.ii'.>..>tJ/,i:vi"..v:-"

•.....•

' . - • • • '

.-

.•••••

j

Di'zt' advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hooji k u n t u nt.'1'ruiken om een iiankondiKin}; te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vyrjjiidt'rinjj, huux'lijk, Ki'lxmrtc' ol' overlijden.
De oplauc van het Zamlvoorts Nieuwsblad bedraant
0.1(1(1 exemplaren.
U betaalt daarvoor slechts ƒ:«),-- (excl. W/, BTW).
Voor meer i n f o r m a t i e bel \Veekmedia Uithoorn,
tel. ()2!»7ö-l()().|l.

MET SPORT MEER PLEZIER!

30x45 nu 7,50
**«•*^««^«"^^«**'••"«•'•'w- • • . . . . . . - .

Oproep

*

Tel.

15795

Voor onze vestiging Bramenlaan 2 te Bentveld vragen wij een

part-time
huishoudelijkemedewerkerm/v
voor 20 tot 25 uur per week.

'Sc/ïiïngBötlaan is een
'^jjeigôrgingsb u is mor 110
Wëjüai-dejieri bestaai uit

jjïf.Jhl99zi/ner36\
' c f t i fitett n u w i ingen e»
èsticbling Bodaan ligt in
rcnick'geimviih'
7.cmd foort.

FUNKTIE-INHOUD:
• aandehandvanhetschoonmaakschema in teamverband
het schoonmaken en -houden
van zowel algemene ruimten
als de kamers van de bewoners;
• het zonodig verrichten van
werkzaamheden in de
linnenkamer;
• u assisteert op andere
afdelingen;
• u werkt samen met andere
disciplines.

Tevens zoeken wij voor diverse
afdelingen:

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.

OPROEPKRACHTEN M/V

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

die in geval van afwezigheid van
het vaste personeel opgeroepen
kunnen worden.
Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden overeenkomstig
CAO-Bejaardentehuizen.
Voornadere inlichtingen kunt u,
tijdens kantooruren, kontakt
opnemen met mevrouw J.C.M.
Vrolijk, Hoofd Huishouding,
Bramenlaan 2, te Bentveld.
Telefoon023-248181.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u
richten aan de afdeling Personeelszaken, Postbus 448,1200AK
Hilversum, onder vermelding van
vacaturenummer 109.

FUNKTIE-EISEN:
• ervaringskennis in het
werken in de verzorgende
sector;
• gevoel voor hulpvaardigheid;
• in teamverband kunnen
werken;
• goede omgangsvormen.

B A S I C - LI N E
uw drukker voor:

JUPITER-SPORT
Raadhuisplein 15 Zandvoort

geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

drukkerij van petegem b.v.
kerkpad 6 - tel. 02507-12793
postbus 54-2040 ab zandvoort

SWEATS & PANTS, SHIRTS & POLOS

nze abonnee
Over het Zandvoorts Nieuwsblad gesproken, ik had 't er laatst nog met mijn vriendin over. Wij hebben elkaar via de krant ontmoet, dat was toen ik het kinderfietsje van mijn dochter te koop had aangeboden. Daar was zij toen op afgekomen.
Ik wil er maar mee zeggen dat ik 't een steengoeie krant vind die schrijft over de plaats waar je woont. Dus over de
dingen die om je heen gebeuren en voor mij is dat belangrijk genoeg om een abonnement te hebben.
Door die krant ben ik mij ook voor de gemeentepolitiek' gaan interesseren, want daar is het Zandvoorts Nieuwsblad
goed over geïnformeerd. Ik heb laatst nog de redactie opgebeld omdat ik het ergens niet mee eens was. Schrijft u maar
een brief, zeiden ze. Misschien dat we 't in de krant op kunnen nemen. En mooi dat het er de volgende week in stond.
Ik bedoel maar.
Ik zou die krant niet willen missen. Ook niet om de advertenties, want ik ben zo'n type dat graag de aanbiedingen van de
een met die van de ander vergelijkt. Noem het een hobby. Nu ik het toch over hobby's heb. Moet je mijn man zien als die
krant er is...
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant die
schrijft over de plaats waar u woont.

bon

c ie

' k rant moet 'k 'ie'')'")en- Onu'at 'k

graag \vil weten wat zich in mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik liet Zanclvoorts Nieuwsblad
13 weken voor maar f 11,-.
5

Naam: (m v)
Adres:
Postcode, Plaats:
Telefoon:
—
Giro'Hanknr.:

-

•- -

(i.v.m. controle bezorging) \X'K
Dl/2

Daarna word ik abonnee en betaal per
ü maand f 4,75*
-l kwartaal f 15.d halfjaar f 27,Q jaar f 49.* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische
betaling. Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven:
.020-668. 1 3.00
Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia. Antwoordnummer 10051. 1000 PA Amsterdam. U hoeft geen postzegel
te plakken.

Zandvoorts
VV
Nieuwsblad

Wie 'n abonnement heeft weet meer!

Welke tests brengen tijd
schriften over produkten die te
maken hebben met de vrije tijc
EDERLAND TELT ongeveer
en het huishouden? ledere
veertien dagen maakt onze me
driehonderd kastelen van klein tot
dewerker een selectie uit hel
groot. Sommige zijn uitzonderlijk goed
aanbod dat zich uitstrekt van
bewaard gebleven, andere doorstonden
wasautomaten tot stofzuigers. de tand des tijds niet en veranderden in ruines.
Maar mooi kasteel of ruïne: beide spreken
volop tot de verbeelding en zijn beslist een
bezoek waard.
door Gcrrit Jan Bel

N

Wasautomaat zuinig
maar luidruchtig
Wasautomaten zijn gemiddeld
.{inniger dan enkele jaren geleden,
maar produceren nog steeds teveel
oeluid, zo vindt de Stichting Verge
lijkend Warenonderzoek Zij testte
14 centrifugerende wasautomaten in
de prijsklasse van f 850, tot ƒ 2200,
Tevens blijkt dat steeds meer ma
chmes bij 40° en 60° goed of redelijk
bthoon wassen, maar op het gebrul
Kersgemak valt nog heel wat aan te
nierken
Er werden drie katoenprogram
ma's (40°, 60° en 95°) en één synthe
tisch programma (60°) onderzocht
Bij het 95° witwasprogramma wordt
\ uil door dertien machines goed tot
zeer goed verwijderd, bij 60° geldt dit
\ oor acht machines en bij 40° is het
resultaat over het algemeen redelijk
In vergelijking met een onderzoek
van twee jaar geleden is het water
en elektriciteitsgebruik terugge
drongen
Het geluidsniveau werd gemeten
m een ruimte waar de machine was
geplaatst en in de ruimte daaronder
Het resultaat was droevig Bij het
wassen, maar vooral bij het centrifu
geren, maken alle machines hinder
lijk veel lawaai Zodanig zelfs dat dat
aanleiding zou kunnen geven tot
klachten
De bovenladers die het beste uit de
test kwamen zijn de AEG Lavamat
625 (f 1600,) en de Miele W 697
(ƒ2200,) Bij de drie geteste boven
laders kwam de Miele W 790 <ƒ 2200,
) het beste uit de bus

Een definitie van een kasteel is
volgens H Mijsberg, voorzitter van
de Nederlandse Kastelen Stichting
(NKS), heel moeilijk te geven Ieder
geeft naar eigen gevoel een invulling
van het begrip dat we pas sinds een
jaar of honderd kennen Het kwam
overgewaaid uit Frankrijk waar ge
sproken werd van 'chateau' Het La
tijnse castellum had een iets andere
betekenis
In de Middeleeuwen werden kas
telen betiteld als 't Huys, 't Goed,
Burcht of 't Stenen Huys Dergelijke
gebouwen waren in feite niets an
ders dan woningen die echter wel als
zeer veilig bekend stonden Mijs
berg "Het is een wijd en elastisch
begrip en dat verklaart ook dat bij
voorbeeld
het
Paleis op de
Dam en het Huis
van Loon aan de
Keizersgracht
zijn aangesloten
bij de NKS "
De stichting
dateert
1945 ______________
In
de uit
Tweede
Wereldoorlog
______________

Geheimzinnig

Donkere kelders,
geheime gangen
en bestormingen

Pijpjes
deze
zomer
'must'

Samen met de Belgische consu
raentenorganisatie onderzocht de
Stichting Vergelijkend Warenonder
zoek 30 fietsdragers 11 voor op het
dak, 17 voor op de trekhaak en 2
\ oor op de bumper De bumperdra
gers voldeden niet aan de wettelijke
eisen en de 'dakdragers' verhogen
liet brandstofgebruik met eenderde
Over de trekhaakdrager was men
het meest tevreden Deze heeft als
i oordeel dat het plaatsen van de f letsen hierop, vanwege de geringe til
hoogte, gemakkelijker is terwijl uit
de rijproeven bleek dat de auto min
der zijwmdgevoehg is en minder
brandstof verbruikt dan bij de ande
re mogelijkheden
Van de trekhaakdragers is de
Twinny Load (f 295,) de beste Bij
ie dakdragers komt de Madige MA
D971 (f 120,) er het beste uit, maar
zijn ook de Auto Maxi Professionel
</65,-) en de Hema 41 70 4021 (f 60,)
een goede koop
Bestellen onderzoek ƒ 4 50 overmaken op
Postbanknummer 1477321 tnv SVWO
Dtn Haag en met vermelding fietsdragers

Stofzuigers - Goedkope stofzuigers
zijn vaak krakkemikkig concludeert
3e Consumentengids (mei) nadat er
zestien waren onderzocht Het ver
s>chil tussen handige, goede appara
ten en hun minder doordacht gecon
itrueerde broeders blijkt aanzien
lijk Als beste komt de Erres RSS
A van ƒ 300, uit de test
Versterkers - Het mei nummer van
Hifi Video Test is geheel gewijd aan
Engeland als Hifi land Vandaar ook
ests van uitsluitend Britse verster
^ers de Naim NAC-72N/NAP 140
l
oor en eindversterkercombinatie,
üe Ion Obelisk 2 en de Cyrus One, de
pvrus Two en de Cyrus PSX
l oto - Foto (mei) besteedt aandacht
jfan de nog geen 200 gulden kostende
Loreo stereocamera ('leuk en niet te
duur') en allerlei flitsverzachters
'an Lumiquest ('prima hulpmiddelen')

Kwartet van dierentuin
In alle acht parken van de Ne
derlandse Vereniging van Die
rentumen knigen gezinnen en
groepjes bezoekers met kmde
ren bij binnenkomst in de
maand mei ten Honger als een
paard' kwaitetspel cadeau Bo
vendicn zijn er m iedere tuin
activ iteiten ronct het thema
Honger als een paai d die speci
fiek gericht /ijn op diersoorten
en hun voedma
De dierentuinen cue aan de ac
tie meedoen zijn Aitis Beekse
Bergen Ouv,ehands Dieren
park, Diergaarde Blijdorp Bui
gers Dierenpark Apenheul Die
renpark Amersfoort Noorder
Dierenpark

het voortbestaan van kastelen zeker
te stellen Dit proberen we door de
algemene belangstelling van het pu
bliek te wekken Kastelen behoren
door hun historische waarde tot de
kostbaarste sieraden van ons land '

Het woord kasteel of ruïne klinkt
spannend en zet de fantasie direct in
werking Je denkt aan ridders, Ivan
hoe, donkere kelders, geheime gan
gen, bestormingen en de geur van
een varken aan het spit Kastelen
zijn geheimzinnig is de gangbare op
vatting Maar het leven op een kas
teel was vaak uiterst saai en lang
met zo spannend
als weieens ver
ondersteld
wordt
Een
kasteel
was veelal een
dorp in het klein,
waar
gewoon
van de vroege
______________ morgen tot de
"~"~~~"~""~""~~ late avond ge
werkt moest worden Een enkele
keer kwam 's avonds een minstreel
langs die het belangrijkste nieuws
rondbazuinde De oudste burchten
of kastelen straalden niet bepaald
gezelligheid uit Die kwam pas later
door de vele reizen die sommige rid
ders maakten
In het buitenland werden ze ge
confronteerd met dingen die ze
thuis wilden zien Zoals wandkle
den, betere bedden en meubels en
mooiere kleding Nog later werden
de enorm versterkte kastelen steeds

Het is jammer voor
degene die hem nog
m de kast heeft hg
gen en dacht er nog
één jaar mee te kun
nen doen Helaas,
helaas de mode
heeft bepaald dat de
zwemslip 'uit' is Of
het nu in de vorm
van een boxershort
of gewoon een strak
model is, dat maakt
weinig uit, lange pij
pen zijn een 'must'
voor deze zomer
De thema's be
staan hoof zakelijk
uit kleurige prints
(Hawaii-motieven),
Deze zomer: zwemslips met lange pijpen
maar ook de antieke kunst uit Mexico
Foto Intermod s B V
en Bolivia zrjn een
bron van inspiratie
voor de ontwerpers
geweest Hoewel de
zwemslrps naar de
achtergrond
zrjn
verdwenen, mogen
de moedige mannen onder ons nog
steeds met de zoge
naamde strings lo
pen en helemaal
trendy deze zomer
zrjn de zogenaamde
Copacabana-slips
met hoge taille
band
Daarnaast
zien we ook het
surfshort, vergelijk
baar
met
het
taoxershort alleen
met iets langere prj
pen
Een groot deel
van de collectie is
verkrijgbaar
met
bijpassende
t
shirts,
wmdbreakers
(mouwloze
blousons) en soms
• Bijpassende t-shirts bij de shorts
een badlaken
Foto C & A

TS

Folo Bram de Hollander

Hier en daar zijn nog zeer oude
restanten van de vergane glorie
zichtbaar Soms zijn ze wel zeven
honderd jaar oud In andere geval
len zijn ze omgetoverd tot landhui
zen of buitenplaatsen met een park
er omheen Maar ze blijven tot de
verbeelding spreken

natuurlijk een cultureel monument
waar veel kunst m vei werkt is Per
soonlijk vind ik het cultureel rijkste
bezit in Noord Holland de kastelen
die door Graaf Floris V gesticht wer
den Daarvan zijn het Muiderslot en
Kasteel Radboud te Medemtahk heel
goed bewaard gebleven'

Het Muiderslot is zo n beetje het
bekendste kasteel van Nederland
Radboud werd omstreeks 1282 ge
bouwd als dwangburcht tegen op
standige Westfriezen Kasteel Nieu
wendoorn, ten noordoosten van
Floris V
Krabbendam aan de Oude Westfrie
Limburg en Utrecht hebben de se Ze'edijk, werd rond dezelfde tijd
grootste kastelendichtheid in Ne door Floris V gesticht Hiervan zijn
derland, wat natuurlijk alles te ma alleen de fundamenten bewaard ge
ken heeft met de oude Middeleeuw bleven Naeendijkbreukml360 ver
se handelsroutes langs rivieren dween deze dwangburcht
Daar lag de macht In Noord Hol
De fundamenten van Slot op den
land zijn slechts acht kastelen of Hoef, te Egmond aan den Hoef, wer
huizen aangesloten bij de NKS
den m de jaren dertig opgegraven
Mijsberg "Het paleis op de Dam is Het oudste deel hiervan is de ronde

op niveau

_p^j "~~'?••*

E

EN TUINTJE hoog verheven boven de straat vereist speciale aandacht
Nog belangrijker dan voor de
tuin van 'de koude grond' zijn
de weersinvloeden op de plaats
waar de minituin moet worden
aangelegd

burcht die m 1210 gesticht moet zijn
In Santpoort Zuid ligt de bekende
Ruïne van Bredero, een plaats waar
dagelijkse enkele bruidsreportages
worden gemaakt Het kasteel werd
in 1426 door de Kabeljauwsen ge
deeltelijk verwoest De Spanjaarden
gaven in 1573 de nekslag aan het
kasteel van weleer
De buitenplaats Beeckestijn te
Velsen Zuid is van een geheel ande
re orde en dateert uit de achttiende
eeuw Zij is omgeven door een
prachtig park Het Huis van Loon
aan de Keizersgracht te Amsterdam
tenslotte laat het interieur zien van
een 17e en 18e eeuws grachtenhuis
waarin regentenfamilie woonden
Bij de plaatselijke VVV kantoren is htt
boekje Kistelen m Nederland vjn de NKS
verknjgba-ir Hierin 7ijn üle voor bczichti
i»ing opengestelde Nederlandse kastelen
landhuizen en ruines met openingstijden
vermeld Voor nadere infornvitit Neder
landse Kastelen Stichting telefoon O M i»
1C282

o De Camellia is
door haar klassieke
schoonheid een kuipplant bij uitstek
Ze houdt van
een beschutte
standplaats en
moet
vorstvrij
overwinteren

door Bram Wolthoorn
Plaatsen die zodanig op het wes
ten gesitueerd zijn dat de wind er
meedogenloos tekeer kan gaan zijn
minder geschikt voor de aanleg van
een piepklein tuintje Ideaal zijn die
vensterbanken, balkons en dakte
rassen waar de zon een paar uren
per dag komt en die redelijk beschut
liggen tegen de wind
Bakken, potten en kuipen vormen
de basis van de kleurige aankleding
van het tuintje Deze zijn m alle ma
ten en soorten te koop Op een dak
terras of balkon waar wat meer
ruimte is, worden de grootste en
diepste bakken tegen de wanden ge
zet en de kleinere vooraan De grote
bakken worden gevuld met klim
mers en kleine heesters, die het de
cor vormen voor het kleurrijke spel
van eenjarigen in de kleinere potten
en bakken op de voorgrond
Op de bodem van de bakken en
potten voor de heesters en klimmers
wordt een laag grond aangebracht
daarop zand en vervolgens ruimte

voor de opslag van water Een gaatje
onderin de bak of pot voorkomt dat
de inhoud te nat wordt Klimop,
bruidsbluier, wingerd en clematis
zijn uitstekend geschikt om als ach
tergrondbeplanting te dienen Een
latwerk aan de muur geeft steun aan
de klimmers Laat ongeveei twee
centimeter ruimte tussen de muur
en het latwerk, zodat de i anken ach
ter de latten langs kunnen groeien
Éénjarigen moeten kleur en geur
brengen afrikaantjes, salvia's petu
ma's, geraniums en fuchsia's vor
men het geschikte plantegoed Wil
men geen bonte mengeling van kleu
ren op het balkon of vensterbank,
beperk dan de plantkeuze tot een of
twee bij elkaar passende soorten en
neem er daar dan een bakvullend
aantal van
Sommige rozensoorten en comfe
ren kunnen heel goed m bakken ge
teeld worden, het tuincentrum weet
welke soorten geschikt zijn Vooi
waarde voor dergelijke planten is

Tweelingkruiswoordpuzzel
Vul links of rechts woorden in volgens onderstaande
oetekems De opgave is willekeurig gegeven Welk
woord kunt u vormen met de letters uit de opgegeven
vakjes

Enkele vakantietips van reisjournaliste Leni Paul. Het betreft deze week bestemmingen
in het buitenland.

17 29-34-15-3-26-33-2 4

HORIZONTAAL l rij sein, 5 kledingstuk boom, 6 vo
Consumentengids - In de Consu
tengids van mei worden allerlei ;el slaapplaats, 8 onmeetbaar getal voertuig, 10 pers
«erenoverhemden in de prijsklas vnw eerw heer, 11 larve narigheid, 12 inhoudsmaat bel
[•en van ƒ 13, tot/129, getest Daar derij, 13 inhoudsmaat soortel gewicht, 14 boom Hoge
P'J blijkt dat de prijs niets zegt over Raad, 15 uitroep van pijn vogelprodukt, 16 titel militair,
te kwaliteit en dat veel boordmaten 17 stuurboord de oudere, 19 karaat per persoon, 21 ge
dagtekend heilige, 22 vr munt Amsterdams Peil, 23 het
!a het wassen niet meer kloppen
Verder onderzocht het blad fiets zelfde poste restante, 24 rund bevestiging, 26 bolgewas
'loten en bij zo'n 100 slagers de kwa water in N Brabant, 27 bende vaartuig, 28 mijlpaal
'tere van het rundergehakt Conclu waaronder, 29 familielid per felicitatie, il een weinig
>le
ab, 33 giasland Bijb vrouw, 34 losse draad scheepsei
de kwaliteit is beter geworden
r
jenaar
'«iar soms zitten er nog wel groei
VERTICAAL l teruggevonden zeilschip, 2 verl noot
'orrnonen in
rustend, 3 laagtij maanstand, 4 godin v d vruchtbaar
J
°inputers - Personal Computer icid godin v d wraak, 5 uitioep voorzetsel, 7 deel v h
Magazine
(mei) onderzocht elf har been ten bedrage van, 9 vogel bron, 16 deel v d mond
e
schijven,
4 inkjet printers, de La visnet, 18 wiel stomp, 20 deel v e fiets geestelijke, 21
. 5r
286/2X, de Amerikaanse postor waterdeeltje deel v e bloem, 25 zoogdier deel v e
e
r pc Dell 325P en onder andere het schoen, 28 noot westerlengte, 30 Bijb plaats noot, 32
uitroep van afkeer voorzetsel, 33 Fr lidwoord pers
'r°gramma Sidekick 2 O

Kettingloze fiets

• Buitenplaats
Beeckestijn m
Velsen-Zuid dateert uit de achttiende eeuw. Anders dan de robuuste Middeleeuwse kastelen
die op strategische
punten,
veelal aan vaarwegen, zijn opgetrokken, ligt
Beeckestijn
in
een
prachtig
park
minder belangrijk Zelfs de dikste
muren bleken niet meer bestand te
gen kanonnen Kastelen werden dan
ook voortdurend verbouwd

Ï

Oplossing puzzel \orige week pi ik

W c e km L dia

postbus 2104 1000 CC Amstcrdani
tel 020 - 562 2840 (ilkcn 's morguis)
Coordimtic 1 rud) Sti-cnkimp
Vormgeving Puil Bussc

Kastelen ademen sfeer
van geheimzinnigheid

hadden kastelen forse klappen opge
lopen want ze werden door vriend en
vijand gebruikt Kastelen lagen na
melijk per definitie op strategische
militaire plaatsen De NKS werd
vanuit de overheid opgericht en
kreeg als doel het bevorderen van
Bestellen onderzoek ƒ 4 50 overmaken op het behoud van kastelen, histori
Postbanknummer 1477321 tnv SVWO sche landhuizen en buitenplaatsen
Den Haag met vermelding wasautomaten
Mijsbergen "De overheid heeft
zich inmiddels teruggetrokken, we
zijn nu afhankelijk van 1600 begun
stigers We trachten een zo gunstig
mogelijk klimaat te scheppen om

Trekhaakdrager
het makkelijkst

Rcdactaidrc-, ATV

door E verhard Hcbly
"•~•••""••

Kuilje- Wie kent met Kuifje, in 1929
ontsproten uit het brem van de Belg
Hergé Hij (Herge dus) stierfin 1983
maar Kuifje leeft voort m zowel het
Belgisch Centrum vooi Stnpverha
len (Zandstraal 20, Brussel) als in de
expositie m Welkemaedt in de pro
vincie Luik Onder de naam Herge
Compleet kunnen Kmfjeminnaars
van 7 juni tot 15 september hun hart
ophalen aan Kuitje Bobby Quick
en. Flupke Er is ook een ruilbeurs
Dagelijks open van 10 19 uur Inf
Belgisch Verkeeisbureau, tel 020
6245953

wel een beschutte standplaats met
dagelijks een portie ?on'
Behalve bakken en potten \ ooi op
de grond, zijn er ook hangers van
metalen korfjes Fuchsia s en hans;
geraniums zijn de favonete planten
hiervoor Hang ze buiten het bereik
van een hevige zomerse hagelbui of
neersabelende regen Voorkom uit
droging van de beplanting op ven
sterbank en balkon en \ ces, res?elma
tig wat vloeibare mest toe

De Duitse firma Fendt heeft een
kettmgloze fiets in produktie
genomen Een oud idee, dat
steeds weer opduikt Het trap
stel van de fiets is met een spe
ciale koppeling verbonden met
het achtei wiel een zogenoemde
cardanaandnjvmg Door deze
constructie is het ook mogelijk
achtervermg op de fiets aan te
brengen Geen last meer van een
slappe of van de kettmgwielen
aflopende ketting en geen ket
tingsmeer aan de broekspijpen
De nieuwe fiets is m zeer specia
hstische fietszaken te koop
Voor de eenvoudigste uitvoe
ring betaalt men vijftienhon
derd gulden

Vouwvaas als draagtas
De firma Greenland is een jong
produktontwikkelmgsbedrijf
dat zich bezighoudt met de ont
wikkeling en de produktie van
consumentenprodukten Een
van de produkten is een karton
nen vouwvaas/draagtas De
vouwvaas die ongevouwen in
een winkel gekocht wordt, kan
eerst als draagtas (cadeauver
pakking) voor een bos bloemen
gebruikt worden Na het ge
bruik als tas kan het waterbe
stendige karton eenvoudig tot
een vaas gevouwen worden De
gebruiksaanwijzing staat m
stripvorm aan de binnenkant
van de vaas Door het naar bin
nen vouwen van het karton ont
staat een vakindeling waardoor
de bloemen makkelijk te schik
ken zijn De vouwvaas is ver
Krijgbaar m de kleuren mint
groen, roze en zwart en kost vier
gulden De vaas is verkrijgbaai
m cadeaushops en bloemenwm
kels

Bad voor lange mensen
Mensen die langer zijn dan l 80
meter kunnen vanaf nu ook ge
nieten van een hgbad zonder dat
beide benen boven het water uit
steken De nrma Hoesch heeft
onder de naam 'Long Island'
een bad met de afmetingen
1900x800 mm ontworpen Het
model biedt diie verschillende
bmnenmaten voor drie li
chaamslengten Langer dan 185
cm, tussen 160 185cm en kleiner
dan 160 cm De ergonomisch ge
vormde rugpartij zorgt, aldus de
fabrikant voor een ontspan
nend liggen Bij het voeteneinde
is de badrand extra breed en
kunnen aPerlei badbenodigdhe
den worden opgesteld
Informatie bij biebeit Agenturen
tel 0341U2i345

Plant eens een zaailing van vlier
esdoorn, berk of vwlg lut in een bak
op het balkon Knip als de bladeren
groot zijn ze half af uit de bladok
sels ontstaan dan nieuw e maar v ecl
kleinere blaadjes Snoei de kloon in
de zomer terus tot een enkele tak In
de loop v an een paar seizoenen heeft
men zo een eigen mini boompje ge
kweekt Ook een uit zaad ops;e
kweekte ginkgo laat zich goed op
potten bovendien gedijt deze boom
probleemloos in de soms van uit
laatgassen bezwangerde stadslucht

Over de grens

Paik- Na de Mount FUJI in Japan is
het Peak District Pai K in Engeland
's werelds meest bezochte nationale
park Dit jaar is Peak 40 jaar oud en
dit wordt van 7 april tot 18 augustus
geviel d met 12 veijaardagswandelm
gen in de weekends Inf Brits Toe
ristenbureau tel 020 6855051 of
rechtstreeks 09 44 629 814321
Wenen- Wenen blijft Wenen Alleen
aan musea zi)n ei in deze stad al zo'n

70 te bekijken Ze staan bijeen in cxn
kleurige gids die £>i atis kan \\ 01 cu n
afgehaald of te?en poitikosten
woidt totaestuuid Inf 020 (>U%8~
Pinlaiid- De Finnen /ijn 75 )aai on if
hankehjk en men laat dt touisten
ditjaai daaiompiofitcien \ in ülu
lei leuke aanbiedingen
Van l juni tot SI augustus hebben
Summei Hotels en Hobtelt b \ c LH
gezinspakkct \ a n c a / 100 uaaibii
een gezin met clne kindei en ondei
de vijftien een dat> ondei de Finse
pannen is
Arcia Hotel laat je \ an 11 ]um tot l b
augustus \ ooi t 80 pei nacht lose
i en Verdei veel Bed & Bieaktas>t
aanbiedingen in dit sclnai v bev o Ik
te land vol natuui schoon Inf Fint,
Verkeeisbuieau tel 020 (>71987b
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Dirk van den Broek Zandvoort

Foto - Film

vraagt m'v vrijdagavond en zaterdag

hulpen
voor winkel en kassa werkzaamheden
Tevens zoeken wij voor de stranddagen

parkeerwacht
b v oen 60 plusser werktijden m overleg
Heeft u belangstelling? Bel voor een afspraak
met personeelszaken 020 6110812

VIDEOTHEEK

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina MICRO S
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,40 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 15 00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of afgeven/zenden aan
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn
» Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer.
Amstelveens Weekblad Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode en De Nieuwe
Weesper ƒ 6,38 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
o Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties m de Micro s zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra m rekening
gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm kosten
• BIJ plaatsing in de Micro s worden geen bewijsnummers
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ 3,00 m rekening gebracht
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven tel 020-5626271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
m dezelfde week
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart

ililmèeen
hele week

Tel. 023-322908

Lijsten op maat

bij
HORECA BEDRIJF ZKT (full/
sart time) kamermeisjes, te
Foto
Boomgaard
fonistes en lady bartenders
Grote Krocht 26
Lft/erv onbelangr Werktijden
dag avond of weekend) in
Tel. 13529
overleg Verdienste ± ƒ 15 tot
T
k
gevr
LEDER CHESTER
20 p u Inf ma vrij v 11 20
FIELD BANKSTEL of LOSSE
uur 0206634656
BANK Tel 075704775
Strandpav HAVANA a/zee
pav 1c) zoekt zs m toilet * T k a 2 mooie barkrukken
uff voor het hele zeizoen zwart stalen frame rugleunm
gen + zittingen van blank net,
el 14321
ƒ125 Tel 18829
Kunst en antiek

Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf

Houten kozijnen

: Goprt.
Slegersstraat 2b
Zandvoort
02507-12070
Schoonmaakpersoneel gevraagd

Scherpe prijs, snelle levertijd goede kwaliteit
Tel 022022700
Fax 022022730
Gepensioneerd horlogema
ker heeft nu tijd voor particulieren Tel 020-6732763

Oproepen
Mededelingen
10 mei is de grote dag dat
Dennis autorijden mag Blijf
dus allen binnen nou gaat het
echt beginnen Sukses Papa,
vlama, Vanessa

Receptie/Feest?
18789

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto s
pasfoto's
receptiefoto's
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26
Tel 13529

Woninginrichting

Divers personeel
gevraagd

HEDEN INBRENG van goederen v d veiling v 27 & 28 mei
VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN, Frans Halslaan 33 A veen
Tel 020 473004 ('s Maandags gesl)

Winkelpersoneel gevraagd

PEEK & CLOPPENBURG

RE K LAM E S T U D I O

Van reklameontwerp tot uitvoering van:
Huisstijl/logo
Reklameborden
Gevelbelettering
Autobelettering

Dieren en
dierenbenodigdheden
T k BOBTAIL PUPS, geboren
24 maart 1991, vader Neder
lands internationaal Duits
NVDH kampioen (Vigilat's
different yip), ouders HD vrij
vrij van cataract en PRA,
ontwormd,
ingeënt,
met
stamboom tel 0320034284

Boeken
Tijdschriften
* T k 100 Jasmijn boekjes,
ƒ25 Tel 191939
* T k a Vorsten, jaargang
81 + '82 compleet + 2 nrs
'80 ƒ35 Tel 18829 of 15052

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht

Om al onze klanten op een vriendelijke en prettige wijze te
helpen hebben wij nog plaats voor

part-time verkoopsters m/v
Wij vragen van u
- inzetbaar van maandag t/m zaterdag
- 10 15 uur per week
- opleiding minimaal MAVO/MBO niveau
-leeftijd 18 tot 25 jaar
- klantvriendelijke instelling
Voor een afspraak kunt u bellen 020 6232837 of een brief
schrijven naar Peek & Cloppenburg Dam 20 1012 NP A dam

makelaars o.g.
Tel. 02507-12614
5 REGELS

L|J
NVM

MAKELAAR

Apothekers, dokters- of
tandartsassistente worden?
Of opl verzorging volgen''
Frans Hals College, afd AG,
Schoterstraat 4 2021 HH
HAARLEM Tel 023-262070

Te koop
gevraagd
diversen
* Naaimachine te koop ge
vraagd Als u hem heeft voor
mij, bel dan 02507-16809
* Te koop gevr bureaustoel
op 5 wieltjes en verstelb
hoogte Tel 02507-13224
* T k gevr grote treinbaan
of treinverzameling, mag oud
znn Tel 0299040354

Al bij BROODJE BURGER
geweest?

GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• aan balie kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden
• weg/aan komen lopen/vliegen
• maximaal 5 regels
• alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen Zoals het voorbeeld aangeeft
k 0 0 P
b r u i d s l a P 0 n
m a a t
3 8
m 0 d e r n e
s a l 0 n t a f e l
e n
r i e t e n
s t 0 e l
T e l
0 2
3 4 3
T e

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

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode naar ons kantoor
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen

r

.

Wilt u ook naam adres, woonplaats volledig invullen anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen
,

6
7
8
9
10

regels ƒ 7,63
regels ƒ 8,90
regels ƒ10,18
regels ƒ11,45
regels ƒ 12,72

Alle prijzen incl 6°o BTW

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

Adres

•

Postcode

Plaats

Telefoon
leieiuun

t> v p in ruorieK
S
rubriek

K

M

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

Onroerend
goed te koop
aangeboden

Woningruil

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Vakantie
buitenland

AANGEBODEN ruime fraaie
2-kamerflat, badruimte met
ligbad, apart toilet, ruime hal
Uniek gelegen 3 kam flat, en balkon met lift, centrum
strandhotel, ruim uitzicht over Haarlem GEVRAAGD iets
strand/zee,
2
balkons dergelijks in Zandvoort (Geen
ƒ225000 Tel 14519
Noord) Tel 023342013

Stacaravans t h in de Belgische Ardennen v a ƒ 190 p w
all in Inl tel 04459-1598

Vaar/surfsport
MARINA Monnickendam, de
gezellige jachthaven met alle
faciliteiten Enkele ligplaatsen
beschikbaar Tel 02995 2595

X Y Z B V verhuizingen en • Rubrieksadvertentie'' Zie
kamerverhuizingen Voll verz voor adres en/of telefoonnr
Dag-nachtserv 0206424800 de colofon in deze kram

Diverse clubs

Muziekinstrumenten

In Zandvoort
huurt iedereen
zijn videofilms

DOMBO

06-320.327.44
dakikasi 50 cent
Vanavond al n vrijpartij7
S E X-C 0-N-T-A C-T L IJ N
Bel 06 320 329 88 (50 cpm)
Versier ook n afspraakje"
Bel de Afspreekbox
06 320 330 77 (50 cpm)
WAAR GEBEURD, triosex sa
men m Loesje en stoute Am
ta 06320*328*04 (50 cpm)
Wil jij een lekkere meid7
Bel de Hete MEIDENLIJN
06-320-320*36 (50 cpm)
Zoek je een hete meid9
Bel de Tippelbox
06-320*322*11 (50 cpm)
Zoek je een hete meid7
Bel de Tippelbox
06320*322*11 (50 cpm)
Zoek je een lekkere Boy7
De HOMO/BI-sex Computer
Bel 06 320 330 95 (50 cpm)
Zoek je een sexrelafie7
De Sexdatmglijn
Bel 06-320 325 04 (50 cpm)
Zoekt u een vrouw7 Bel nu
06-320*328*03 (50 cpm)
Dames mspr 01720 33202
Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

* * *Law
Criminal

De Zwarte en Oosterse Markt Beverwijk Elke zaterdag en
zondag Mazzel en vermaak aan twee kanten van de dik 2000
kansrijke kramen Kleurrijke kooplieden1 Koopjes1 Variété1
Show1 Feest1 Muziek1 Terrasjes1
Zondags gratis kraam voor particulieren met welvaartsresten
Zegt het voort' Zegt het voort' Inl 02510-29075

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes

Turkge seks hatti

K

Diversen

Te koop
aangeboden
diversen
* Te koop grote Dru gevelkachel, compleet m pijp en
rooster, ronde Etna gaskachel, m goede staat, ƒ200
Tel 02507-18026

* GAY PRIVÉ (direct apart) *
*** RIJPE VROUWEN * * * *
Bel nu snel voor het maken
Veertig jaar en hitsig11
van een geslaagde afspraak,
(50 c/m) 06 - 320*325*45
of bel voor 'n lekker gesprek
Bel voor sexafspraakjes
Niemand kan meeluisteren" Jonge MEISJES CONTACT
Druk op de nul als je iemand
0632033016 (50 cpm)
anders wilt spreken
Bel 06 320 322 68 (50 cpm) 3IANCA is zo'n lekkere griet
die alles doet wat jij wilt
HOMO Het is wel slikken
06 320 330 97 (50 cpm)
voor die superhete jongens
Bel 06 320 327 01 (50 cpm) " BI-SEX AFSPREEKLIJN **
Bel nu 06320*330*07 (50
HOMO Zoek je een lekkere ;pm) Inspr 01720-45111
7
jongen Gay Date Contact
Bel 06 320*330*18 (50 cpm) 3ISEX voor TWEE, direct
apart met een heet meisje of
H-O-M O-Jongeren Contact
=en lekker jongen, ook trio11
11
Afspraakjes met jongens
36-320 330 82 (50 cpm)
Bel 06 320 326 11 (50 cpm)
Blonde NATASJA doet het
** L ES-B l Afspreeklijn **
Tiet 2 hete Buurjongens
Bel 06 320 325 80 (50 cpm ) Bel 06-320*327 *77 (50 cpm)

Personeelswerving
dichtbij
huis?
Voor personeelswerving dicht bij
huis werkt Weekmedia.
Onze kranten verschijnen editie-gewijs, zodat u gericht kunt adverteren in de directe
omgeving van uw
onderneming.
Elke week opnieuw geven de
personeelspagina's van Weekmedia een overzicht
van vacatures in
en rond Amsterdam. De lezers weten deze pagina's
te vinden; zij zoeken een baan.
De 18 kranten van
Weekmedia verschijnen wekelijks
in een oplage van
650.000 exemplaren.
De kracht van
Weekmedia is de
unieke plaats die
de verschülende
kranten in hun gebied innemen. Zij
bieden de lezer
veel plaatselijk
nieuws en leesplezier en ze worden
daarom intensief
gelezen.

* Te koop
naaimachine
electr Merk Archilette, Pr
ƒ175 02507-13868
Wilt u meer weten?
* Te koop rieten kmderwa
.gen, 3 in 1, ƒ 150 Tel 19139
Vraag de brochure
over personeeelsT k kopieermach , Sharp -Fax
ST 740 ƒ 400 029843104
wervmg aan: 020* T k nog enk st dameskle5626276.
Gratis mspr 01720-30646
dmg mt 38/40, dames schoe
1
Buurvrouw
Chantal
en
haar
nen. mt 36/37 laag geprijsd Luister naar HETE MEISJES
Bobo/robbedoes 5 a ƒ 1, Boe die sexcontact zoeken11 Bel nete buurjongens, live sex
Bel 06320*328*01 (50 cpm)
ken a ƒ1 02507 19968
nu 06 320 323 44 (50 cpm)
De F-L-I R-T-B O-X voor leuke
Meer dan 100 hete Meisjes neiden en gezellige jongens
Huwelijk en
zoeken SEXCONTACTH
Bel 0632033001 (50 cpm)
06320*330*21 (50 cpm)
kennismaking
De S M AFSPREEKLIJN
Na de wedstrijd geen Petra Voor strenge sexafspraken
en
Kim
samen
onder
de
dou
250 POOLSE DAMES
Bel 06-320*322*20 (50 cpm)
che' 06 320*330*32 (50 cpm;
Gratis info-fotobroch
Direct Snel Sexcontact'i
Fotoboek ƒ 10 STG AMOR Nieuw DIRECT APART met
De Live-Afspreeklijn
Postbus 95 4724 ZH Wouw een strenge meester of met Bel 06-320*322*88 (50 cpm)
een onderdanige slaaf11
Tel 0164052623
Bel Gay S M voor Twee
06 320 329 99 (50 cpm)
Financien en
Ondeugende Pascale doet 't
handelszaken
in de keuken (KEUKENSEX)
Bel 06 320*330*98 (50 cpm)
Autoverzekering
Simone is gek op VREEMD
GAAN Bel haar lekker thuis»
VA ƒ75 DORSMAN
Tel 06-320*328*33 (50 cpm)
blijft toch goedkoper'
Kerkstraat 12 Zandvoort
Fa. P. Kleijn
Bel nu 02507 14534
Stiekem MEEGENIETEN met
drie hete schoolmeisjes (18
Celsiusstraat 192 Zandvoort
De Spar
Hypotheken
j ) 06320*322*04 (50 cpm)
computervergelijking
Gasthuisplein 12 Zandvoort
Weekmedia
SUZANNE gaat onder de
Bel nu 02507 14643
hete douche en Jos maar gluHallestr 9 Zandvoort
Teuben Assurantiën ren 0632032901 (50 cpm)
Sig.mag. Lissenberg
Haltestraat
22 Zandvoort
Autoverzekering
SUZANNE is 'n jong blond
Fa. Veldwijk
meisje, en vol van boven11
nu nog goedkoper bij
Kerkplein 11 ZanHvnorl
Bel 06 320 330 96 (50 cpm)
AKO
TEUBEN ASSURANTIËN
Tel. 02507-14643 Tessa (18) is zon lekker
Grote Krocht 18 Zandvoort
Sig.mag. De Krocht
OPGEWONDEN tienermeisje
STUDIO VALK
Pasteurstraat 2 Zandvoort
Bel 06 320*328*88 (50 cpm)
T. Goossens
voor
5 meisjes'dames ontv tijde
Gebrandschilderd glas
Vondellaan 60 Zandvoo^
Gran Dorado
lijk/part time in rom pnveFamiliewapens
s f e e r v a ƒ100 020 6252497
Teken'ontwerpwerk
Vondellaan 1 ZandyooH
Fa. De Vonk
Tel 023372908
Annet gaat op SEXBEZOEK
Thorbeckestraat 7 Zandvoorl
Maraned
• Zie de colofon voor opga bij John en Petra Trio avon
ve van uw rubieksadvertentie tuur 06 320 320 95 (50 cpm)

Weekmedia

Zandvoorts Nieuwsblad

U OOK?

VIDEOTHEEK

DOMBO

Naam

**
River* of
death
^ « «
My blue heaven

Te koop bromfiets, merk
Puch Macho Rider, kleur
zwart, met kickstart, bouwT k Fiat Ritmo 1981, APK-ge- jaar 1988, prijs ƒ 1250 Tel
keurd tot aug
91 Vr pr 02507-13882
ƒ500 Tel 30118

VIDEOTHEEK
1 regel ƒ 3,82
2 regels ƒ 3,82
3 regels ƒ 3,82
4 regels ƒ 5,09
5 regels ƒ 6,36

* *Lock
*
War

Auto's en
auto-accessoires

v

Zandvoorts Nieuwsblad

Ghost dad

bromfietsen

T k Camper, PEUGEOT J5
(diesel) 83 Inb 89/ 90 Rijksgek, gl kent,
60d krt
vuil/
Huren met recht van koop Voorz v ijsk, verw
Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee KEYBOARD va ƒ25 p m schoonwtnk, 12/220 v, inst
voortent Dit alles in staat van
DIJKMAN B V
te houden dat bij uw opgave de regel Br o nr
bur v d
Rozengracht 115 Amster nieuw Vr pr ƒ 18 500 Tel
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt)
02290 30081
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven. dam Tel 020 6265611

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterliik dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.

Pink Cadillac

*Te koop zeewaardige
Te huur GARAGE bij Schelp, rubberboot + vlonder ƒ 100
ƒ 125 p m , 2 mnd borg
02507-15295
Tel 02507-14852
* T h aangeb gestoff kaRijwielen,
mer voor net meisje Tel
motoren,
16505

Foto Boomgaard

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

Cadillac man

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Radio/tv/video

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

Verschijnt in mei:

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel 02507 14534

Gevr een werkster voor 4 uur
Foto Boomgaard
p w Werktijden in overleg
Hobby's en
02507 12321
verzamelingen
Grote Krocht 26
• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
Tel. 13529
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
*
Wie
wil
er
met
mij
plaatjes
Wij
behouden ons het
richten aan Centrale Orderaf
Kleine Zeemeermin recht voor zonder opgave van
deling Weekmedia, Postbus van de
7
ruilen Tel 15148 Naomi
redenen teksten te wijzigen
122 1000 AC Amsterdam
of niet op te nemen

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Betamax film alleen te koop
voor ƒ 5,- per stuk

' TRIOSEX Contactlijn * * •
Bel 0632032092 (50 cpm)
Gratis mspr 0172039075

l love you to death

medewerker/ster

ICRO

p.w. 40,- p. mnd. ƒ80,-

* *
L.A. *
Earthquake

* Help de Polen Stuur eens
:en voedselpakket1 Geen
adres9 Dat hebben wij voor u1
tel 02907-5235
* Morgen 9 mei is Els Voesenek jarig Van harte gefelicivoor een object in Zandvoort
teerd Wie belt haar? Tel
De werktijden zijn tussen 12 00 13 00 uur
7
18303
Heeft u belangstelling Bel dan 023-244277
* Opa vergeet je zwembroek
Zelfst schoonmaakhulp gevr
niet in te pakken anders laten
Horecapersoneel
voor enkele vaste ochtenden
we je met kleren enal m het
p week voor horecabedr
gevraagd
water zakken
Info 02507 19470, na 19 uur
* Roy Bernabela hartelijk
Hulp gevr voor enkele avond gefeliciteerd
De fuifnum
Huishoudelijk
uren p week voor achter de
aalie (horeca werkzaampersoneel
* Roy, hartelijk gefeliciteerd
heden) Info 02507-19470 na
gevraagd
namens al je fans uit Noord
19 uur

• MM GRATIS

PREMIÈRE
ƒ7,50
p. dag
FILMS
DAGƒ 5,- en
ƒ7,50
FILMS
MOVIEBOXEN
p. dag
ƒ
K
ƒ10,-

Lessen en clubs

Voor trouwfoto's

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

Corn. Slegersstraat 2b, Zand voort
Tel. 02507-12070

**
The*guardian

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD
zoekt een spontane

op de Dam

DOMBO

Grote Krocht 41 Zandvoort,
tel 02507-15705-18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFRETAFELS

* Ab en Paula je kent ze
wel zijn al 40 jaar een stel

Asito

VIDEOTHEEK

Corn. Slegersstraat 2b
Zandvoort
tel. O25O7rl2O7O

WOENSDAG 8 MEI 1991

WEEKMEDIA 22
Fiat Regata, bj.'88, LPG, wit, T.k. Fiat Ritmo 75 CL b.j. '81
pracht auto, ƒ9950. Inruil/gar. APK tot 4-'92 i.g.st. ƒ 1500.
Tel. 020-6941530.
Tel. 02990-37825.
Adverteren in
„SHOWROOM"
FAX: 020 - 665.63.21

Fiat Regata, m.'85, LPG, grijs
met., puntgaaf, ƒ 5950. Inruil/
gar. Tel. 02990-37825.
Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in alle
edities van Weekmedia, t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Builenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Het Po/ool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag lussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat l 31 of Rokin
1 10, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke! die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten.
Totale oplage 730.000 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ 11 ,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ 6, l O
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
Alfa Romeo

AUDI

T.k. Alfa Alfetta 1.8,'bj 6-83,
gerev., motor-sp, velg-cv, APK
plaatje, prijs ƒ2950. Tel.:
020-6101368.

Audi Centrum
Autovroon
OFF.

AUDI/VW-DEALER

Nieuwste model Audi 2.0 E,
zilver, met., elektr. spiegels,
mistlampen
1991
Nieuwste model Audi 2.3
Quattro, schuifdak, elektrische
ramen
1991
Nieuwste model Audi 2.8 E,
CD, titaan met., schuifdak,
tempomaat
1991
V-8, blauw met., blauw
lederen interieur, zeer
compleet
1989
V-8, blauw met., grijs lederen
interieur, zeer compleet . I990
Altijd grote keuze uit
Audi 80/90 en 100
modellen, bouwjaren vanaf
I986 t/m 1991
Bel gerust voor vrijblijvende
informatie

BMW

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

Occasions
3-, 5-, 6-, en 7-serie
bj. '83 t/m '90
Inruil/leasing/financiering

020-6943093
Ferrari

Autovroon

Zelf rijden in FERRARI 308
GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa
voor trouwen, tevens RollsRoyce en Amerikaanse Limo's.
Bel Meijers BV: 030-444411.

Hét AUDI CENTRUM
Contactweg 47,
020-6869611
Lod. v. Deysselstr. 77,

020-6116715

Citroen
CITROEN AX 11-'87, grijs
metallic, 37.000 km.
AUTOBEDRIJF WALS
Dorpsstraat 32a, llpendam.
Tel"02902-1697/1981.

ingdijk
autoverhuur
o.a. AX, BX
vanaf ƒ31,65 excl. BTW
Tel. 020-6932750
S. Stevinstraat 12a, A'dam

CX GTI Turbo II '87, airco, abs,
zwart, ƒ19.500. BX RD break
'89 ƒ 22.500. B X R D break '88
ƒ 18.500. BX TRD '88 ƒ 16.900,
BX D service '89 ƒ 12.900. BX
19 GTI '88/19.500. BX 19 GT
'85 schuifd. ƒ 8500. BX 19 TRS
break '88 ƒ 18.900. BX 16 TRI
'88/15.900. BXTRS LPG T"
ƒ 16.500. BX 16 RE '88 LPG
ƒ14.500. BX 14 TGE '90
ƒ 19.500.BX 14 RE '88 ƒ 12.900.
BX 14 E '88 LPG ƒ 12.900. BX
14 '88 LPG ƒ 10.900. BX 14 E
'86 LPG.ƒ7950. Visa Garage,
Houtmankade 37, A'dam,
020-6278410.

Ford
Ford Escort 1.4 Bravo, bj.'88,
28.000 km. 5-bak, get. glas.
AUTOBEDRIJF J. WALS
Dorpsstraat 32a, llpendam
Tel. 02902-1697/1981.

Ford Fiesta, 1.1, zilver, 1986,
40.000' km., ƒ.10.500. Tel:
020-6248173 na 18.00 uur.
Ford Escort 1.3 CL, m.'88, grijs
met., sportvlgn. enz., ƒ 11950.
lnruil//gar/financ. 02990-37825.

FORD CAPRI 2.0S, 6 cyl., m. FORD FIESTA 1.1 L Bravo eind
80, APK 3-'92, supermooi,
'83, APK 4-'92, 3 drs., 95.000
radio, sportwielen, ƒ2975.
km, metallic, radio, showroomTel. 020-6146392.
staat, ƒ4950. 020-6146392.
FORD ESCORT 1.3 L, bj. '84, T.k. mooie Escort 1.6L, i.z.g.st.,
ant. grijs, veel ace., vraagprijs b.j. '83, APK. Vr.pr. ƒ5.800,-.
ƒ5950,-. Tel.:02979-71954.
Tel.: 02940-30222.

Honda
Honda Civic CABRIO, '88, rood
km. 51000
Honda Civic C.R.X. 16 l, '89, wit
km. 84000
Honda Civic 3 drs. 1.4 GL, '88, grijs
km. 10700
Honda Civic 3 drs. 1.3 L, '90, rood
km. 5000
Honda Civic Sedan 1.4 GL, '88, beige, km. 54000
Honda Civic 3 drs. 1.3 L, '87, beige
km. 46000
Honda Civic 3 drs. 1.3 L, '87, zilver
km. 65000
Honda Civic 3 drs. 1.3 L, '85, wit
km. 84000
Honda Civic 3-drs. 1.3 L, '83, zilver
km. 92000
Honda Aerodeck 3 drs. 2.0 EX, '89, blauwkm. 60000
Honda Aerodeck 3 drs. 2.0 EX, '88, rood km. 68000
Honda Accord Sedan 2.0I AT SR, '86, grijskm. 91000
Honda Accord Sedan 2.0 EX AT, '86, grijskm. 140000
Honda Prelude 2.0 EX 4 WS, '89, zilver km. 72000
Honda Prelude 1.8 EX, '87, blauw
km. 81000
Honda Integra 5drs 1.5 autom., '86, beige.km. 35000
Nissan Cherry 1.3 DX, '84, blauw
km. 127000
vlitsubishi Pajero long.B. aut., '89, zilver.km. 39000
Mazda 626 coupe, '89, grijs
km. 25000
Seat Ibiza GL 1.2 LPG, '88, zwart
km. 56000
Seat Ibiza 1.2 Van, '86, rood
km. 56000
'eugeot 405 SRI LPG, '91, beige
km. 62000

ƒ44.950
ƒ29.950
ƒ20.950
ƒ23.500
ƒ 18.950
ƒ 13.950
ƒ 13.950
ƒ 10.950
ƒ 5.950
ƒ 24.950
ƒ 22.950
ƒ17.950
ƒ 14.950
ƒ33.950
ƒ21.750
ƒ14.950
ƒ 5.950
ƒ57.500
ƒ 23950
ƒ 12.950
ƒ 5.950
ƒ32.950

• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
eigen risico • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvullende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd

Dus Leeuwekeur: zeker en beter

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgorstraa! 134
Tel 020-6240748
BLOKSMA
RADIATEUREN
warmtewissetaars. Kapooas
weg 17, A'dam 0206148385
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auio's. alle
merken, alle bouwjaren
RAVENSTIJN, 02502 45435
Lid Nevar
• Auto te koop' Plaais e";
SHOWROOM advertentie

Service en reparatie

Volvo

AUTOSCHADE en ncntspeua
list met prof apparatuur Oor
voor APK, laswerk en reparatie
Autobedrijf Been, Aalsmeer
derdijk 386, Aa'smeerderbru'j
Tel 02977-27262
A.PK KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Astorweg 24A A'dam 63&Ï70.?

APK keuring geen afspraak,
klaar terwijl u wacht. Ook repa- Auto Centrum Duivcndrcclit
Groot onderhoud incl APK
VOLVO 340 DL. juli 1983, APK raties en onderhoud Gar.
en gratis leenauto. v a / 299.
2 '92, 2o Gig , 7 g.st , blauw West-Center 020-6122476.
Schade-herstel 020-995176
Tel 02975-68225

19.000 km

Rijscholen

Van Vloten
Amsterdam

Autosloperijen

Suzuki

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

(s)loopauto's

Mazda

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

Mini

Autoverhuur
BIJ

Volkswagen

Ouke Baas

Auto's te koop gevraagd

Mitsubishi

Rover

Van Deinum
VOOR UW
SUZUKI
OCCASIONS

Nissan

Campers

Diversen

Saab

Opel

SAAB SERVICE MOLENAAR
rep., onderh., APK, LPG,
Opel Record, 2 L., aut., bj '89, alarm
etc. BOVAG
LID
APK, mooie d.bl. wagen. HOOFDDORP, 02503-14097.
ƒ10.500. 020-6670121/6112099.
Saab 900 GLE, m.'83, puntKadett 1.6i, 3-drs., LPG, 3-'89. gaaf, ƒ 4950, nw.APK. Inruil moKadett 1.3 LS, LPG, 2-'88.
gelijk. Tel. 02990-37825.
Berebeit, Amsteldijk 25, tel.
020-6627777.

rijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
senruimten tellen voor 1 letter. Minstens 3 regels beschrijven.

^i^%aiérf%%
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f
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Zeilemaker-Opel
INRUILWAGENS
Constant keuze uit 100 auto's
Burg. D. Kooimanweg 7,
Purmerend 02990-22551.

HEERE B.V.

mini jumbo spirit
gratis: SUNROOF, ORIG.
STRIPING, WIELDOPPEN,
MATTEN, v.a. ƒ 13.995.
Alle type's - kleuren direkt
uit voorraad leverbaar

LORIST PEUGEOT
AMSTERDAM-CENTRUM
Autobedrijf Heere
Peug. Accent 205, '88./ 13.950
Ceintuurbaan 225
Peugeot 205 GL, '85 .ƒ 8.250
Tel. 020-6622204.
Peug. 309 GR 1.6,'86./13.950 Donderdagavond koopavond.
Peugeot 405 GR, '88 .ƒ18.500
Peugeot 405 SRI, '88 .ƒ 24.950 NU OOK SUBARU DEALER!!
Alle auto's met
AUTO SERVICE WETTER
3 maanden Bovag-Garantie
Zwanenburgerdijk 503
tevens service en reparatie
Zwanenburg, tel. 02907-6572.
2e Weteringdwarsstr. 43 t/m 47
Tel. 020-6237669. '
IVIOOY EN ZOON

Prijs
ex. 6%
BTW

Prijs
in. 6%
BTW

25,00
36,00
47,00
58,00
69,00
80,00
91,00
1 02,00

26,50
38,16
49,82
61,48
73,14
84,80
96,46
108,12

Diverse voorjaarsakties
De goedkoopste in leasing,
ook voor particulieren.
Ruysdaelkade 75 A dam-0 2
Info 020-6623167-6732853
De enige off. SUBARU DEALER + occ. voor Purmerend
e o. Tuijp b.v. West-Beemster,
02999-278, Jisperweg 39-40.

•5 1
01
£ 2

Seat
Een PERFECTE Seat occasion
koopt u vertrouwd bij:
SEAT AUTO CENTRUM APC,
2e Schinkelstr. 18-28. 0206763333/6763334/6763335.
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
A'dam - 020-6686146.
AUTOBOULEVARD.

Naam:.
Adres:.
. Handtekening:.
Telefoonnummer:.
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam of
afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/Rokin 110, Amsterdam.
*
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan van
de Helende Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp,
• Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.

_

v'h Museum autobedrijven

-l

Skoda
|

SKODA 105 LS M'85, APK 3
'92 zeer gaaf, 75.000 km.,
f 1975. Tel. 020-6146392.
Skoda 105 L, rood, bj. '84,
i z g.st., ƒ1900,-. NIEROP B.V.
ArrLterdam, tel. 020-6183951.

^'T

Boetiek Menory

Subaru

f

10

OTO'ICI BV Citroen, WEESP,
ongeëvenaard njplezicr,
Hogeweyselaan
21, t e l .
2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
02940-16661.
Amsterdam-Noord - Hamerstraat 3-15. Tel. 020-360401.
AUTOTELEFOON
ƒ2.995.-.
compleet gemonteerd, mcl.
Toyota de Graaf biedt aan:
nummer aanvraag, vervanToyota Starlet 1.0 spec
ƒ 9.250 gend vervoer en in een dag
jan. '86
Toyota Starlet 1.3 DX
mrt. '87 / 10 950 gereed. Lease tarief / 75,95
Toyota Corolla HB 1.3 DX
. apr. '86 / 10 250 p/maand Prijs excl. BTW en
Toyota Corolla Sed 1.6 LPG
. mrt. '89 / 17.950 antenne
Toyota Canna Sed. 1.6 XL
.aug. '89 / 19.750
TOYOTA-DE GRAAF
Toyota Canna Sed. 1.6 XLI MM
. jan '89 / 20.950
Alle onderdelen voorradig
Toyota Carina Sed. 2.0 DSL
. mei '88 / 20 950 Condensatorweg 44, A'dam
Toyota Carina LB 2.0 GLI
.aug. '88 ƒ21.950
Sl.dtjk. Info 020-6865511
Peugeot 309 XL
. jan. '88 ƒ 11.750
Ook zaterdag geopend
Citroen BX 14 RE
. feb '89 ƒ 18 750
Suzuki Carry HI-ROOF
.....
mei '90 ƒ11.250
Fiat Uno 70 IE ..............
dec. . '89 ƒ 14.500
Condensatorweg 44, Amsterdam Sloterdtik
GARAGE VITESSE, erkend
Tel. 020-6865511.
APK station voor onderhoud,
Toyota Celica Coupé, l.blauw
reparatie, keuringen, laswerk.
met., '80, ƒ 1400. NIEROP B.V.,
carrosserie, motorrevisie van
TOYOTA DE GRAAF
Amsterdam, tel. 020-6183951.
alle merken Tevens uit voornieuw + gebruikt
raad ± 15 gekeurde occasions
T.k. Toyota Corolla 1.3 HB.
Condensatoiweg 44
v.a ƒ 1000 Bel voor afspraak
automatiek t. 86. Slechts
A'dam-Sl.dijk, mfo-6865511
02507-19155,
Voltastraat 5
46.000 km. Als nieuw, ƒ 9.850.Ook zaterdags
Zandvoort.
Tel. 02993-62568

Renault

^" mm mm mm mm •• mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
|«^ ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de
•
tekst 20 spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
.onderstaande
.

6
7
8
9

/ 15.250,/ 16.800,/ 17.500,/ 17.250,ƒ 25.250,/ 14.250,/ 16.950,/ 22.500,/ 13.900,/ 27.950,/ 24.500,/ 26.000,/ 34.950./ 31.500,/ 32.500,/14.000,/ 12.500,/ 8.950,ƒ11.650,-

Accessoires en onderdelen

Algemeen

Fiat

"5

01-89
02-89
04-90
03-89
03-90
04-88
01-88
01-89
04-87
07-90
01-89
08-88
04-90
04-89
01-88
05-86
01-88
06-86
06-87

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Lada

Peugeot

23
c
.
03 4

PEUGEOT
205 XE Accent, rood
.45.000
205 XL 1.1, blauw
.30.000
205 XE Accent, blauw
34.600
205 XL 1.1, grijs met
.28.000
205 XR Aut. blauw
16,000
205 GE Junior rood
28.500
205 XRD, rood
.85.000
309 XRD, d. grijs met
.68.000
309 GL 1.3, rood
71.000
405 GL 1.6i, grijs met
.28.700
405 GR 1.6, rood
.16.500
405 GR autom., LPG, beige met, .51.000
405 GR autom., grijs met. . . . 30.000
505 GR 2.2 inj., grijs met
.51.000
505 V6, blauw
.60.000
Citroen BX TRD autom., wit . . 120.000
Renault 5 Campus, grijs met. . .26.000
Fiat Uno 60S, blauw
.54.000
Opel Corsa 1.2 S, blauw met
25.500

Toyota

dus nieuw, 740 GL Sedan
Blacklino; zilver met., '89. 740
GL (O) Sedan, blauw met., '87 VOLVO-DEALER BIEDT AAN
.. '88
365 GLS, 20, '85. 340, 5-drs . 740 GL LPG,
KOUDIJS AUTOBEDRIJF B.V.
aut., '85 en '86. 340 DL, 1 7. 3 740 GL diesel, grijs met '87
VOOR EEN PERFECTE RIJ-OPLEIDING'
.
'86
drs., '87 en '88. 340, 3-drs. 1 4, 740 GL Turbo, wil
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
5-STERREN AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL
740
GL
aut,
LPG
'87
'85 t/m '89 244 GL aut, '79,
1183 JG Amstelveen
* alle rijlessen ƒ31 per les
dec '85
ƒ 1500. NIEROP de Vrienden 240 GL stationcar
tel. 020-6455451
20 rijlessen + examenaanvraag ƒ 825
360
Sedan,
groen
met.
'86
van Uw Volvo Vancouverstraat
Halte Sneltram: „Zonnestein"
360 3-drs. ..
.
'88
2-12, A'dam West
volledig
motorpakket / 650, incl. examen
COBUSSEN AMSTERDAM
Weg. lease auto t.k. 205 1.1
340 Gl 3-drs aut
. . '89
* gratis theoriecursus op video
020-6183951
Sinds 1930
Accent, 2-87, APK 2-92,
340 GL 1.7 grijs met
12-'87
* speciale spoedcursus praktijk en theorie
Leeuwekeur gebruikte auto's d.blauw, 69.000 km. Vr.pr.
340 DL 3-drs.. 17
.
87 * 100% rijlesfinancienng
ƒ9250.
020-6718814/6416941.
340
1.7
LPG
wit
..
.
'89
PEUGEOT 205
* geslaagd77 1 dag gratis huurauto voor nieuwe leerlingen
340 aut. wit . .
.
.'88
XE 1.1 Accent, bj. 01-6-'88, wit,
Ruys de Beerenbrouckstraat 157 Amsterdam
Zanders-Honda Haarlem
• De autorubriek
340
aut.
wit
'87
3 mnd. gar
ƒ 13.900
Tel. 020-6138473
„SHOWROOM"
heeft
Delftstraat 34, 2015 BM Haarlem, tel. 023-319349.
XE 1.1 Accent, 18-3-'88, blauw, een oplage van 730.000 ex.
VOOR UW OCCASIONS
Autorijschool NOVA Binnen 8
1e 10 autorijlessen a ƒ25.
3 mnd. gar
ƒ14.100
340 van '86 t/m '88
Michel geeft les m div. talen. weken uw rijbewijs. Correct er,
440 GL van '89
PEUGEOT 309
Ook motornjlessen.
punctueel met afspraken
440 GLE van '89
1.3 XR bj. 27-8-'88, licht blauw
020-6853683, b.g.g. 6181775, ƒ42,50 p.u Info 020-6425364
metallic, 3 mnd gar. .ƒ 14.500
UW
VOLVO-DEALER
v.d.
Hooplaan
180
LADA 2105
075-174996 en 02990-34768.
Renault 18 GTL, '82, trekhaak,
AUTO SERVICE WETTER
Autorijschool Ferry
Meeuwenlaan 128
Fiat Uno 45 S, 5-'87, wit,
Amstelveen
bouwjaar jan. 1990, met LPG.
APK '92, ƒ2950,-.
1e 10 lessen a ƒ 27.50 per les
Tel.
020-6369222
3
mnd.
gar
ƒ
8.300.
Verkeersschool
VERONICA,
Lada 2105 1.3, lpg'89/ 8.500
ƒ 7500,-.
Tel.
020-6476586
AUTOBEDRIJF J. WALS
Ook voor leasing
BOVAG-erkend, voor een goe- Tel.. 020-6932074
Lada Samara 1.1 .'89 ƒ 10.750 Visa 11 RE, 09-'87, licht rood,
Tel. 01720-75557.
Dorpsstraat 32a, llpendam
ƒ 8.500.
de en betaalbare opleiding. AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET
Lada Samara 1.5 .'88 ƒ 11.750 3 mnd. gar
LADA-BONTEKOE
Tel. 02902-1697/1981
Lesprijs ƒ 30 per 45 mm. of / 40
Lada 2107 1.5 GL Ipg . . . '85 Suzuki Alto GL, 3-'87, wit,
1e 10 lessen a ƒ32 per uur.
in onze showroom de nieuwe
ƒ
7.800.
p.u. Voor meer info: 020RENAULT AMSTERDAM
ƒ 3.750
Gratis halen en brengen.
SAMARA 1.5 Demo 5-drs
Inruil
en
financiering
mogelijk
Top occasions met 1 jaar
Citroen BX 14 .. .'90 ƒ 19.995
6656955/03240-38976.
Tel A'dam' 020-6942145.
Occasions APK gekeurd
Inruil
Koopjes,
APK-gekrd.
Tol
PEUGEOT-DEALER
garantie
Ford Orion 1.8 cl Bravo diesel
2104 Combi
'88 ƒ 8.500 veel ace
WOENSDAG
02990-37825. Kadett '78, / 950
Wibautstraat 224
'89 ƒ18.750 Adres: Baarsjesweg 249-253,
2105 1.5
'88 ƒ 7.500 Mitsubishi Colt 1.2 EL
A'dam, tel. 020-6121824
top-occasions
Ascona '81 LPG/ 1450 Toyota
020 - 561 96 11.
Lada Samara LPG'89 ƒ 10.250
Corolla '82 ƒ2950. BMW 518
'85 ƒ 7.750
bij Wagenpark
AUTOWRAKKEN tegen de
Autosloperij A. de Liede
Fiat Ritmo
'85 ƒ 3.500
'80/1450. Saab aut.'78 ƒ950.
Zwanenburgerdijk 503
JOHAN BOOM
hoogste prijs voor de dcuNeem
geen
risico:
ong.
Verrijn Stuartweg 6, Diemen. Zwanenburg. Tel. 02907-6572.
Mazda 626 aut. '81 ƒ2950. Regehaald. Autosloperij Jan
PTT-vrijwaring RDW
Zuiderakerweg 83 (oranje hek), nault 5 aut. '81 ƒ 1450.
TEL. 020-6992865.
Tel. 020-6361178 ; 02907-6248
A'dam-Osdorp
020-6105478
+
50
auto's.
APK
gek.
Den
Geopend van 9.00 tot 21.00 uur
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
Grote sortering ONDERDELEN
HOOGSTE PRIJS
Bnelstr. 18, A'dam, zijstr
Alle auto's APK, hoge inruil
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
van alle schade-auto's, alle
Tel. 020-6198691
Haarlemmerw.
bij
molen
Financiering binnen 24 uur,
Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85,020-6793249/6713581
merken, alle bouwjaren.
Mazda 626 GLX hb., '84, trek- MAZDA 323 HB 1500 Sport, bj.
020-6844079. Tevens INKOOP.
v.a. ƒ5.000. 1 jaar garantie
Centerparts
Ravenstijn, 02502-5435.
haak, brons met., ƒ 7950,'83, sunroof, geh. gerev., radio/
op arbeid/onderdelen.
vraagt
sloopen
scnadewaHet HOOGSTE BOD'? Bei
AUTOBEDRIJF J. WALS
cass., ƒ 5250. Tel. 020-6331391.
Honda Prelude EX aut. eind
voor A'dam Noord e.o.
gens. Origineel R.D.W.-vrijwa- voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Dorpsstraat 32a, llpendam
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
'86, ƒ 15.950. Toyota Carina 1,6
ring. De hoogste prijs en geen Loop, sloop en schadeauto's
Tel. 02902-1697/1981
liftback bj. '88, ƒ 14.950. Fiat
risico. Tel. 6107942 of 6107946. m. vrijwaring. Tel. 020-6754193
Suzuki Alto GL, dec. '86, donUno SX. lE bj. '88. ƒ 14.950.
Mazda 626 coupe 3.89 28.000
kergrijs mét., goed onderhouPeugeot 205 XR bj. '87, LPG
km.
pioneer
rd-cass.+cd Te koop: MINI, bouwj. '80, APK
den, ƒ 6750. 02977-44645.
V.W. Golf 1.6 Tour, '88,
ƒ10.950. V.W. Golf 1.3. m. '86,
wiss.+ c.v. + st.bekr. -f el. ra- tot 20-9-'91, ƒ 1250,niet duur!!!
60.000 km, blauw met.
ƒ 10.950. Opel Ascona 1.8 S bj.
T.k. Suzuki Alto GL, perf. st.,
men + spieg. Cruise-contr. Tel.: 020-6181852.
Studenten 10% korting.
AUTOBEDRIJF
J.
WALS
'87,
ƒ
10.950.
Peugeot
505
grd
b.j.
nov.
'89.
12.000
km.,
5
drs,
alarm afst.bed. 02990-38675.
DE HOOGSTE PRIJS
- auto-ambulance & oprijauto
Te koop gevr. Peugeots 404
Dorpsstraat 32a, llpendam
eind '85, ƒ 7.950. Mitsubish?
ƒ11.000. Tel. 02975-64128.
Nissan Vanetta, dubb. cabine,
Tel. 02902-1697/1981.
Galant 1.6 gl. m. '87, ƒ9.950. -9-pers. bussen en pick-up's elk merk auto a contant met 504,505, J5, 604 TD. Schadc'ol
gr. kent., '88, 36000 km.,
Autocommcrce,
Nissan Bluebird 1.8 GL m. '86, Avond- en nachttar.: vrijw.bewijs. Tel. 020-6105478. sloop.
V.W. Polo C, Pointer, bj.'86,
023-338895.
ƒ 15.000,LPG. ƒ7.950. Suzuki Swift 1.3 bestelwagen afhalen na 17.3C
HOOGSTE PRIJS
74.000 km. zonnedak, blauw
Mazda 626 GLX Van, gr. kent., Lancers! GL 73.000 km '87, GL
GS, m. '86/7.950. Fiat Uno 45 uur en de volgende morgen voor elk merk auto, a contant,
AUTOBEDRIJF J. WALS
5 d., '86, 60000 km., ƒ 11.500,- 36.000 km. '88, 1500 GLX EXE
S bj. '87 ƒ7.950. Fiat Panda
met vnjwanngsbewijs, geen
om 8.00 uur retour
Dorpsstraat
32a,
llpendam
MOOY & ZOON
30.000 '88. Mitsubishi-dealer
1000 cl. nwm. '87, ƒ6.950.
sloopauto's. Tel. 02990-37825.
tegen 4 uur-tarief.
Rover dealer voor Aalsmeer
Tel.
02902-1697/1981.
Ruysdaelkade 75-77
JORRITSMA, Wagenweg 10,
Saab 900 Turbo, bj. '81,
020-6794842, 020-6908683.
INKOOP AUTO'S, ± ANWB- Amstelveen, Hoofddorp .en
A'dam, tel. 6623167/6732853
Purmerend: 02990-23741.
VW Golf, m.'83, puntgaaf, nw. ƒ3.450. V.W. Golf 1.3, m. '82,
pr., snelle afw. a contant m. w.o. Gar. Boom, Aalsmeer, tol
*AAA MATZER BV*
APK, ƒ 4950. Inruil/gar.
ƒ 3.450. Austm Metro surf m.
vrijw. bew., def. geen bezw. 02977-25667.
Tel. 02990-37825.
'86 ƒ4.950. Nissan Cherry 1.7 Div. personenwagens v.a. ƒ 25, Tel. 020-6108280/6149352.
div. bestelwagens v.a 11-17 m'*
' Off. ROVER DEALER'
De Giant
VW Golf Diesel, bj/83, punt- diesel eind '86 ƒ 7.950.
+ autoambulance 020-6630836 Koop- of VERKOOPPLAN- Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
Suzuki-dealer voor
gaaf, 5 versn., grijs met., En nog div. auto's v.a.f 800.
l.v.m. emigratie t.k. MICRA LX SUNNY 1.3 Wagon, m. '85,
NEN? Bel dan snel Nationale 40-42-A'dam-SI.dijk-131375
tot ƒ 20.000.
Amsterdam e.o.
ƒ6950. Inr./gar. 02990-37825.
aug. '89, 32.000 km, rood, APK 5-'92, 5 drs. Zeer goed en
Occasionlijn. 023-365206
ƒ 14.000. Tel. 020-6997238.
gaaf, ƒ 3975. Tel. 020-6146392.
VW Golf GTi, bj.'87 16V, rood
DE ROVER 100, 200,
T.k.
aangeboden
inruilauto's
JARMUIDEN 29. A'DAM-W
NISSAN Cherry 1.3 DX eind '83, Sunny 1.3L, 3-drs., maart'88,
met, 5-drs., ƒ23950. Inruil/gar/
SLOTERDIJK III
APK-gek. Lada 2105 1.5 GL. 6- Camper Fiat 238, opknapper,
APK 4-'92, 3 deurs, grijsmet., ƒ 12.500. 075-287733.
400 en 800
financ. Tel. 02990-37825.
ƒ 1.250. Tel.
'87, ƒ6500. Renault 5 GTL, 8- vraagprijs
radio, ƒ3675. 020-6163260.
Wordt nu autonj-instrukteur en BIJ ONS IN DE SHOWROOM
tel.: 020-6148933.
Sunny 1.3L, 3-drs., wit, 3-'88,
VW PASSAT LD, diesel, m. '83, '84, ƒ4950. Renault Express 02975-30433 na 1800 uur.
bepaal je eigen inkomen.' Minor Motorcars BV
NISSAN CHERRY 1.3, m. '83,
APK 5-'92, 4 drs., h.b. Goede 1.6D, 4-'87, ƒ7250.
Sunny 1.3L, 3-drs., rood, 3-'88.
Te huur: FABRIEKSCAMPER, Werkgarantie
mogelijk. De
APK 2-'92. Zeer mooi en gaaf, Berebeit, Amsteldijk 25, tel.
motor, mooie auto, ƒ 3975. Tel. Berebeit, Amsteldijk 25.
Roverdealer
4-5 pers. v.a. ƒ 1200 p.w. all-in goedkoopste en de beste van
ƒ2975. Tel. 020-6146392.
020-6627777.
020-6146392.
Sloterkade 43-44, A'dam
tel. 020-6627777.
Tel. 02902-1697 of 1981.
Ned., ƒ1650,-. MICHEL opl.
tel. 020-6177975
020-6853057/02990-34768.

Autobedrijf WIM VAN AALST
uw Citroenspecialist biedt aan:
BX 19 TZI break, rood 5/90; BX
14 Palais, 5-bak, 1/90; BX 14 RE
2/89; BX 14 1/89; BX 14E, LPG,
4/88; BX 14, LPG 6/89; BX TRI
6/88; BX 14E 10/88. Mazda 323
sedan, 1.3, 3/86; Mazda 323,
1.3. GLX, rood 10/87, Rat
Panda 750 CL 1/88. Inruil lease
financiering mogelijk, aflossing
v.a. 2% per mnd. Bozenhoven Citroen CX 2000, stuurbekr., Opel Kadett 1.2 S, '84, 90.000
119-121
Mijdrecht. Tel. m.'85, puntgaaf, ƒ5950. Inruil/ km., met.lak, radio, trekh.
gar/financ. Tel. 02990-37825.
AUTOBEDRIJF J. WALS
02979-84866.
Dorpsstraat 32a, llpendam
OTO/ICI BV Citroen, WEESP, Citroen BX 14, m.'87, rood,
LPG, prachtauto, ƒ 7950. Inruil/
Tel. 02902-1697/1981.
Ongeëvenaard rijplezier,
Hogeweyselaan
21, tel. gar/financ. Tel. 02990-37825.
Opel Kadett 1.3 N aut., bj.'84,
02940-16661, biedt aan:
CITROEN 2CV6, bj. 1985, APK puntgaaf, ƒ 5950. Inruil/gar.
Citroen AX 1.0, '88, 65000 km., 1991, km-st. 33.000. Vraagprijs Tel. 02990-37825.
ƒ 10.950; AX 11 RE, '89, 35000 ƒ2750. Tel. 02972-1702.
Opel Kadett 1.6 S, LPG, bj.'87,
km., ƒ 12.950; AX 11 TRES drs.,
5-drs., i.z.g.st.
kleur wit,
'88, 70000 km., ƒ11.750; Visa T.k. 2CV6 special, APK okt.'91,
ƒ 10.950. Tel. 02995-2450.
14TRS, '86,48000 km., ƒ 9.500; beige, o.a. nieuw dak, accu,
OPEL CORSA 1.2 TR, m. '85,
BX 1.6 TRI, '87, 88000 km., vr.pr. ƒ 1975. 020-6156090.
/ 14.750; Nissan Sunny 1.3, '88, V.a. ƒ 85 - 5 veerbollen op druk APK 3-'92, 2 drs. grijs met.,
63000 km., ƒ 14.950;
brengen bij de Citroenspecia- ƒ5475. Tel. 020-6146392.
Ford Escort 1.6, '88,42000 km., list van Zaanstad:
ƒ 16.900.
GARAGE RENÉ SPAAN
ANWB gekeurd, Bovag garan- Vissers-pad 11, Krommenie
tiebewijs, inruil mogelijk.
075-281193 of -353788
ZUIDWIJK - Minervalaan 86,
bij het Olympisch stadion. Verkoop nw. en gebr. Peugeots.
Ook inkoop. Tel. 020-6629517.
Te koop: FIAT UNO SX Abarth,
Donderdags koopavond.
bj. '89, 33000 km., kl. zwart,
FIAT VERMEY B.V.
nw.st., mooiste v. Ned.
Keuze uit ruim 35 occasions Peugeot 505 GL, m. '83, APK 5Nw.pr. ƒ 28.000, vr.pr. ƒ 19.500. A.Philipsweg 13, Uithoorn.
'92, LPG. Goed rijdend, (poetTel. 02990-71509.
Tel. 02975-62020.
ser)/3275. Tel. 020-6146392.
Van dame: mooie FIAT Ritmo Fiat 127, 1050CL, m.'84, APK T.k. zuinige Peugeot 104 GL
60 CL, nov. '86, grijs met., gekrd., puntgaaf, rijdt prima '82, benz. 1:17 slechts 750 kg.,
/ 5.750,-. Tel.: 075-286175.
ƒ2950. Tel. 02990-37825.
nw. APK ƒ 2000. 020-6360420.
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Meer Waar Voor Uw Geld!

Haltestraat 61
ZANDVOORT

Echt leuk voor moeder
Talloze interieur kado's
Grote sortering
smeedijzeren kandelaars,
opgemaakt met zijden
bloemen
Kadobonnen, zijden
-'•<£
bloemstukken
^ Leuke kleine kadootjes $ï?
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Steengrill Restaurant

„De Vuurboet"
STEENGRILLEN

29,5°

VLEESFONDUE

34,50 r,

JAPANS FONDUE "
(vlees)
3250 .„•

Ellermeyer opendakendealers leveren én monteren
al een opendak vanaf f 300,-. Zij bieden u
een breed assortiment in diverse prijsklassen en
bouwen uw dak bovendien op professionele wijze in.
Bij ieder gemonteerd dak wordt een Ellermeyer
garantiebewijs verstrekt. De garantietermijn op alle
Ellermeyer opendaken is twee jaar. De minimale
garantietermijn op de montage is één jaar.

JAPANS FONDUE
(vis)
375°

Ellermeyer, Hoogoorddreef 70,1101 BG Amsterdam Z.O.

Incl. uitgebreid
garnituur

Uw Ellermeyer opendakendealer:

ALLES ONBEPERKT

Zeestraat 36
Tel. 12092
*• * *
Dagelijks geopend vanaf 17.00 uur

Autoruiten Centrale

Max Planckstraat 3
2041 CX ZAND VOORT

Tel: 02507- 18 185

ennemerland

i§
m

TE KOOP AANGEBODEN IN
ZANDVOOBT
WOONHUIZEN
DR. C. A. GERKESTRAAT 15 ZW
Benedenwoning met royale tuin en schuur. L-vorm.
woonkamer, woonkeuken, slaapkamer. Zomerhuis
(geschikt voor verhuur).

il
ft&

ƒ147.500
ORANJESTRAAT 7 RD
Gerenoveerde bovenwoning, gezellig gelegen in het
centrum dorp. Vlakbij busstation. L-vorm. woonkam, 1
slaapkam.
ƒ149.000

DR. C. A. GERKESTRAAT 30 RD
Royale bovenwoning, vlakbij centrum dorp.
1e verd. kamer-en-suite, 2 slaapkamers,
2e verd: zolder m. mogelijkheid v. kamers.
ƒ155.000

m

100 jaar
GROTE KROCHT
Binnenkort komen vraag en aanbod van het Zandvoortse
onroerend goed samen op de Grote Krocht 15.
Als enige makelaar o.g. in Nederland hebben Cense
makelaars van Albert Heijn toestemming verkregen om in
haar gevel vitrines te plaatsen.
Ter gelegenheid van dit heugelijke feit presenteren wij
hieronder 100 jaar Grote Krocht in beeld.

ZANDVOORTSELAAN 117 A

TE KOOP AANGEBODEN IN
ZANDVOORT
DE SCHELP 30
Fraai gelegen 3 kamerrecreatieappartement met tuin
op het westen. Gestoffeerd en gemeubileerd.
<

ƒ95.000

TJERK HIDDESSTRAAT 10/1
3 kamerhoekflat, thans 2 kamerflat, met balkon, op 1e
verdieping. Vlabij zee gelegen.
ƒ139.000
TROMPSTRAAT 19/8
Direkt aan boulevard gelegen ruim 4
kamerappartement op 4e etage. Zeer fraai uitzicht
over strand en zee.
ƒ160.000
TROMPSTRAAT 17 FLAT 3
4 kamerflat (verbouwd tot 3 kamers) op 2e verdieping
met ruim balkon en fraai uitzicht op boulevard en zee.
ƒ163.000

Uniek Zandvoorts woonhuis - ged. van oude duin
boerderij - gebouwd in 1830, geheel gerenoveerd in
1976. Woonkam., 1 slaapkam.
ƒ169.000

ZUIDERSTRAAT 13 A
w.

l

Goed onderhouden woonhs, rustige straat. Inpandige
garage. Vlakbij centrum dorp. Woonkamer, 2
slaapkamers, kantoor.
ƒ189.000

KAREL DOORMANSTR 10/6
Ruime 4 kamerflat op 3e verdieping aan boulevard met
uitzicht op zee.
De flat heeft een eigen c.v. installatie.
ƒ169.000

VINKENSTRAAT 13
In Zandvoort-Zuid, rustig gelegen woonhuis met
voor-en achtertuin. L-vorrriige woonkamer,
3 slaapkamers, zolder.
ƒ249.000

WILHELMINAWEG 56
Woonhs met zonnige voor- en achtertuin, rustig
gelegen. Goed onderhouden. Woonkamer, 4
slaapkamers, zolder.
ƒ255iOOO

KOSTVERLORENSTRAAT 32
S

Halfvrijst. woonhs met voor- en achtertuin, schuur.
Kamer-en-suite, 3.slaapkam. Zomerhuis:
woon/slaapkamer, badkamer.
ƒ269.000

l
ZANDVOORTSELAAN 8
| Royaal karakteristiek woor
l achtertuin op het zuidj
Souterrain en gro(

r- en zonnige

1991

BURG. V. ALPHENSTR. 61/26
Royale 4 kamerflat op 6e verdieping. Uitzicht over het
circuit. Eventueel tijdelijk te huur.
ƒ175.000
KAREL DOORMANSTR 10/4
Moderne, lichte 4 kamerflat op 2e verd. Luxe badkam.
Uitzicht boulevard en zee. De flat heeft een eigen c.v.
installatie.
ƒ179.000
KAREL DOORMANSTR 2/2
4 kamerflat hoek zeezijde op 2e verd. Schitterend
uitzicht op boulevard, strand en zee. Met garage i.h.
gebouw.
ƒ225.000

ƒ 279.000

BURG. V. FENEMAPLEIN 4/4
Geheel verbouwde, luxe 4 kamerflat op 2e verdieping.
•Aan de Boulevard en in het .Centrum gelegen.
E

ƒ235.000

WILHELMINAWEG 28
Zeer zonnig halfvrijst. woonhuis, royale tuin. Rustig
gelegen in groene deel van Zandvoort. Woonkamer,
3 slaapkamers.
ƒ295.000

DR SCHAEPMANSTRAAT 13
In Zandvoort-zuid, rustig gelegen halfvrijst. woonhuis
m. garage en zonnige tuin.
Woonkamer, 3 slaapkamers.
ƒ337.500

l

HAARLEMMERSTRAAT 5
Split level woonhuis, zeer royaal van opzet, geschikt
als praktijkhuis. Wachtkam., praktijkkam., woonkam.,
3 slaapkamers.
ƒ345.000
HOGEWEG 52
Royale vrijstaande villa met gr. garage.
Kamer-en-suite, serre, woonkeuk., 6 slaapkam.
Zomerhuis: woon/slaapkam. keuken.
ƒ365.000
LORENTZSTRAAT 162
Comfortabel herenhuis, perfect onderhouden.
Achtertuin o.h. zuiden. Grote garage. Woonkam.,
woonkeuk, 4 slaapkamers.
ƒ365.000
HAARLEMMERSTRAAT 1 A
Royaal split level woonhs, zeer geschikt voor praktijk
aan huis. 8 kamers. Tuin met schuur, zonnebalkon o.h.
zuiden.
ƒ375.000
MR. TROELSTRASTRAAT 52
Gerenoveerd, halfvrijstaand woonhuis m. garage.
Vlakbij het strand. L-vormige woonkamer,
woonkeuken, 3 slaapkamers.
ƒ395.000

BEDRIJFSPANDEN
COMPLEX AMPERESTRAAT/
KAM. ONNESSTRAAT
Dit complex omvat de volgende onderdelen:
1) Modern kantoor/bedrijfsruimte.
Entree, toilet, kantoor ca. 80 m2,
pantry, vloerverwarming.
Parkeerruimte.

f
J

zee en zuidboulevard.

ƒ255.000

CORT V.D. LINDENSTR 2/12
Royale 4 kamer maisonette op de zuidwest hoek van
het gebouw Duinzicht. Schitterend uitzicht over de
duinen.
ƒ 265.000
DE FAVAUGEPLEIN 19 III
4 kamerflat (verbouwd tot 3 kam.) op 4e et. met
traplift. Schitterend uitzicht over zee en zuid
boulevard.
'
ƒ 285.000
IR FRIEDHOFFPLEIN 18/11
Gelegen in de STERFLAT aan de zuidkant van
Zandvoort. 4 kamerflat op 4e etage. Schitterend
uitzicht over duinen en zee.
ƒ 345.000
HOGEWEG 76 NIEUWBOUW
Exclusief kleinschalig project van zes luxe 3 kam.
appartementen en 1 penthouse. Centraal gelegen.
Zeer vele extra's.
v.a. ƒ 320.000

TE HUUR
TROMPSTRAAT 7 FLAT 4
Te huur royale 3 kamerflat, zeezicht. Gestoffeerd en
gemeubileerd. Huurprijs inclusief verbruik.
ƒ1.800 p.m.

BEDRIJFSPANDEN

ICC f1flfl
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3) Loods totaal opp: 12 x 5,5 m.
Betonvloer, voldoende
parkeerruimte. Eigen oprit

DE FAVAUGEPLEIN 21/13
Flatgebouw „Rotonde"
3 kamerflat hoek zeezijde. Fantastisch uitzicht over

1QC flflfl
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2) Grote loods, totaal opp. 10 x 17 m.
Kantine, toilet, werkplaats met
betonvloer, 2 magazijnen.
r
Eigen oprit.
ƒ

DE FAVAUGEPLEIN 21/1
3 kamerflat - hoek zeezijde, gelegen op de Ie
verdieping van het gebouw „Rotonde". Schitterend
uitzicht over strand en zee..
ƒ245.000

ƒ 65.000

4) Ruim modern woonhuis,
aan twee zijden vrij gelegen aan
tuin. L-vormige woonkamer,
f OOfl
4 slaapkamers, 2 garages.
J OOU«

P

Aparte verkoop van één der onderdelen is ook
mogelijk. Een verkoop kan echter pas geëffectueerd
worden als alle vier de kavels van het complex
verkocht zijn.
|

DIACONIEHUISSTRAAT 1
Ruim horecapand in centrum
van het dorp met bar, dansvloer,
biljartzaal, toiletgroepen,
keuken, compleet met
inventaris.

ƒ 285.000

TOLWEG 18
Te huur: Winkel/showroom met
kantoor, keuken, toilet en
berging, gelegen naast enkele
buurtwinkels in goede wijk.

ƒ 840,- p.m.
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makelaar/o.g.

makelaar/ o.g.

a//uranüën

ar/urantiën

2042 PR Zandvoort
Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan 2
Telefoon 02507-1 2614
NVM

2042 PR Zandvoort
Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan 2
Telefoon 02507-1 2614
NVM

NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER
EN VAN WATERLAND TOT IN DE
HAARLEMMERMEER
Donderdag 16 mei 1991

sblad

Los nummer ƒ 1,50

51e jaargang nummer 20

Zandvoort krijgt
trein als nieuwe
publiekstrekker
ZANDVOORT - Zandvoort
krijgt er over enkele weken een
attractie bij: een treintje dat ieder half uur een ronde door de
badplaats rijdt. Het is de bedoeïing dat de trein het hele
jaar blijft rijden. In het hopgseizoen elke dag en in de winter in ieder geval op zondag.

'De Zandvoort Express' is een produkt van het bedrijf 'Train Company' van Pieter Thelissen en Karen
Monsanto. De trein, een locomotief
met twee wagons, wordt nu nog gemaakt in Duitsland. Thelissen denkt
dat de trein in juni zal gaan rijden.
Het treintje is vooral een attractie,
waarmee de badgasten zich van de
verschillende parkeerplaatsen kunnen laten vervoeren naar het strand.
Ambtenaar Dost: "De trein zou een
toevoeging kunnen zijn aan het
openbaar vervoer m Zandvoort. Misschien kunnen we een betere verspreiding bereiken. Strandgasten
die aankomen bij het station kunnen met het treintje naar andere
plaatsen van het strand vervoerd
worden. De bereikbaarheid van verder gelegen stukken strand wordt
groter." Het ligt in de bedoeling van
exploitant Thelissen de Zandvoort
Expres zo veel mogelijk te laten rijden. In het winterseizoen kan de
trein eventueel afgehuurd worden
door scholen of particulieren.

De kunst staat in Zandvoort op straat
3e jaarmarkt die afgelopen zondag werd gehouden trok weer veel publiek.
Organisator Henk Oonk schatte het aantal bezoekers op dertigduizend. De
jezoekers konden zich tegoed doen aan allerlei soorten etenswaren. De broodes hamburger, loempia's en saté's vlogen als zoete broodjes over de 'toon>ank'. Liefhebbers van kunst en kitsch keken hun ogen uit naar de uitgestalde

goederen. Ook voor de kinderen bleek er tijdens dit evenement heel wat te
bekijken. Even ontsnapt aan de aandacht van haar ouders beziet dit kind enkele
'kunstwerken' die op deze markt te koop werden aangeboden.
Zie ook pagina 3.
Foto Bram Stijnen

Bewoners Gasthuishofje niet tevreden met
vergoeding van Woningbouwvereniging EMM
zolang er in hun huis verbouwd
wordt. In totaal zijn er zes mensen
die de tijdelijke overstap naar het
bungalowpark maken. Die mensen
zijn zorgvuldig geselecteerd door de
opzichter. Zij komen in aanmerking
voor de bungalows in verband met
gezondheidsredenen.
Mevrouw
Anna Halderman-Van der Berg (71)
kwam in eerste instantie niet in aanmerking voor tijdelijke overplaatsing naar het bungalowpark. Haar
dochter Anneke trok echter bij
EMM aan de bel en het gevolg was
dat zij toch mocht 'verhuizen'. Haar
buurbrouw en vriendin mevrouw
Molenaar (85) kwam ook niet in aanmerking voor een verblijf in Gran
Dorado. Maar mevrouw Halderman
vond het eigenlijk wel gezellig als
haar vriendin meekwam en nu zit zij
ook m het vakantiepark. Diep in hun
hart waren beide dames liever thuis
gebleven, maar eenmaal in het bungalowpark zitten ze er best.

ZANDVOORT - De bewoners
an het Gasthuishofje zijn niet
evreden met de vergoeding,
iie zij van woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht
EMM) krijgen. Over de veranleringen die aan hun huizen
worden aangebracht zijn ze
Dver het algemeen wel zeer
content.
De woningen aan het Gasthuishofe worden verbouwd. Het betreft
achterstallig groot onderhoud. Een
nwoonster demonstreert hoe acherstallig dat onderhoud is. Het glas
r
alt bijna uit het venster, de venster|i Janken zijn doorgerot, deuren moeen op slot anders gaan ze spontaan
jpen en keukenkastjes worden proisorisch dichtgehouden. In het aan•echt zitten grote scheuren.
De bewoonster is blij dat er eindeijk wat aan de staat van de wonin;en gebeurt. Andere bewoners van
;t hofje delen haar mening. Ze zijn
et beu om 's winters op de tocht te
oeten zitten. Het aanbrengen van
ubbele beglazing moet daar een
ind aan maken. Evenals de aanleg
an centrale verwarming voor men«n die dat willen. Er zit echter wel
m schaduwkant aan deze woningverbeteringen. Ze kosten de bewoers extra geld. De dubbele ramen
:osten de mensen drie gulden per
;aand en de centrale verwarming
:omt ze zelfs op vijfentachtig gul•n per maand extra te staan. Deze
'Om heeft sommige bewoners van
iet hofje doen besluiten om geen
entrale verwarming te nemen en
iet gewoon bij de aloude gaskachel
e houden.
De bewoners krijgen ook een verBeding van de woningbouwverenib'mg. De tegemoetkoming in de kosen is vastgesteld door het ministe'ie en bedraagt voor de mensen van
iet Gasthuishofje 334 gulden. Die
oekenmng is gebaseerd op investeingen in groot onderhoud, zoals die
ioor de overheid zijn vastgesteld.
'eel betrokken bewoners blijken
uer moeite mee te hebben. Zij heb>en vaak een uitkering of genieten
U3W.
Een bewoner verwoordt het
l
ls volgt: "Als gevolg van de verbou•vingen moet ik nieuwe vloerbedeküng en nieuw behang kopen. Met
34 gulden kom je dan niet ver. Als je
lan ook nog een uitkering hebt, dan
lapt het er helemaal in."
Een inwoonster relativeert dit
'robleem: "Mensen hebben dit jaren
en zien aankomen. Ze hebben
«larom ook niks aan hun eigen huis

Waterstanden
atum
HW
mei
08.54
mei
10.16
*mei
11.14
3 mei
12.30
!4
mei
00.55
5 mei
01.56
6 mei
02.45
7
' mei
03.25
mei
04.05
Vaanstanden:

LW
04.16
05.15
06.26
07.46
08.46
09.56
10.55
11.44
12.25

HW
21.46
22.46
23.44
-.13.24
14.21
15.09
15.55
16.31

'°He maan 28 mei, 12.36 uur.
°odtij 21 mei.

u

LW
16.54
18.17
19.34
20.34
21.40
22.24
23.04
23.44
00.35

• Dankzij het feit dat dochter Anneke bij de EMM aan de bel trok, mocht
moeder Halderman gratis in het bungalow op vakantie. Haar vriendin ging
met haar mee.

gedaan, omdat het toch opgeknapt
moest worden. Er zijn bewoners die
daarom wat geld opzij gezet hebben
om nieuw behang en vloerbedekking te kunnen betalen. 334 gulden
is niet veel, maar we wisten dat van
tevoren. Op de informatie-avonden
zijn we uitgebreid voorgelicht."

Foto Bram Stijnen

van de bewonerscommissie, geeft
toe dat hij de vergoeding wel wat aan
de lage kant vindt, maar zegt dat
daar weinig aan te doen is. Verder is
hij dik tevreden over de gang van
zaken omtrent de verbouwing van
de huizen: "Als mensen wensen hadden, die pasten binnen het kader van
het onderhoud, dan werden die vervuld. Er zijn inspraakavonden geweest, dus iedereen heeft zijn zegje
kunnen doen. Daar is ook wel commentaar gekomen op de vergoeding,
maar ons is verteld dat de woningbouwvereniging daar niets aan kan
doen."

Volgens de heer Kramer van
EMM probeert de woningbouwvereniging zoveel mogelijk te voorkomen dat de bewoners zelf investeringen moeten doen: "Nieuwe plafonds
worden gewit en ramen worden geschilderd. Vloeren blijven liggen, zodat het niet nodig is voor bewoners
om nieuwe vloerbedekking te kppen. Alles wordt zo goed mogelijk Gran Dorado
Volgens een andere bewoner heeft
afgewerkt."
De heer Mulder, ook een bewoner het kwaad bloed gezet dat sommige
van het Gasthuishofje en tevens lid bewoners naar Gran Dorado mogen,

Straks, als alle 41 woningen van
het uit 1948 daterende Gasthuishofje zijn opgeknapt zullen ook de woningen in de Noorderstraat en in de
Helmerstraat onder handen worden
genomen. Voordat het echter zover
is, zullen eerst de daken vorden vernieuwd, boeidelen, daar waar nodig
is worden vervangen, schoorstenen
opnieuw worden opgemetseld, deuren en plafonds worden vervangen
en zullen eventuele gebreken worden verholpen. Verder worden er
ten behoeve van de bewoners verbeteringen aangebracht. De laatste
fase van het groot onderhoud zal
bestaan uit het opnieuw wit schilderen van de gevels en een opknapbeurt van de trapjes en hekjes. De
werkzaamheden die worden betaald
uit de pot voor stads- en dorpsvermeuwing van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieuhygiëne. De werkzaamheden zullen ongeveer eenjaar
gaan duren.

Kunst moet Gasthuisplein opknappen
ZANDVOORT - In de loop
van de volgende week zullen de
containers op het Gasthuisplein versierd worden door
schilderingen. Initiatiefneemster is Ansje Molenaar. Zij
stoorde zich aan de aanblik
van de oranje bakken.
Het plan om de containers een
aangenamer aanblik te bezorgen is
in goede aarde gevallen bij de aannemer, van wie de containers zijn. Aannemingsbedrijf Panagro stelt daarom gratis houten schotten ter beschikking om te laten beschilderen.
In samenwerking met Ping Kho,
die veel contacten heeft in de kunstwereld, is Molenaar er in geslaagd
Frans Erkelens te charteren om de
metalen bakken een 'face-lift' te geven.
Deze Haagse schilder is een specialist op het gebied van kunst in de
straat. Hij werkte eerder mee aan
projecten waarbij rolluiken beschilderd werd, het project 'Nachtwacht'.
De houten schotten die inmiddels
zijn opgeslagen, worden tijdens het

weekend beschilderd. Erkelens doet
dat niet alleen, maar hij krijgt hulp
van jonge Zandvoortse kunstenaars.
Het ontwerp is wel van hem en hij
heeft ook de leiding.
Erkelens heeft een ontwerp gemaakt, dat bij de sfeer past van het
plein. Zo zal de kleur oranje een belangrijke rol spelen, omdat de containers ook die kleur hebben. Verder
zullen kleuren aangepast worden bij
Circus Zandvoort.
Ping Kho hoopt zo te bereiken dat
het plein weer een beetje bij Zandvoort gaat horen. "Als de mensen nu
de kant van het plein opkijken, zien
ze alleen maar een paar containers,
die overheersen. Het is niet gezellig,
dus mensen gaan er ook geen kijkje
nemen", aldus Kho.
Ansje Molenaar, de Zandvoortse
kledingontwerpster, die een boutique heeft op de hoek van het plein
zegt dat ze wel degelijk last heeft
gehad van de verbouwingen op en
rond het plein. Molenaar: "Er komen nu aanzienlijk minder mensen
de winkel binnen dan vroeger. De

toeristen slaan dit stuk van Zandvoort over."
De plannen om het Gasthuisplein
gaan verder dan alleen het 'bekleden' van de containers. Ansje Molenaar had ook het plan gevat om lichten in de bomen op het plein te hangen. Hiervoor is een vergunning nodig, maar dat is geen probleem. Molenaar: "Op koninginnedag was de
burgemeester op het plein en ik vertelde hem van het plan. Hij was heel
enthousiast dus ik denk niet dat de
vergunningaanvraag een groot probleem is."
Geld is wel een struikelblok voor
de plannen. Ansje Molenaar: "We
hebben dan wel de beschikking over
gratis hout en ook Frans Erkelens
doet voor niets mee, maar verf heb
ik nog niet. En de lampjes voor boven het plein moeten ook betaald
worden." Omdat materialen gekpcht moeten worden, is het mogelijk om de sponsoren. De naam van
het bedrijf zal dan m het schilderij
verwerkt worden, maar "het is niet
de bedoeling dat het reclameborden
worden", aldus Kho.

Oplage: 5.100
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Vast rooster
Het treintje zal volgens een vast
rooster gaan rijden. De passagiers
kunnen naar Zandvoort-noord en
zuid. Het busstation is één van de
opstapplaatsen. Het vervoermiddel
rijdt vervolgens naar de Hoge weg,
Thorbeckestraat, Boulevard Paulus
Loot, Sempostweg, Engelbertstraat

DEZE WEEK
l mi t <& trv ï & w
Op deze pagina een interey
view met de Zandvoortse ar*3
chitect Chris Wagenaar HIJ vindt
dat het oude vissersdorp intact
moet blijven

«J a a tnm a r Bet
De Zandvoortse jaarmarkt
«j
werd het afgelopen week
\3
end weer druk bezocht Een ver
slag

en Boulevard Barnaart om daarna
weer terug te keren. Afhankelijk van
de verkeersdrukte op het moment,
zal gekozen worden voor de route
noord- of zuidwaarts. De volledige
rondrit gaat ongeveer een half uur
duren. De route is tot stand gekomen na overleg met gemeente en
politie. Thehbserr "De praktijk moet
uitwijzen of de route voldoet. Daarna kunnen we hem eventueel aanpassen." Per wagon kunnen er ongeveer achtentwintig mensen meerijden.
Pieter Thelissen en Karen Monsanto worden zelf machinist. Thelissen neemt daarnaasst één extra personeelslid aan te nemen.

Succes
Het Louis Blok schaaktoer
£•
nooi was een groot succes
O
Ook ander sportnieuws op deze pa
gina

De tips op het gebied van de
-7
cultuur in Zandvoort en omS
geving zijn terug te vinden in de
rubriek 'Te kust en Te Keur'

ATV
Voor het eerst m haar leven
Q
bezoekt een redactrice de
57
Lage Vuursche Op een drukke
dag Ze doet verslag van midgetgolfen, wandelen en pannekoeken
eten

Promotie
In december zijn de eerste contacten tussen Thelissen en de gemeente
gelegd. De ondernemer had een brief
aan het college geschreven met het
verzoek zijn plan voor het treintje in
overweging te nemen. De gemeente
verwees Thelissen door naar de
Stichting Promotie Zandvoort. Simon Paagman van de stichting reageerde zeer enthousiast en hielp
mee met Thelissen de zaken met de
gemeente te regelen. Inmiddels is
een vergunning voor vier jaar door
het college van burgemeester en
wethouders toegezegd.

had ik in het eerste jaar op een klein
verlies gerekend."

Tweede trein
Het is zeker niet uitgesloten dat er
in de toekomst een tweede trein
door Zandvoort gaat rijden. Volgens
Thelissen hangt dit echter van de
ontwikkelingen m het eerste seizoen
af. "Ik denk zeker dat dit een project
is, dat in Zandvoort zou kunnen slagen. Daarna kunnen we denken aan
een tweede treintje", aldus Thelissen. Het is nu nog wachten tot de
Zandvoort Expres klaar is. De locomotief wordt gemaakt van een omgebouwde Nissan Patrol en zal rijden op gewone brandstof. De hele
trein zal gekeurd worden volgens
normen van de EG.

Thelissen heeft de financiële aspecten ook al rond. De ABN is verantwoordelijk voor de financiering.
De exploitant denkt met een kleine
winst te kunnen draaien. Thelissen:
"Ik reken op een bepaald aantal toeristen. Het is voor mij erg belangrijk
dat ik al in het zomerseizoen kan
beginnen, omdat dat toch veel mensen naar Zandvoort brengt. Als ik
pas in september zou zijn begonnen,

Cultureel Centrum koopt zeldzaam
Japans 'Zandvoorts bordje' aan
ZANDVOORT - Het Cultureel Centrum heeft onlangs
een zeldzaam 18e eeuws Japans bordje aangekocht. Op
het bordje staat Zandvoort afgebeeld.
Het bordje heeft een diameter van
twintig centimeter en een decor met
een heuvelachtig landschap met
daarin twee torens, onduidelijk gegroepeerde huisjes en op de voorgrond drie mensen, waarvan er een
met een dier wandelt.
Het afgebeelde water en de zeilschepen maken duidelijk dat het
hier om een kustplaats gaat. De kleding van de figuurtjes duidt aan dat
het om een plaats in noord-west Europa gaat.
Bordjes zoals deze werden lange
tijd aangeduid als 'Schevemngen-bordjes'. De vraag was echter of de
afbeelding wel Scheveningen betrof.
Recent onderzoek van mevrouw
Terwee toonde aan dat deze toeschrijving onterecht was. De onderzoekster ondernam een speurtocht
door de bekende topografische afbeeldingen van Nederlandse kustplaatsen van Den Helder tot en met
Zeeland.
Daaruit bleek dat Zandvoort in
het begin van de achttiende eeuw
een zeer hoge, slanke torenspits had
en Scheveningen daarentegen een
ietwat plompe toren met een gedrongen spits.
Het andere torentje in de voorstel-

ling doet denken aan een vuurboet wezen dat de afbeelding Zandvoort
in de achttiende eeuw betreft. Voor
of vuurtoren.
mensen uit die tijd was het heel normaal om populaire prenten, familieVuurboet
wapens of gebeurtenissen te laten
In het onderzoek kwam vast te vastleggen op serviesgoed en dat
staan dat op de duintop inderdaad werd voornamelijk op bestelling geeen vuurboet heeft gestaan, die op daan in Japan of in China.
Het 'Zandvoort-bordje' staat vanaf
ongeveer dezelfde plaats stond ten
opzichte van de kerktoren als op het 17 mei in het Cultureel Centrum tenbordje is afgebeeld. Daarmee is be- toongesteld.

Met autokaart

de zee op
ZANDVOORT - De Zandvoortse
Koninklijke
Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij is zaterdagavond bij een
merkwaardig geval in actie
gekomen.
De bemanning werd om tien
voor gealarmeerd voor een in
nood verkerend motorjacht, dat
de naam 'Lymeijgail' droeg. De
boot voer ongeveer vier kilometer uit de kust tussen Noordwijk
en Zandvoort. Een kwartier later ging de reddingsboot 'Louwes' de zee op. Om half negen
had de reddingsboot 'Valentijn'
het in nood verkerende schip
bereikt. Het jacht uit Rotterdam bleek op weg naar Meppel.
Vier personen waren aan boord.
De opvarenden bleken totaal
geen verstand van navigatie of
van het varen met een boot te
hebben. Zij hadden ook geen
zeekaarten, maar de passagiers
van het jacht maakten gebruik
van een autokaart. Om middernacht werd het jacht afgeleverd
bij de douanesteiger in IJmuiden.

Natuurlijk,

die krant moot ik hebben
Omdat ik graag wil weten \\at /ich in mijn
omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik bet Xamhoorti Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN
Bedroefd geven wij kennis dat na een afnemende
gezondheid is overleden onze lieve moeder en
orna
Antonetta Geertruida Jansje
Korff-Hilbrink
weduwe van Andries Korff
23 december 1906
f 9 mei 1991
Sittard:
*
Jan Korff
Heide Korff-Minrath
Zandvoort:
Nelly Weber-Korff
Hans Weber
en kleinkinderen
2042 BT Zandvoort, mei 1991
Mr. Troelstrastraat 48
De crematie heeft 14 mei te Velsen plaatsgevonden.

Wij willen graag iedereen
hartelijk bedanken voor
de gezellige
aanwezigheid, alle
belangstelling en de
mooie kado's, die wij op
onze trouwdag gekregen
hebben.
Jan

Tante Miep
Hartelijk gefeliciteerd met je
80ste verjaardag
Gerda, Dennis
Sylvia, Yentl
***********************************************
*
*
ir
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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*
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16 mei 1991
BERTUS BALLEDUX 70 JAAR
VAN HARTE EN NOG VELE JAREN

* overige bekenden.

*
******************************************
******************************************

Hoera,
Danielle
^ Heidebrink
l jarig
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

De vergunningaanvraag ligt tot maandag 24 juni 1991 ter inzage bij de afdeling
Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4. De aanvraag ligt ook ter inzage in de gemeentehuizen van Bloemendaal, Haarlem en
Velsen.

Dit weekend:

INGWERSEN &
HELMIG

MARSEPEINSCHNITT
MET
VERSE VRUCHTEN 8,95

ADVOCATEN EN PROCUREURS'
SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX: 023-274785

> PINKSTERSLOF

10,50

0
«*

- c kte
e : akker
HOGEWEG 28, TEL. 12989

WELKOM IN DE MANEGE
a.s. zaterdag gezellig dansen in de sfeervolle
ambiance van

SOCIËTEIT DE MANEGE

BOOT NATUURSTEEN
gespecialiseerd
in grafmonumenten

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

. -

Daar ligt onze belangt ijkste
*

uitvaartverzorging
kennemerland bv
Keesomstraat 61 , Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen
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Secretaris Bosmanstraat
40
'
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0250-17244

Wikkelaan 12
A.J.v.d. Moolenstraat13
Ebbingeweg2
Jan Steenstraat 13

bouw woning met garage
plaatsen dakkapel
maken dakopbouw en zwembad
vergroten woning

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 M Zandvoort.

16 mei 1991

onze showroom heel veel ver-

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS

rassend nieuws en voordeel van

Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij u thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

Volkswagen en Audi! Nieuws
dat ruimschoots verdient om gegen wij u graag uit om onze
een groots zomerfeest vol ver-

Noorc/-jTTo//and BEKENDMAKINGEN

rassingen! Van Volkswagen presenteren wij de nieuwe, exclu-

VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN NOORD-HOLLAND.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op
de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het Provinciehuis
te Haarlem (dienst Milieu en Water, Houtplein 33), gedurende de
periode van 17 mei tot en met 17 juni 1991, voor een ieder ter
inzage ligt het verzoek van J. Kroon om ontheffing van de
verboden, vervat in artikel 3, eerste lid, sub b, d en f van de
Verordening grondwaterbeschermingsgebieden Noord-Holland
ten behoeve van het hebben en exploiteren van mobiele visverkooppunten aan de Curiestraat 2 L/M in de gemeente
Zandvoort.

Haarlem, mei 1991.

Pasadena, Golf

Cabriolet,

Quartet,

Golf

Polo CL. Audi-liefhebbers kunnen tijdens deze show de schitterende nieuwe Audi 100 bewonderen. En wat de Audi 80
betreft: maar liefst drie verschillende,

Degene die zi|n bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede
degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, worden,
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde
staten gehoord.

Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede
degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, worden,
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde
staten gehoord.

sieve Golf

Country, Jetta Pacific en de

uiterst

aantrekkelijke

actie-uitvoeringen! Komt u ook
kijken? Wij zorgen ervoor dat het
'n écht feest wordt met 'n gastvrij onthaal voor groot en klein!
De openingstijden

van onze

showroom zijn:
donderdag 23 mei van 10.00-

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke
bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij
gedeputeerde staten voornoemd (Postbus 123,
2000 MD Haarlem).

l

Verleende bouwvergunningen
34B-91
36B-91
45B-91
48B-91

De nieuwe zomer brengt nu in

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op
de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het Provinciehuis
te Haarlem (dienst Milieu en Water, Houtplein 33), gedurende de
periode van 17 mei tot en met 17 juni 1991, voor een ieder ter
inzage ligt het verzoek van Aannemingsbedrijf Combibouw BV.
om ontheffing van de verboden, vervat in artikel 3, eerste lid, sub
d, f en i van de Verordening grondwaterbeschermingsgebieden
Noord-Holland ten behoeve van de bouw van een
appartementencomplex aan de Bramenlaan in de gemeente
Zandvoort.

ï

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

Tijdens ons gróte zomerfeest
* zetten we heel wat
verrassingen op de rit!

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke
bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij
gedeputeerde staten voornoemd (Postbus 123,
2000 MD Haarlem).
-

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.0012.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

showroom te bezoeken voor

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

.

uitbreiden woning
interne verbouwing
gedeeltelijk verhogen dak

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

Op aanvraag sturen wij u vrijblijvend onze
folder.
Onze adviseuse zal u graag thuis bezoeken
om u kennis te laten maken met onze
complete serie grafmonumenten.
Ook is er op afspraak een bezoek mogelijk
aan onze showroom.
Voor kwaliteit, service
en een scherpe prijs
Meer en Duin 21 - Lisse
02521-13308
02507-15427

PROVINCIE

*
*
*********************************************

-

Aangevraagde bouwvergunningen
62B-91 Dr.J.G. MezgerstraatSS
63B-91 Haltestraat 21
64B-91 Raadhuisplein 1

vierd te worden. Daarom nodi-

Pien Jos,
Jordy Raymond,
Tinus Pauline
en Minoe

.

Gedurende de genoemde termijn kunnen bij de gemeenten bezwaren tegen de
vergunningaanvraag worden ingediend. De bezwaren kunnen nader worden
toegelicht tijdens een hoorzitting op woensdag 26 juni 1991 om 15.00 uur, bij de
provincie Noord-Holland, Houtplein 33 in Haarlem. Ook zij die geen bezwaren
hebben ingediend kunnen tijdens die zitting mondeling hun gevoelen over de
aanvraag kenbaar maken.
De hoorzitting zal alleen worden gehouden als gedurende de termijn van terinzagelegging telefonisch (via telefoonnummer 02507-61552) danwei schriftelijk
bij een der colleges daarom wordt verzocht.

Uitsluitend ongebonden mensen
korrekt gekleed, v.a. 25 jaar.
2 zalen open.
ENTREE ƒ 10,- ALL-IN.
De foto's gemaakt j.l. zaterdag liggen gratis
voor u klaar.
INFO: 16023

Fred, Maaike, Rolant, Pepijn,
Caroline, Mieke, Remco, Marjan,
Hanneke, Ab, Alexandra, Jolanda,
Bert, Ulla, Joop, Jan, Piet, Jan, André,
René, Eef, Jasper, Herman, Johnny,
Hans, Thea, Stef, Rozenritselaar, Paul,
Désiree, Sonja, René, Gerrit, Patricia,
Jan-Kees, Lies, Andy, Torn en alle
*

Grondwaterwet
Vanaf vrijdag 24 mei 1991 ligt gedurende één maand ter inzage een vergunningaanvraag van het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland voor een diepinfiltratie van ver voorgezuiverd oppervlaktewater en terugwinning daarvan te
Overveen (locatie 't Wed/Koevlak) in de gemeente Bloemendaal.
Vergunning wordt gevraagd voor een onttrekking annex infiltratie van 8,9 miljoen m3 per jaar. Gelijktijdig wordt gevraagd de huidige vergunning voor het
onttrekken van natuurlijke duinwater terug te brengen van 9,414 miljoen m3 per
jaar tot 5,2 miljoen m3 per jaar.

en Barbara
Dalman

ADVERTENTIES

Deze .idM'i tentioriumtt' \.m t>U mm breed en 50 mm
hoon k u n t u nebriiiken 0111 ei>n .uuikondicinj; Ie doen
win l i i i u j o i b e e l d j u b i l e u m , l e u n i e , \ernaderinu, hu\\elijk, nebooite of (nerhjden
De oplage \ :in het Zand 1 ooi t s Nieuw bblad bedraagt
ô 100 exemplaien.
l" bi-taalt d u a i \ o o i sluchts ƒ30,-- (e\cl &r BTW)
Vooi meer i n f o r m a t i e bel Weekmedia Uithoorn,
tel 02'>73-100il

Wijziging huisvuilophaaldienst Pinksteren
De gemeentereiniging haalt op Tweede Pinksterdag -maandag 20 mei-geen
huisvuil op. Deze huisvuilroute wordt één dag later, op dinsdag 21 mei ingehaald.

18.00 uur, vrijdag 24 mei van
10.00-21.00 uur en zaterdag 25
mei van 10.00-17.00 uur.

Audi

Auto Strijder B.V.

Burg. van Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort. Tel. 02507-14565
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Architect pleit voor karakterbehoud in Zandvoorts oude centrum

Wagenaar: 'Bouw van Circus was miskleun'
ZANDVOORT - Architect
Wagenaar is zeer begaan met
het lot van de Zandvoortse
historie, die opgeslagen ligt in
de pandjes van het oude dorp.
Daarom is het ook geen toeval
dat juist hij betrokken is bij
het herstellen van Zandvoorts
'oude glorie'. De replica van de
dorpspomp op het
gasthuisplein is één van de
projecten. Het opknappen van
de oude smidse op Achterom is
een ander 'werkstuk' waar
Chris Wagenaar zich mee
bezighoudt. Dit zijn zijn
pogingen voor karakterbehoud
van Zandvoort.

van Keizerin Sissi Volgens Wage
naar reisde zij regelmatig van Oos
tenrijk naar Zandvoort, om kuurba
den te nemen

Compact
Om Zandvoort iets meer te laten
zijn, dan een luxe badplaats, is Wa
genaar van mening dat er meer ge
daan moet worden aan het bewaren
van historisch Zandvoort 'Karak
terbehoud' noemt hij het zelf "De
kracht van Zandvoort is dat het een
compacte oude kern heeft, die ge
koesterd moet worden Het straten
patroon is nog ongewijzigd Als je
daar goed beleid voor maakt, dan
doe je aan karakterbehoud "

door Ivar Dobber
Het kantoor van de Zandvoortse
architect, gevestigd op het Jan Smjerplem, is al een museum op zich.
De wanden hangen vol met oude foto's, overzichtskaarten en schilderijen van historische pandjes. In zijn
werkkamer heeft Wagenaar een
plank ingericht met oude borden,
tegels, scherven en een handvat van
een stenen po.
Chris Wagenaar is geen échte
Zandvoorter in de zin dat hij hier
geboren en opgegroeid is Hij heeft
wel een groot deel van zijn architectenleven in Zandvoort doorgebracht. Zijn verhaal daarover is ook
al doorspekt van historische Zandvoortse namen: "Ik kom uit Hoek
van Holland. Vanaf 1948 heb ik contacten met Zandvoort. Ik studeerde
aan de Technische Hogeschool in

• Architect Wagenaar in zijn eigen 'museum' met borden, scherven en een po uit de historie van Zandvoort.

Delft. Twee studiegenoten van mij
waren Zandvoorters. Eén van die
jongens was de zoon van een onderwijzer, Gies Sterrenburg. De ander
was ook een zoon van een oude
Zandvoortse onderwijzer, Siderms.
In de jaren '56 en '57 heb ik samengewerkt met Gies Sterrenburg. In 1958

Weekenddiensten
Weekend: 18/19 mei 1991
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbeschermmg): 023-246899
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blume, F.
Weenmk Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreeku
ren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Fliennga worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A Mulder, tel. 13185. Openingstijden (alléén voor recepten): zater
dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur.
Pinksterzondag en -maandag: Zeestraat Apotheek, J W. Neutel, tel
13073. Openingstijden, alleen voor
recepten: 11.30-12.30 en 17.00-18.00.
Buiten de openingstijden alleen m
dringende gevallen en na telefomsche afspraak.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en m het
weekend te toereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Ehzabeth
de Boer-Burgh, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Verem-

ging v h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel 17373, op alle werkdagen
van 10 30-12.30 uur. Schriftelijk.
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393
De stichting is tijdelijk alleen 's morgens bereikbaar. Het spreekuur op
dinsdag- en donderdagmiddag van
13.30 tot 15.00 uur gaat wel gewoon
door.
Belbus: Om van de belbus (vroor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen: ƒ l,- voor een enkele rit, ƒ1,50 retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20 00 uur Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere mwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur
Zandvoortse Vereniging van Huurders Gratis advies voor leden.
Spreekuur eerste en derde dinsdag
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierde dinsdag v.d. maand 13 30 - 14.30
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Woningbouwvereniging
EMM:
Klachtentelefoonnummer technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur
Storingsdienst Gasbedrijf: telefoon
61500.
Taxi: telefoon 12600.

Kerkdiensten
Weekend 18/19 mei 1991

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Donderdag 16 mei:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu- 19.30, gereformeerde kerk. Oecumewen met medewerking van Her- nische dienst ter voorbereiding op
vormd Kerkkor en Muziekgroep, Pinksteren.
Pmksterzendingscollecte.
Zondag 19 mei:
Gereformeerde Kerk:
Pinksteren, dienst verzorgd door eiZondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate, gen leden.
Pinksteren.
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur:
Pastor H J. Kaandorp.
Zondag 10 30 uur:
Pastor H.J. Kaandorp m.m.v. kinZand voorts
derkoor.
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Kantoor Gasthuisplem 12 Zandvoort, tel
02507-17166 Postadres postbus 26, 2040
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Faxnummer 02507-30497
Kantoor geopend maandag 13-16 u , dmsdag 10-13,14-16 u , woensdag 9-11 u , donderdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn Tel 02975-40041 Postadres Postbus 223,1420 AE Uithoorn
Faxnummer adv verkoop 02975-61095
Verkoopmanager B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020-56262 7 ! Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplem 12 Zandvoort, tel
02507-12066 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort BIJ geen gehoor 020-451515
tijdens kantooruren
Dick Piet (red chef) Mananne Timmer (adj
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begon ik voor mijzelf in een vissershuisje in de Kruisstraat. Dat huisje
is inmiddels afgebroken."

Zo kwam ik er achter dat er bijvoor
beeld ook een Zandvoortse klederdracht heeft bestaan Dat wist ik
daarvoor niet"
"Zandvoort is als badplaats landeRijkdom
lijk bekend, maar niet als vissersVanaf het moment dat Wagenaar dorp Als je daar naar gaat zoeken,
voor zichzelf begon, werd hij zich ontdek je een ander Zandvoort", albewust van de historische rijkdom dus Wagenaar. Volgens de architect
van Zandvoort. Dat gebeurde vooral wordt er te weinig aandacht aan dat
m zijn gesprekken met anderen: laatste aspect besteed "Over de we"Door de confrontatie met de echte gen komt een grote 'mayonaiseZandvoorters, zie je dat er een ander stroom' naar Zandvoort om zich vol
Zandvoort is. Zo praatte ik veel met te stoppen met friet. Maar als je hier
de mensen die voor mij m de huizen woont, wil je ook wat te weten koaan het werk waren Door het con- men over de historie. Wat dat betreft
tact met de bouwvakkers, werd ik heeft Zandvoort op architectonisch
geconfronteerd met de autochtone gebied weinig te bieden. De mensen
Zandvoorter Zij hebben mij de ogen gaan naar het strand en daarna gaan
geopend voor het oude vissersdorp. ze weer naar huis terug "

Tijdens het vertellen komt de architect aan met verhalen, waaruit
blijkt dat Zandvoort meer is dan een
badplaats Zo heeft hij het over de
geschiedenis van de Hervormde
Kerk, die vroeger de Agathakerk
was "Agatha was een beschermheihge tegen het vuur De huisjes om de
kerk heen waren allemaal van hout
en dat fikt als een her. Vandaar." Bij
zijn komst naar Zandvoort trof hij
restanten van de oude vissersplaats
aan "Daar was de oude Noordbuurt,
ten noorden van de kerkstraat Dit
deel van het dorp was gevormd volgens principes van de oude stedenbouw Uit deze 'ontdekkingen' bleek
dat Zandvoort eigenlijk ouder was,
dan iedereen dacht"
Niet echt bekend is het verhaal

ZANDVOORT - "De wervim
van gastgezinnen voor kinde
ren uit Berhjnse weeshuizei
en probleemgezinnen is in he(
hele land teleurstellend verlo
pen", dat is de conclusie van de
organisatie 'Pax Christi Km
derhulp'. De actieleiders m allt
13 districten, waaronder Haar
lem en omgeving hebben van
uit het bestuur de vraag gekre
gen om samen nog eens 15(
gastgezinnen te zoeken.
Coördinator Ans Kortekaas uit
Velzen Noord is diep teleurgesteld
Haar actie, om Berhjnse kinderen iri
de leeftijd van 7 tot en met 11 jaai
deze zomer van een onbezorgde va
kantie te laten genieten heeft weiniL
respons opgeleverd "Vooral vooi
jongens blijkt er in Nederland geen
plaats te zijn", meent zi] Pax Chnsti
doet daarom nogmaals een beroep
op de Nederlandse inwoners om
deze stichting een helpende hand U
bieden Zoals gezegd, Het gaat om
kinderen uit Berhjnse weeshuizen
en probleemgezinnen Deze kinde
ren zijn dringend aan een vakantie
toe Het gaat om de periode tussen L
juli en 9 augustus Zij die zich geroc
pen voelen voor enkele weken eeij
kind onder hun dak te nemen kun
nen contact opnemen met Ans ei
Jos Kortekaas, Geelvinckstraat 4 b
1951 BE Velzen Noord Telefoon
nummer 02510 28498

Gewond op glijbaan
ZANDVOORT - Een 36 jarige mai
uit Bussum is op 12 mei gewond ge
raakt aan zijn borst in het zwembac
van Gran Dorado De man werd bi
de glijbaan geraakt door een tweedi
man De onfortuinlijke zwemmer i
per ambulance overgebracht naa
het Joannes de Deo Daar werd ee'
vermoedelijke borsttrauma gecon
stateerd.

Duitse Harley gestolen
ZANDVOORT - Een Duitse Harlej
Davidson is op 12 mei op de Kostver
lorenstraat gestolen Bij de moto]
lagen twee helmen en een motor- er
regenpak De diefstal heeft vermoe
delijk tussen een en twee uur '>
nachts plaatsgevonden.

Vooral kitsch en prullaria te koop op jaarmarkt
ZANDVOORT - Schuifelend zijn kraam volgeladen met regentrekt het publiek langs de be- schermen Het zit hem met mee Het
zette kramen van de eerste blijft droog Aan het eind van de jaarjaarmarkt van dit jaar in Zand- markt liggen ze er nog steeds.
voort. Dankzij het mooie weer
maken de meeste mensen er Braderie
een gezellige dag van. Moeder- De naam 'jaarmarkt' lijkt met hedag blijkt voor de dagjesmen- lemaal goed gekozen Oorspronkesen een goede reden om de hjk heette dit evenement dan ook
'vrouw des huizes' eens extra 'Braderie'. Het Zandvoortse gete verwennen. Vooral de ne- meentebestuur keurde een dergehjmarkt echter drie jaar geleden af.
ringdoenden met goedkope ke
markt zou niet stroken met de
kleding en etenswaren doen De
die een dergelijk evegoede zaken. De parapluverko- verordeningen,
m de dorpskern alleen toeper daarentegen staat er min of nement
staan aan de winkeliers uit de eigen
meer voor joker bij.
gemeente. Door de geringe belangDe derde editie van dit evenement
blijkt evenals voorgaande jaren bij
het publiek goed aan te slaan. Ook
nu proberen veel handelaren met
uiteenlopende artikelen hun slag te
slaan. Voetje voor voetje schuifelt
het publiek langs de honderden kra
men die in het centrum van Zandvoort staan opgesteld Er heerst'een
amicale stemming. Niet zo verwonderhjk, wanneer blijkt dat veel bezoekers uit de badplaats zelf komen
Rond half zes in de morgen is de
organisatie al begonnen met het opbouwen van de ruim 200 kramen ten
behoeve van de marktkooplui De
kitsch en prullaria zijn rijkelijk ver
tegenwoordigd. De parapluverkoper
op de zonovergoten Busbaan kijkt
verwachtingsvol naar een vrijwel
onbewolkte hemel. In afwachting
van de voorspelde regenbui heeft hij

stelling van de plaatselijke ondernemers was de markt jn het verleden
niet rendabel. Met de naam Jaarmarkt omzeilt de Zandvoortse Ondernemers Vereniging (OVZ) echter
de verordeningen, zodat ook marktkooplui van 'buiten' kunnen mschrijven.
Evenals vorig jaar staat op de
hoek van De Grote Krocht - Louis
Davidsstraat een viskraam „Hollandse Nieuwe maatjesharing, vier men op een traject van honderd me- met braadworsten en hamburgers
voor vijf gulden", vermeldt het uit- ter blijkt ook voor Zandvoortse be gretig aftrek Rond zeven uur m de
hangbord boven het volgestouwde grippen wel wat veel. Ook deze han avond houden de dagrecreanten en
marktkooplui het verder voor geplankier Kustbewoners maak je del blijkt niet te slijten
niets wijs Geen wonder dat deze onDe vele etenskraampjes daarente- zien Het is vandaag moederdag, dus
dernemer met het merendeel van gen doen wel goede zaken, evenals valt er thuis nog wat te vieren. Met
de goedkope kleding, potplanten, man en macht wordt door de Dienst
zijn handel blijft zitten.
Blijkbaar aangetrokken door het kitsch en kunst vinden de broodjes Publieke Werken het parcours weer
mooie weer hebben ook de handelaren m zonnebrillen gekozen voor
'een dagje Zandvoort' Zeven kra(ADVERTENTIE)

schoongemaakt Niets herinner!
hierna nog aan de schuifelende meu
te van deze middag Orgamsatoi
Henk Oonk, secretaris van de On
dernemers Vereniging Zandvooi'
toont zich na afloop van de jaar
markt dik tevreden Hij schat hel
aantal bezoekers op dertigduizend

'Vossejacht' in
centrum van Zandvoort
ZANDVOORT - Menigeen
zal vrijdag wat vreemd opgekeken hebben, toen hij in het centrum van het dorp enkele niet
alledaags uitgedoste figuren
ontwaarden. De verkleedpartij
betrof een 'vossejacht', georganiseerd door personeelsleden
van het Plantinghuis aan de
Kostverlorenstraat.

Vierentwintig van de zestig leden
uit de verzorgende en civiele sector
Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218, hadden zich voor dit doel in een anHaarlem:
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds
A. Snijders
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, Oscar Lohuis.

der pak gestoken. Onherkenbaar
verkleed als pater, non, arabier of
clown trokken zij dan ook veel bekijks Voor de zesenveertig kinderen
uit het medisch kindertehuis bleek
dit een welkome afwisseling op hun
dagelijkse programma. Het opsporen en herkennen van hun dagelnkse verzorgers leverden dan ook enkele komische taferelen op Vooral
de balletdanseres en de cirous-directeur op het Raadhuisplein vielen bij
het publiek zeer in de smaak, daarvan getuigde de vele positieve reacties.

In het centrum van Zandvoort wordt over 2 maanden een
nieuwe \estiging van Change Express geopend. Change
Express B.V. is een dochter van De Grenswisselkantoren
N.V. (GWK). De vestiging is 7 dagen in de week van 10.00
tot 22.00 uur geopend. U kunt er terecht voor het \\ isselen
van vreemde valuta, kontant geld op cheques en credit cards
en scrviceverlemng op toeiistisch gebied.

PART-TIME BALIEMEDEWERKERS

•
Burgerlijke stand B

7 mei • 13 mei 1991

• Een circusdirecteur en een balletdanseres trekken veel bekijks op het
plein voor het raadhuis. Zij maken onderdeel uit van een vossejacht van het
Plantinghuis.

CHANGE EXPRESS
OPENT NIEUWE VESTIGING

Voor on?e nieuwe vestiging in Zandvoort zoeken wij:

Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem.
Zaterdag 17.00 - 19.00 uur en maandag 19 00 - 21.00 uur.
Inl.: B. van Eongen, L Meeszstraat
14, Haarlem, telefoon 023 244553

Ondertrouwd:
Wind, Robert Jan en: Folkers, Elisabeth Ingrid.
Van Alphen, André en: Wilkes: Nadine Marjolein.
Gehuwd:
Tomoiaga, Stefan en Van Dongen,
Estella Ida
Overleden:
Schulp, Leendert, oud 86 jaar

Foto Bram Stijnen

De gemeente Zandvoort is bezig
met het ontwikkelen van een be
stemmingsplan voor het centrum
In dat plan zou de basis gelegd moe
ten worden voor het behoud van het
Zandvoortse centrum Het opstellen
van een lijst van monumenten is een
ander middel, dat het behoud van de
plaatselijke historie moet waarbor
gen Wagenaar heeft voor een groot
deel zijn hoop hierop gevestigd "Ik
hoop dat door het samenstellen van
een monumentenlijst karakterbe
houd ontstaat, waardoor we gevrij
waard blijven van grote miskleu
nen " Een van die miskleunen, waar
hij op doelt, is het Circus aan het
Gasthuisplem Wagenaar daarover
"Hft is een heel mooi gebouw en van
binnen ziet het er ook prachtig uit
Het staat alleen op de verkeerde
plaats Het oude gedeelte van Zandvoort moet zoveel mogelijk intact
gehouden worden Dat betekent ook
dat bouwers de schaal van het oude
dorps zoveel mogelijk moeten respecteren De oude gebouwen zijn
slechts een woonlaag hoog met daarop een dak Daar moetje geen hoge
gebouwen tussen gaan zetten. Hoogtaouw hoeft niet slecht te zijn, maar
je moet wel weten waar je het zet "
Tenslotte geeft de architect nog
een gratis tip, die wellicht door de
gemeente ter harte genomen kan
worden. "Probeer het juiste midden
te vinden tussen karakterbehoud
enerzijds en goede eigentijdse dingen ander zij ds Dat is de voorwaarde
voor een goed leefmilieu "

Werving van
gastouders
teleurstellend

Foto Bram Stijnen

Wij vragen
Voor de/e hinktie heeft u een HAVO en/of MhAO diploma
nodig U heelt een kl.uitgeni.htc instelling, werkt akkura.it en
beschikt o\ei eui goi.de beheersing \an de moderne talen
U woont in Zandvoort of diiekte omgeving
Wij bieden
Voor dc/e funktie geldt een op hit m\o van de tunktic
afgestemd salaris en uitstekende sekundaire aibeidsvoor\vaar
den Als part timer werkt u tenminste 22,5 uur pet u eek in
\v isselende diensten, dus ook S avonds en m het u eekend Voor
het werken op /on in feestdagen gekit een extra vergoeding
Sollicitaties
Schiiftelijke sollieitaties kunt u richten aan Change t\prcss
B V , t a v de afdeling Pirsoneels/aken, Damrak 86, 1012 LP
Amsterdam Vooi telefonische informatie (tussen 1000 en
14 00 u u i ) kunt u bellen naai de heer-R Pel, tel 020 6246682
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ONZE PINKSTERAANBIEDING

BAKKERIJ Paap
+ spijs

heeft in zijn vestiging in ZANDVOORT
plaats voor

12,00

HULP-VERKOOPSTERS M/V
vanaf 17 jr. vanaf 10 uur per week.
voor NU en komend zomerseizoen.
Bent U geïnteresseerd bel ons dan voor
meer informatie 023-241580 of na 17 uur
023-320627.

10,00

lardbeitaartje

8,75

2e Pinksterdag VERS BROOD
geopend tot 13.00 uur
Potgieterstraat 24
Zandvoort, tel. 12865
Zandvoortselaan 355
Bentveld, tel. 023-241967
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

V O O I D A T ' T BEGINT TE DAGEN STAAN WIJ AL OP DE STOEP

SYSÏEEMDISTRIBÜTIE MEI IN • NIGHT • SERVICE. TEL: 020 • 562 2828

SPEKTAKEL VOORDEEL
Vriendelijk,

vers en toch voordelig!

VERHUIZEN?

SPAR-NOORD
KNACKEBRÖD
l|SfllW

ZONNENBERG
BOERENACHTERHAM

£fpakken a 200 gram
$?;' /\ nr-

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

ASPERGES
A-kwaliteit
500 gram

B' 2,85

4,98

DE WIT VERHUIZINGEN

IJSBERGSLA

GALIA MELOEN RIBKARBONADE

per krop

per stuk

kilo

10,95

JUNIOR STICKS PLUMA PA
|2 stuks
|Èf 100 gram

room, peper
champignon

«i>c%

per 100 gram

&••*-

<

SCHOLIER plm. 17 JR

reparatiedienst
droog-, koelapparaten e.d.

was-,

4,98

Gevraagd

CHRIS HARDENDOOD

voor de afwas en keukenwerkzaamheden.
Harocamo, Kerkstraat 14.
Tel. 12102.

telefoon 023-385478

RUNDERROOKVLEES
100 gram

[RKBIDE
VRHUIZKS

A. J. v.d. Moolenstraat 54rd
Zandvoort - Tel. 02507-1 7400
Haarlem - Tel. 023-31 04 04

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

impodra^

2,98

K. 2,95

SPAR fruitcocktail
blik 820 gram

Hero cassis,
cerise of fraise
literfles

2,49

1,69

Altijd volop parkeergelegenheid

Eerstvolgende
veiling
vastgesteld op
WOENSDAG 25 MEI
dagelijks inbreng
goederen.

Katzenthal
ïGUIS
Gueboschwihr

Inl. tel. 12164
Fa. Waterdrinker
Gasthuisplein

Celsiusstraat 192

De meimaand is de maand van
de asperges. Dat vraagt om een
speciale wijn. De "route du vin"
leidt ons naar de Elzas.
Hier vindt u de heerlijkste wijnen die perfekt passen bij asperges. Het zijn wijnen die met de
begrippen "droog, eerlijk en
kruidig" getypeerd kunnen worden. Hun namen geven precies
aan welke druivensoort gebruikt
is. Begin uw wijnreis bij
Impodra. Edelzwicker, Pinot
Blanc, Riesling en Gewürztraminer zijn nu in de aanbieding.

Edelzwicker
Stuber
Pinot Blanc A.C.
Stuber
Riesling A.C.
Stuber
Gewürztraminer A.C.
Stuber

WIE WEET, WORDT U WEL
MILJONAIR BIJ RINKO!

_ _ _
7,45
7,45

_. . _
9,45

Menetou-Salon A.C.
Domaine Baud
Bernabe Lodge

NU 10 HELE STAATSLOTEN BIJ
AANSCHAF VAN EEN NIEUWE
RENAULT. EN RENAULT
VERDUBBELT DE PRIJZEN
VAN F 10.000,- EN HOGER!

Californian Red/
White wine
Tia Maria
0,70 liter
Amaretto
di Saronno
0,50 liter
Grand Marnier

Kom één dezer dagen bij ons langs en wij
r . . verrassen u met nieuwe modellen als de
"ƒ/ super-dynamische Clio 16-kleppcr, de Renault 19,
V tijdelijk verkrijgbaar met een schitterend
sportpakket, en de fenomenale nieuwe Renault
Espacc!

0,70 liter
Campari
0,75 liter

26,95

17,95
I Q nc
10,75

Bols
Jonge Jenever
1,0 liter

Kom langs voor een proefrit in één van deze
sensationele nieuwe Renaults of in één van de
overige modellen uit ons uitgebreide gamma!

Teacher 's
Whisky
0,70 liter

Harveys Sherry

Koop een nieuwe Renault en u krijgt 10 hele
staatsloten toe. Met de garantie dat Renault het
prijzengeld verdubbelt van de prijzen van
10.000,- en hoger!
Over loten uit de loterij
gesproken ....

Inspirerende winkels
vol drankjes

Medium/Dry/Manzanillao * 0,70 liter
O,45

Cinzano Vermouth
Rood/Wit/Dry
0,75 liter

RENAULT

KeizerKarel

*S E E F T
JE LEVEN
K L E U R

Krat a 24x30 cl

Oranjeboom

Krat a 12x30 cl.

RENAULT'S LOT UIT DE LOTERIJ VAN 16 T/M 27 MEI.

Autobedrijven Rinko

C QC
i?," 3

i/r /io

1Ö,4I:O

o /l o

O,4o

Geldig van 16 mei t/m 29 mei 1991

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)

Zandvoort: Kerkstraat 12a Telefoon: 02507-12532 's zondags geopend.
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Volop spanning bij toernooi
van Zandvoortse Schaakclub
ZANDVOORT - Het door de Zandvoortse Schaakclub, op
Hemelvaartsdag, georganiseerde Louis Blok rapid schaakteer nooi is wederom een waar schaakfestijn geworden. Liefst 89
schakers uit geheel Nederland waren op dit evenement afgekomen en maakten er een spannende en goede schaakstrijd van.
Het lle Louis Blok toernooi kon
dus weer worden bijgeschreven als
een topper in de schaakwereld. Het
blijkt dat de formule van de Zandvoortse Schaakclub, nu al reeds elf
jaar, uitstekend werkt. Geen geldprijzen zijn er te verdienen, zoals
hoe langer hoe meer het geval is,
maar een beker en medailles. Het
sportieve element kwam daardoor
duidelijk naar voren. Dat bleek ook
ut de woorden van de wedstrijdleider Rudd Schiltmeijer, die geen moment hoefde op te treden.
Deelnemers uit onder andere Veenendaal, Vlaardingen, Delft, Zoetermeer, Enter, Kampen en uiteraard
uit de regio hebben vorige week donderdag in het Gemeenschapshuis
slag geleverd op het bord met de 64
velden. Onder deze 89 deelnemers
waren 15 schakers uit de Nederlande Pitcher Tjeert Buijs van het herenteam kon evenmin voorkomen dat zijn team een 'smadelijke' nederlaag leed se schaaktop aanwezig. Zij allen spetegen het veel sterkere EHS uit Haarlem.
len normaal in de hogere regionen
folo Bram Stijnen
van schakend Nederland, zogenaamd eredivisieniveau.

Winst en verlies softballers
Zandvoort. - De tweede wedstrijd in het nieuwe softball-seizoen is voor het heren-team
van Clicks-TZB l geen onverdeeld succes geworden.
Afgelopen vrijdagavond traden zij
op eigen veld aan tegen EHS uit
Haarlem. Al bij aanvang bleek, dat
de Zandvoorters moeite hadden met
hun tegenstander. Met een uitslag
an 3 - 26 werden zij naar de banken
terug venvezen. "Een smadelijke afgang", zo omschreef een van de toeËchouwers na afloop van deze wedstrijd het 'behaalde resultaat'. Voor
het eerste team van de dames pakte
de zaak echter heel anders uit. Zij

Weinig boten bij
zeil-driedaagse
ZANDVOORT - De Zandroortse zeil-3-daagse, die dit
[jaar al weer voor de vierde keer
[werd georganiseerd, kende een
batig aantal deelnemers.
Slechts 32 boten hadden ingeschreven, doch die maakten er
wel een spectaculaire wedstrijd van.

De organiserende Watersportverleniging Zandvoort had het gehele
weekend uitstekend zeilweer, waardoor de races zeer aantrekkelijk wajren. Op de zaterdag werden twee'
wedstrijden gevaren over Olympische banen en zondag stond een lan?e afstandsrace op het programma.
jVan de 32 deelnemers kwamen er
(•zeventien uit Zandvoort, maar die
[konden, zoals in voorgaande jaren,
fg een vooraanstaande rol spelen. De
aange afstandsrace werd gewonnen
door het duo Peter Vink en Stef Nielsen met een prindle 18, terwijl het
fDverall-klassement gewonnen werd
door Peter Boog en Erwin Kerstens
uit Hellevoetsluis, die met een Tornado zeilden.
De beste prestatie van zeilers uit
de badplaats kwam op naam van Armand en Guy d'Airsigny, die met een
Prindle 19 naar een negende plek
zeilden. Peter Snijders en Dirk
Broekmeulen behaalden met een
Nagra 5.8 een tiende plaats. De verenigingsprijs bleef in het bezit van
zeilvereniging Hellevoetsluis.
Uitslag: 1. Boog/Kerstens, Torna!do (Hellevoetsluis), 2. Kock/Kock,
|Tornado (Oud-Naarden), 3. De
(Vries/Blom, Tornado "(Oud-Naarsen), 4. Wensveen/Krüger, Nacra 6.0
f Hellevoetsluis), 5. Putters/Putters,
Prindle 18.2 (Hellevoetsluis).

wonnen in een uitwedstrijd tegen
EDO uit Haarlem met 26 tegen 18
punten.
Nadat het eerste damesteam van
Clicks/TZB op Hemelvaartdag een
verdiende tweede plaats behaalde
tijdens een spannend toernooi dat
door BSM uit Bennebroek werd georganiseerd, stond afgelopen vrijdag
de derde westrijd van dit seizoen op
het programma. Zij moesten het in
een uitwedstrijd opnemen tegen het
veel sterker geachte EDO uit Haarlem. Beide partijen bleken in aanvang van de wedstrijd dan ook niet
voor elkaar onder te doen. In de eerste inning opende slagvrouw Liesbeth Willemse met een homerun he,t
sportieve
spectakel.
Voor
Clicks/TZB Dames l bleek dit een
goed uitgangspunt. Nadat er vier
punten gescoord waren, was de slagbeurt aan EDO. Dankzij gedegen
veldwerk door de Zandvoortse
speelsters kwamen de Haarlemmers niet verder dan een punt. In de
tweede inning kon een tweede homerun op het conto van de Zandvoortse
dames bijgeschreven worden. Ditmaal was het Wilma van Riemsdijk,
die hiermee drie punten binnensloeg. Na de slagbeurt van EDO was
de stand 5-7 in het voordeel van
Clicks/TZB.
Tijdens de derde inning wist EDO
zowaar op een voorsprong te komen.
Ondanks een 'Grand slam' homerun
van van Riemsdijk, die 4 punten opleverde, konden de Zandvoortse dames niet voorkomen dat de Haarlemse speelsters even het heft in eigen hand namen. Niet voor lang echter. Goed veldwerk en veel slaggeweld in de vierde en vijfde inning,
waarbij de derde homerun door van
Riemsdijk en de tweede van Willemse voorkwamen, zorgde er voor dat
ook de dames niet met lege handen
naar huis moesten. Het einde van
deze enerverende wedstrijd sprak
dan ook boekdelen. Met een stand
van 16-28 moesten de dames van
EDO in de speelsters van
Clicks/TZB toch hun meerdere erkennen.

Gepakt bij inbraak

Promotiewedstrijd
Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - Aanstaande zaterdag speelt het
zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen de zeer belangrijke
promotiewedstrrjd in en tegen Halfweg.
Halfweg is uitgeschakeld
voor promotie maar de
Zandvoorters hebben nog
volop kans.
Dan moet er wel van Halfweg
met minimaal twee doelpunten
verschil gewonnen worden. Als
Zandvoortmeeuwen dat kan bewerkstelligen dan volgt promotie naar de vierde klasse KNVB.
Bij winst met één doelpunt verschil volgt het nemen van een
serie strafschoppen met Velsen.
Dat gebeurt op een nader te bepalen datum. Zaterdag staat
eerst de wedstrijd tegen Halfweg op het programma en supporters kunnen gratis mat de
bus mee naar deze wedstrijd.
Dié begint om 14.30 uur en het
vertrek van de bus is om 13.00
uur bij het clubhuis aan de Vondellaan.

In de eerste groep deed ook dit
keer mee Leonard van Manen uit
Amsterdam. Deze speler van VAS
Amsterdam, had afgelopen jaren
reeds vijf keer zijn hoofdgroep gewonnen. Dit jaar lag het echter anders. In zijn partijen kon hij maar
2,5 punt behalen wat net genoeg was
voor een vierde plaats. Een duidelijk
teken wat voor een kracht aanwezig
was in deze groep.
In deze mannenwereld deden ook
vier dames mee wat een duidelijke
vooruitgang betekende ten opzichte
van voorgaande jaren. Sonja Sondy
uit Weesp wist met vier punten uit
vijf wedstrijden zelfs haar groep te
winnen.

Berekening
De beste Zandvoorter was dit keer
Olaf Cliteur, die in groep 3 een fraaie
derde plaats behaalde. Dit resultaat
kwam pas tot stand na een berekening van alle partijen omdat maar
liefst vier spelers met een gelijk aantal matchpunten eindigden. De leden van de Zandvoortse Schaakclub, die aan hun eigen toernooi
deelnamen, konden vier ereplaatsen
voor zich opeisen. Van Elk wist als
groepswinnaar uit de bus te komen
en Van Kempen behaalde een goede
tweede plaats. Florian van der Moolen en Dennis van der Meijden kwamen ook goed voor de dag met een
derde plaats. Het bestuur en de leden van de Zandvoortse Schaakclub
kunnen terecht terugkijken op een
zeer geslaagd toernooi.

Uitslagen, groep 1: 1. S. Groot
Krommenie, 2. R. Duijn Haarlem, 3.
J. Bakker Haarlem. Groep 2: 1. O.
van Dijk Rijnsaterwoude, 2. Rijninks Amsterdam, 3. R. Domits AmZANDVOORT - Vorige week sterdam, groep 3: 1. W. Kleine Amzaterdag had de Zeevisvereni- sterdam, 2. L. Dambrink Haarlem, 3.

Pierwedstrijd ZVZ

ging Zandvoort de eerste pierwedstrijd van dit jaar. De
weersomstandigheden waren
erg goed, bijna geen wind en
een zonnetje. De vangsten waren redelijk.
ZANDVOORT - Onder goede
Volgens de berichten werden er af omstandigheden hebben de heen toe wat palingen gevangen, dus de ren van Casino-ZVM een fraaie
leden van de Zeevisvereniging Zand- 17-22 overwinning behaald op
voort waren vol goede moed. Helaas het tweede handbalteam van
liet de vis zich moeilijk verschalken,
maar aan het eind van de wedstrijd Schagen. De Zandvoortse dahadden de meeste vissers toch een mes kwamen met slechts zes
stuk of zes vissen gevangen. Het was speelsters in het veld, maar gahoofdzakelijk schar, met een enkele ven LSVV zeer goed partij. Er
bot of schol. Op de eerste plaats ein- werd wel met 16-13 verloren
dige Henk Franken, op de hielen ge- maar de manier waarop Casizeten door Henk Bluijs, die tweede no-ZVM tegenspel bood was
werd en Joop Koster die derde werd. voortreffelijk.

O. Cliteur. groep 4.1. F. van Gasteren
Overveen, 2. Van Kempen Zandvoort, 3. J. Verwoert Veenendaal.
groep 5: 1. F. Mesman Haarlem, 2.
Van Brakel Zandvoort, 3. Jong Santpoort, groep 6: 1. S. Sondy Weesp, 2.
Kruijff Santpoort, 3. D. v.d. Meijden
Zandvoort. groep 7. R. Breurkes
Bloemendaal, 2. B. Redeker Den
Haag, 3. R. Drenth Castricum. groep
8: 1. D. van Elk Zandvoort, 2. M.
Agaboun Haarlem, 3. A. G. Franck
Marssenbroek. groep 9: 1. B. Knook
Amsterdam, 2. E. Goudsmit Amsterdam, 3. Koning Haarlem, groep 10:1.
H. Marchand Bloemendaal, 2. P. v.d.
Meulen Haarlem, 3. M. Duijn Amsterdam, groep 11: 1. B. Suurland
Haarlem, 2. N. Scheps Amsterdam,

Vanavond wordt in het Gemeenschapshuis de voorlaatste ronde van
de interne competitie gespeeld. De
jeugd zal vanavond aandacht besteden aan de voorbereidingen voor de
officiële examens, die volgende
week donderdag 23 mei, gehouden
zullen worden.

Wedvluchtduiven
ZANDVOORT - De duiven van
Postduivenvereniging Pleines vlogen vorige week zaterdag een wedvlucht vanaf het station Soignies
over een afstand van 202 kilometer.
Door het slechte weer had de vlucht
een slecht verloop en de duiven werden pas om 14.15 uur gelost. De eerste duif werd gelokt om 17.21 uur en
die was van G. Terol. De volledige
uitslag was als volgt: H. Terol Ie en
10e, A. van Yzendoorn 2e en 4e, P.
Bol 3e, J. Knegt 5e, R. Driehuizen 6e,
P. Koopman 7e, Th. Sinnige 8e, combinatie P. en M. Bol 9e.
Ook werd er een wedvlucht gehouden vanaf St. Ghislain Hornu. Deze
vlucht verliep goed en de duiven
werden gelost om 10.40 uur. De eerste duif werd geklokt om 13.16 uur.
De resultaten waren: Combinatie P.
en M. Bol l, 2 en 3, H. Lansorp 4, H.
Heiligers 5, P. Bol 6 en 10, H. Terol 7,
A. van Yzendoorn 8, P. Koopman 9.

(ADVERTENTIE)

TC Zandvoort
veel te sterk
ZANDVOORT - De tennisteams van TC Zandvoort zijn
op weg naar het kampioenschap. Dat mag duidelijk zijn
na een serie wedstrijden die
alle gewonnen werden. Ook afgelopen weekend lieten het
tweede en derde team van
Zandvoort er geen gras over
groeien en waren veel beter
dan de tegenstander.
Het tweede Zandvoortse team
kwam in de eerste klasse uit tegen
de reserves van Victoria en maakte
er een eenzijdige partij van. Victoria
werd met de zeer duidelijke cijfers
van 8-0 teruggewezen. Petra Jansen,
normaal uitkomend in het derde
team, liet zien het in een hoger team
nog best aan te kunnen en sloot alle
wedstrijden winnend af. Ook voor
de overige teamleden waren er weinig problemen, deze middag.
Het derde team van Zandvoort
ging op bezoek bij het eerste team
van Brederode en boekte een fraaie
2-6 overwinning. Ondanks een
schoudertalessure van Katja Nelis
slaagde zij erin om haar partijen
winnend af te sluiten. In het enkelspel versloeg Katja Nelis opponente
Van de Bergh'in drie sets, 4-6, 6-1 en
3-6. Ook in het gemengd-dubbel, met
Michael Dijkstra en het dames-dubbel met Nancy Magielse slaagde de
Zandvoortse erin de punten binnen
te halen. Vooral met Dijkstra liep
het erg goed gezien de twee keer 1-6
overwinning. Hans Schmidt droeg
ook een steentje bij aan de overwinning door een zege in het heren-dubbel met Dijkstra, setstanden 4-6 en 67. In het gemengd-dubbel met Nancy
Magielse kon Schmidt niet voor een
overwinning zorgen, maar de totaalwinst stond toen reeds vast.

Knap handbal Casino-ZVM

ZANDVOORT - Vier mannen uit
Heemstede zijn op 12 mei aangehouden, nadat zij betrapt waren tijdens
het inbreken in een bejaardentehuis
in de Burgemeester Nawijnlaan.
Aanvankelijk wisten de mannen te
ontkomen, maar na een speuractie
werden zij aangetroffen in een auto
In en tegen Schagen nam CasinoFranken en Bluijs pakten de punop de Herman Heijermansweg. De ten voor de grootste viscompetitie ZVM vanaf het begin een voormannen zijn voor onderzoek inge- en tevens pakte Bluijs één punt voor sprong en heeft die niet meer afgesloten.
de meeste viscompetitie.
staan. Door middel van goed opge-

3. C. Troost Vlaardingen. groep 12: 1.
M. Jaspers Haarlem, 2. P. v.d. Belt
Utrecht, 3. J. Bohm Haarlem, groep
13: 1. M. Soeren Amsterdam, 2. A.
Nunnink Heemstede, 3. P. Luijken
Haarlem, groep 14: 1. M. Puijmert
Dordrecht, 2. T. Elliott Delft, 3. R.
v.d. Mije Zandvoort. groep 15: 1. J.
Perluka Zoetermeer, 2. M. Bouwmans Kampen, 3. F. van der Moolen
Zandvoort.

Zandvoorts
Nieuwsblad

bouwde aanvallen werden fraaie
doelpunten gescoord en vooral Guido Weidema, die licht geblesseerd
speelde, scoorde er lustig op los.
Maar liefst tienmaal wist Weidema
doel te treffen. Verdedigend had Casino-ZVM de zaak goed in handen en
doelman Johan Molenaar vertolkte
ook nu een hoofdrol. Bij de rust leidde Casino-ZVM met 10-8.
In de tweede helft heeft CasinoZVM geen moment Schagen onderschat en bleef een goed spelletje
handbal ten tonele brengen. Schagen was kansloos tegen een beter
Casino-ZVM dat uiteindelijk met 2217 zegevierde. „Ik ben erg te spreken
over het Zandvoortse team", stelde
trainer-coach Joost Berkhout. „De
uitslag is natuurlijk prachtig, maar
het verschil had nog groter kunnen
zijn. We waren veel beter dan Schagen en zijn niet in gevaar geweest".
Doelpunten Casino-ZVM: Guido
Weidema 10, Menno Trouw 4, Peter
Pennings 3, Ronald Vos 3, Gerard
Damhoff 2.

NU OOK IN ZANDVOORT
NAAR DE BIOSCOOP
Bioscoopprogrammering 17 mei t/m do 23 mei

JUNGLE BOOK (al)
Geniet opnieuw - of voor het eerst - van Walt Disney's meesterlijke klassieke tekenfilm met Mowgli, Baloo de Beer en Shere Khan de tijger.
Geheel Nederlands gezongen en gesproken.
Vrij., za., zo. en woe. om 14.00 uur.
En tevens op ma. 2e pinksterdag om 14.00 uur.
Kinderen tot 12 jaar ƒ9,-.
Bioscoopkaartje volw. ƒ12,50 (65+ ƒ9,00).
MET IN HET VOORPROGRAMMA CLOWN DIDI! (LIVE)

WELCOME HOME ROXY CARMICHAEL
Van de regisseur van „THE NAKED GUN", Jim Abrahams, nu een verhaal over een idool dat naar een provinciestadje komt en alles in rep en
roer brengt.
Met Wiona Ryder (van „Great Balls of Fire") en Dinah Manoff (van de
T.V.-serie „Empty Nest").
Vrij., za., zo. en woe. om 16.00 uur en tevens op ma. 2e pinksterdag om
16.00 uur
ALLE BIOSCOOPKAARTJES VOOR DE FILM OM 16.00 UUR ƒ9,00!!!!!
PLUS 4 GRATIS PENNINGEN PER KAARTJE VOOR FAMILYLAND!

KINDERGARTEN COP
Een vreemde combinatie: Arnold als leraar van een peuterklas. Wat is
erger voor een politieman, de boeven of de kleuters?
Dagelijks om 19.00 uur en om 21.30 uur.
Bioscoopkaartje ƒ 12,50 (65+ ƒ9,00).

Schwarzenegger
Als ze denken dat ze hem aankunnen,
zijn ze niet goed bij hun kleine hoofdjes.

Dames
De zes Zandvoortse speelsters
hebben het tegen LSW meer dan
goed gedaan. Alleen in de eerste vijf
minuten was het even zoeken en
daarvan profiteerde LSVV en nam
een 5-0 voorsprong. Achteraf is dat
Casino-ZVM noodlottig geworden.
Na de matige eerste periode kwam
Casino-ZVM steeds beter in het spel.
De Zandvoortse dames sloten de defensie en wisten elkaar goed te vinden. Bij de rust keek Casino-ZVM
tegen een 10-5 achterstand aan.

Voor het duo Maassen en Loffersender eindigde de race vroegtijdig langs de vangrail. Het tegensturen in de Gerlachbocht bleek een te grote opgave.Hun
-otus-Cortina raakte na enkele koprollen zwaar beschadigd.
Foto: Bram sStijnen

ZANDVOORT - De eigena'en en de bewonderaars van
Jistorische automobielen koriten. afgelopen weekend weer
hart ophalen op het cirvan Zandvoort. Helaas
•lechts duizend toeschouwers
*Jdens de 15e Zandvoort Troplv
> maar die zagen een prachtistoet van honderdvijf tig
opgepoetste wagens aan
ogen voorbij gaan.

Weinig belangstelling
voor oldtimershow

meter per uur en lieten het publiek
fraaie staaltjes stuurmanskunst
zien. In de bochten vaak het uitremmen van de tegenstander en ook de
inhaalmanoeuvres mochten er zijn.
Toch was het belangrijkste voor de
oldtimers haalden vaak nog coureurs het heel houden van de
e
f n snelheid van ruim honderd kilo- prachtige wagens. Dat gelukte de

meesten wel, maar een enkele deelnemer liep toch een kras op en één
coureur slaagde er zelfs in, met zijn
wagen over de kop te rollen.
Onder de deelnemers waren ook
dit jaar weer Lotus, MG, Austin Healey en Alfa Romeo en diverse andere
merken uit de jaren zestig. Tijdens

het Concours Sportif kon men zien
hoe de glimmende oldtimers door
de eigenaren met zeer veel liefde behandeld worden. Zoals vermeld: allemaal glimmende auto's, die ook
motorisch nog in een uitstekende
staat bleken te zrjn, wat later tot
uiting kwam in de races.
De organiserende Historische
Auto Ren Club had ook nu in de roos
geschoten met dit evenement. Voor
de meeste deelnemers is het een ontmoetingsplaats van oude bekenden
en ook de toeschouwers, alhoewel
aan de matige kant, komen volledig
aan hun trekken.

In de tweede helft liep de achterstand steeds verder terug. LSVV
werd behoorlijk in het nauw gedreven en leek bij een 14-13 stand te
gaan bezwijken. Casino-ZVM zette
toen, met nog vier minuten te gaan,
alles op de aanval om tot de gelijkmaker te komen, maar het gelukte
niet. LSVV kon van het aandringen
van Casino-ZVM profiteren en met
een paar snelle breaks werd de eindstand bepaald op 16-13 in het voordeel van LSVV.
Trainer-coach Geert Dijkstra was
ondanks de nederlaag zeer te spreken over het getoonde spel. „Behoudens de eerste minuten hebben we
erg goed gespeeld. Als collectief
werd er goed gewerkt, we zijn tot op
de bodem gegaan en LSVV had er
veel moeite mee om ons te weerstaan. In de slotfase hebben we op
een gelijkspel gegokt, maar dat lukte
jammer genoeg niet".
Doelpunten Casino-ZVM: Mireille
Martina 5, Sylvia Blom 5, Wendy
van Straten 2, Janna ter Wolbeek 1.

KLEUTERSCHOOLSMERIS
Uitgebracht door UiP
(Nelherlands)BV

Circus Zandvoort tei. 02507-18686/19535
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Oproepen
Mededelingen

Kunst en antiek
HEDEN INBRENG van goederen v.d. veiling v. 27 & 28 mei
VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN, Frans Halslaan 33, A'veen.
Tel. 020-473004. ('s Maandags gesl.)

Broodjes bestellen?
18789

TE KOOP GEVR.

WINKEL

BROODJE BURGER BELLEN
ƒ 2,50 bezorgkosten
boven ƒ 25 gratis bezorgd
T.k. gevr. VERZAMELING TREINEN en/of OUDE BLIKKEN BOOTTOCHT beide Pinkstermet woning
TREINEN uit de jaren ± 1920/'30. Tel. 02972-1929.
dagen met de ,,Kon. Juliana'
Vlotte afwikkeling indien uw aanbod ons
naar „Avifauna". Vertr. 10.30
* Legerhelmen, uniformen,
u. van Sloterkade 164, A'dam.
passend is, 02507-17611.
medailles, insignes, foto's,
Verloren en
Terug ± 19.00 u. 071-170112.
radio-apparatuur, verrekijkers
gevonden
Boordtel. 06-52704836.
etc. gezocht, 1939-1945. Tel.
iviiCTO-aavenemies voor zakenman en particulier kunnen wor- 02507-17357.
Dame zoekt nette VRIENDIN,
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootT.k. gevr. grote treinbaan of * Wie heeft mijn cliphorloge middelb. leeftijd. Tel. 16672.
ten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis treinenverzameling, mag oud gevonden, doorzichtig met * De Burkies back in town
rose. Een aandenken! Please from the USA. Welcome
Alle merken
zijn. Tel. 02990-40354.
Micro's op de pagina „MICRO'S".
return. Tel. 17749.
Gashaarden en gasfqrnuizen
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
home.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,40 per millimeter.
Ook voor uw sanitair.
Postzegels
* Gezocht: rolemmer nr 16.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
Inlichtingen en renovatie bad en douche.
Weggelopen of
Munten
Wie heeft vrijdag jl onze rol
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of afgeTegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
emmer ontvoerd vanuit de Da
gevonden dieren
ven/zenden aan:
* Te koop gevr. postzegels
Costastraat.
Tel. 17973,
enz.
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
van Zuid-Afrika, RhodesiaGreeffe Helmerstr.
2042 J M Zandvoort.
Zwaziland en Zuidwest-Afri- * Gezocht weggel. zw. geDeskundig advies.
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
ka. Tel. 02507-20078.
castr. kater m. witte buik en * Help de Polen. Stuur eens
1421 AA Uithoorn.
een voedselpakket! Geen
Tel.
13612-15068.
Brederodestraat 60.
pootjes,
±
6
mnd.
oud.,
br.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
Werkplaats Schelpenplein.
vl.b., naam Stanley. 02507- adres? Dat hebben wij voor u!
gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm.kosten.
Foto - Film
18609/12850 of 020-5212281. Inl.: tel. 02907-5235.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnumrners
verstuurd, pp verzoek wordt aan de adverteerders buiten
* Lieve Annette en Martin,
Dieren en
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
gefeliciteerd met jullie huwe^
Foto Boomgaard
wordt ƒ3,00 in rekening gebracht.
lijk. Veel geluk. Herke, Lyandierenook voor
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefoGevraagd voor het zomerseizoen
ne, Aiske, Sanne, Myrthe.
benodigdheden
portretfoto's,
nisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
• pasfoto's,
* Lieve Mitchell, hoera!!!!,
bezorgklachten) of zenden aan:
T.k. BOBTAIL PUPS, geboren 5 jaar. Hartelijk gefelicireceptiefoto's,
Centrale Orderafdeling Weekmedia
24 maart 1991, vader Neder- teerd! Kusjes Papa, Mama en
groepsfoto's aan huis.
Postbus 122
lands internationaal Duits Darcie.
1000 AC Amsterdam
Grote Krocht 26.
voor bediening en snackbar.
NVDH kampioen (Vigilat's
Tel. 13529.
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
* Opa en Oma gefeliciteerd.
different yip), ouders HD vrij,
in dezelfde week.
Zo'n weekendje weg is nooit
Voor inlichtingen vragen naar Jos,
vrij van cataract en PRA,
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
verkeerd. De Poeljes + KuiRadio/tv/video
ontwormd,
ingeënt,
met
Eetcafé Expresse,
pertjes.
stamboom, tel. 03200-34284.
Paulus
Loot Boulevard 19.
* Patrick Vermaal gaat voor
Foto
Boomgaard
Rijwielen,
het eerst met de aulo op
Vaar/surfsport
Grote Krocht 26.
straal, 21 mei. Van harte geHuwelijk en
motoren,
Telefoon: 13529.
feliciteerd. Je buurtjes.
kennismaking
bromfietsen
UW FILM OP VIDEO
TE KOOP GEVR.
MARINA Monnickendam, de
* Richard - Marja, leuk geƒ1,75 per minuut met
in Zandvoort of omgev.
gezellige jachthaven met alle
weesl in Disneyland? Welkom
gratis achtergrondmuziek.
250 POOLSE DAMES
faciliteiten. Enkele ligplaatsen * Te koop Vespa Brommer
Ihuis.
helm,
ƒ275. Tel.
Gratis info-fotobroch.
beschikbaar. Tel. 02995-2595. +
02507-14126.
Fotoboek ƒ 10. STG. AMOR
Woninginrichting
T.k. aangeboden: complete
Postbus 95 - 4724 ZH Wouw
* T.k. racefiets, 10 versnellm2-PERS. ZEILBOOT
tot
Tel. 01640-52623
VOOR:
polyester met houten dek, gen, nooit gebruikt, ƒ 100. Tel.
02507-13730.
Lijsten op maat
Gebrandschilderd
ƒ900. Tel. 020-6798142.
Zalenverhuur
bij* T.k.
kindersurfplank, Zaterdag totale verkoop geglas
compl., nieuw, ƒ 100. Tel.bruikte fietsen v.a. ƒ95. Kin- Foto Boomgaard
Vlotte afwikkeling indien uw
derfietsen v.a. ƒ 65. Bors van
Familiewapens
02507-13730.
VERENIGINGSGEBOUW
Waverenstr. 35 Amstelveen.
aanbod ons passend is,
Grote Krocht 26
TEKEN/ONTWERPWERK
De Krocht
02507-17611.
Tel. 13529
TEL. 023-372908.
Grote Krocht 41, Zandvoort,
Divers personeel gevraagd
T.k.: Auping bed 180x200 ma- tel. 02507-15705-18812, voor * U kunt zich nu al opgeven
trassen z.g.a.n.; aanrecht
Buurvrouw Chantal en haar
BRUILOFTEN - RECEPTIES voor de nieuwe drie lessen
hete buurjongens, live-sex.
GEVRAAGD VOOR WEEKENDEN EN VAKANTIETIJD:
keuk.blok + afz.k. Tel. 17701.
cursus reanimatie (eerste
Financiën en
KOFFIETAFELS
Bel: 06-320*328*01 (50 cpm).
hulp bij hartstilstand). Inl.: dhr.
PART-TIME KASSIER
* Te koop driezits „Perida"
handelszaken
De Leeuw, tel. 16085.
bank, stof. bekl., in goede
Min. leeftijd 18 jaar
Boeken
5 meisjes/dames ontv. tijdestaat. Vr.pr. ƒ200. Tel.
Mobil station Doesburg b.v.
Voor trouwfoto's
lijk/part-time in rom. privéTijdschriften
02507-12923.
Autoverzekering sfeer v.a. ƒ 100. 020-6252497.
Buitenveldertselaan 2-1081 AA Amsterdam-Tel. 020-6445869
Foto Boomgaard
* Te koop eiken salontafel,
V.A. ƒ75 - DORSMAN
Reakties gaarne tussen 10.00 en 15.00 uur
ANNEKE
rond 110 cm. Nu ƒ100. Tel. * Te koop: oude jaargangen
blijft toch goedkoper!
18 jaar en onschuldig
Grote
Krocht
26
02507-16522.
„Doe-het-zelf"
en
„Na
vijven"
Bel
nu:
02507-14534.
HORECA-BEDRIJF ZKT (full/
06-320.324.24 (50 c/m)
Dart-time), kamermeisjes, teT.k. 5 1-pers bedden + ma- -f opbergmap a ƒ5. Los
Tel.
13529
Huishoudelijk
Hypotheken
LINGERIE:
Hitsige Melanie
exemplaar
ƒ0,50.
Inlichtinefonistes en lady bartenders.
tras; twijfelaar; 1 elektr. kacomputervergelijking
gaat mee met Sandra en
personeel
* Wie kan ons inlichtingen
Jt/erv. onbelangr. Werktijden
chel, grill; hoektafel, 80x80, gen: tel. 02507-19968.
Bel nu 02507 -14643
Henk. 06-320.329.33 (50 cpm)
[dag, avond of weekend) in
wit. Tel. 02507-13730.
gevraagd
T.k. Oosthoek encyclopedie, geven over het vakantieland
IJsland? Onze hartelijke dank. Teuben Assurantiën GLUREN: Linda (20) loopt
overleg. Verdienste + ƒ 15 tot
30-dlg.
+
suppl.
+
atlas
+
T.k. eethoek: ronde tafel +
Tel. 16017.
ƒ20 p.u. Inf.: ma.-vrij. v. 11-20
graag naakt door de kamer.
4 grenen stoelen; eetk.tafel, jrbk. '79-'91. Nw.pr. ± ƒ 4000,
Autoverzekering Bel: 06-320*330*67 (50 cpm).
uur: . U£Xf
UUI
020-6634656.
UUO^HJvJU.
vr.pr. ƒ 2000. Tel. 02507-20108
rookgl.,
175x80
+
6
stoelen;
Gevraagd HULP IN DE HUISnu nog goedkoper bij
Wie wil mijn gras 1x per week HOUDING voor 1 keer in de witte tafel + 2 krukken; div. * T.k.a. Vorsten, jaargang
Lessen en clubs
STRIPTEASE: Lieve Wendy
TEUBEN ASSURANTIËN
maaien, ƒ 12,50 per uur.
laat haar korte rokje...!
lampen.
Tel.
13730.
'81
-t'82
+
2
nrs.
'80,
ƒ
35.
14 dagen. Tel. 18486.
Tel. 02507-14643
Tel. 12162.
06-320*330*56 (50 cpm).
T.k. gevr. LEDER CHESTER- Tel. 18829 of 15052.
Apothekers-, dokters- of
FIELD BANKSTEL of LOSSE
Na de wedstrijd gaan Petra
tandartsassistente worden?
en Kirn samen onder de douBANK. Tel. 075-704775.
Of opl. verzorging volgen?
MuziekGRATIS
Vakantie
cheü 06-320*330*32 (50 cpm)
Frans Hals College, afd. AG,
*
T.k.
groot
kinderledikant
instrumenten
buitenland
Woninggids van Zandvoort
Schoterstraat 4, 2021 HH
Ondeugende Pascale doet 't
met
matras ƒ25.
Tel.
HAARLEM. Tel. 023-262070.
in de keuken (KEUKENSEX).
02507-13509.
Huren
met
recht
van
koop
Stacaravans t.h. in de Belgi- Bel 06-320*330*98 (50 cpm).
CEfl/E makelaars o.g.
L|J * T.k.a. 2 mooie barkrukken, KEYBOARD v.a. ƒ25 p.m.
AEROBICS
sche Ardennen v.a. ƒ 190 p.w. Annet gaat op SEXBEZOEK
o.l.v. Anja v.d. Voort.
zwart stalen frame, rugleuninDIJKMAN B.V.
Bel v. info: 19701 of 12215. all-in. Inl.: tel. 04459-1598.
NVM
gen
+
zittingen
van
blank
riet,
bij John en Petra. Trio-avonTel. 02507-12614
Rozengracht 115, Amsteri'AKELAAH
tuur. 06-320.320.95 (50 cpm).
ƒ 100. Tel. 18829.
dam. Tel. 020-626.56.11.
Vakantie
Te koop
WULPS: Loesje (jong blondNederland
je). Hoor haar lekker tekeer
aangeboden
5 REGELS
• ^V GRATIS
gaan. 06-320.330.96 (50 cpm)
diversen
Te huuraangeb. per 1-6-'91 in '*** RIJPE VROUWEN ***
Veertig jaar en hitsig!!
Centrum: ZOMERHUIS. HuisTe koop:
(50 c/m) 06-320*325*45
kamer, keuken, toilet, dounieuwe bolderkarren che, grote en kleine slaapka- Bel voor sexafspraakjes
mer. Huur/750 p.m. excl. Br. Jonge MEISJES-CONTACT:
Prijs ƒ350
o. nr. 770-77398 v.d. blad.
06-320.330.16 (50 cpm).
Rent a Bike Centre
TE HUUR op TEXEL een 4- en
Zoek je een sexrelatie?
Zandvoort
6-persoons CARAVAN, beide
De Sexdatinglijn.
Passage 20
met voortent, nabij natuur- Bel: 06-320.325.04 (50 cpm).
2042 KT Zandvoort
gebied „De Slufter" en
GRATIS MICRO'S
NIET GRATIS
Vanavond al 'n vrijpartij?
Tel. 02507-13343
,De Muy". Nog vrij voor 6 juli
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
zijn:
S-E-X-C-O-N-T-A-C-T-L-IJ-N
en
na
15
augustus.
Inlichtin• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• alle Micro's groter dan 5 regels
* T.k. 1-pers. bed met pol.
Bel 06-320.329.88 (50 cpm).
• aan balie kantoor zijn opgegeven
• brieven onder nummer
matras ƒ 100; spanzagen, 90 qen: tel. 05284-2445.
• verloren/gevonden
• de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
Zoek je 'n leuke vriend of
en
55
cm,
ƒ
10
en
ƒ5.
Tel.
• weg/aan komen lopen/vliegen
• woningruil
vriendin? De Afspreeklijn:
02507-14687.
Onroerend
goed
• maximaal 5 regels
• personeel gevraagd/aangeboden
06-320*320*33 (50 cpm).
• alleen voor particulier gebruik
• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden * T.k. aangeb. 1-pers. open woonruimte
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen
De
heetste meiden hoor je op
• commerciële Micro's
klapbed incl. matras ƒ75;
te huur
de SEXADRESSENLIJN.
driewieler met duwstang ƒ 50.
Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
aangeboden
Bel: 06-320.325.80 (50 cpm).
Tel. 02507-15626.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
H-0-M-O-J-O-N-G-E-R-E-N:
* T.k. aangeb. wieg met toeAfspraakjes met jongens!!
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee beh. Tevens t.k. harmonicaT.h. aangeb. gestoffeerde
Bel 06-320.326.11 (50 cpm).
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d. bed. Samen voor ƒ25. Tel. KAMER voor net meisje.
02507-15710.
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Live MEELUISTEREN, triosex
Tel. 16505.
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
met Loesje en stoute Anita.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven. * l .k. Bèbé Confort combi
Bel 06-320*328*05 (50 cpm).
kinderwagen,
z.g.a.n.;
4
veli
T e
k 0 0 P
b r u d s l a P 0 n
m a a t
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met gen + banden voor Mini,
IN HET BOS, Simone gaat
Diverse
clubs
3 8
m0 d e r n e
s a l 0 n t a f e l
e n
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
ƒ 150; 2 kuipstoeltjes, a ƒ 15.
vreemd met de Boswachter.
Centrale
Orderafdeling
Weekmedia,
Tel. 02507-16868.
r i e t e n s t 0 e l
T e l
Tel. 06-320*328*33 (50 cpm).
0 2 - 3 4 3 .
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
* T.k. bolden/vagen op luchtDe S.M. AFSPREEKLIJN * Tessa (18) is zo'n lekker
Of afgeven bij:
banden ƒ 125. Tel. 02507- Voor strenge sexafspraken. OPGEWONDEN tienermeisje.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
13291.
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Bel: 06-320*322*20 (50 cpm). Bel 06-320*328*88 (50 cpm).
Gasthuisplein
12,
2041
JM
Zandvoort
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
T.k. Sharp videocamera +
Direct Snel Sexcontaclü
BETRAPT: Suzanne ziet haar
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
toebehoren, vaste prijs ƒ 250;
De Live-Afspreeklijn.
vriend in bed met...!
wit kinderledikant, 3 hoogtes Bel: 06-320*322*88 (50 cpm). Bel 06-320.329.01 (50 cpm).
verstelbaar, vr.pr. ƒ125. Tel.
* GAY PRIVÉ (direct apart) * BIANCA is zo'n lekkere griet
02507-19646.
Bel nu snel voor het maken
die alles doet wat jij wilt.
van een geslaagde afspraak,
06-320.330.97 (50 cpm).
of bel voor 'n lekker gesprek.
Te koop
**BI-SEX
AFSPREEKLIJN
Miemand kan meeluisteren!!
gevraagd
Druk op de nul als je iemand Bel nu: 06-320*330*07 (50
cpm). Inspr.: 01720-45111.
diversen
anders wilt spreken.
1 regel ƒ 3,82
Bel: 06-320.322.68 (50 cpm). BI-SEX voor TWEE, direct
2 regels ƒ 3,82
T.k. gevraagd: STARWARS
apart met een heet meisje of
en
SPIDERMAN SPEEL- HOMO: Het is wel slikken een lekker jongen; ook trio!!
3 regels ƒ 3,82
voor die superhete jongens.
GOED. Tel. 02507-19749.
4 regels ƒ 5,09
Bel: 06-320.327.01 (50 cpm). 06-320.330.82 (50 cpm).
5 regels ƒ 6,36
HOMO: Zoek je 'n lekkere jon- Blonde NATASJA doet het
Onroerende
gen? 06-320*330*18 (50 cm). met 2 hete Buurjongens.
Bel: 06-320*327*77 (50 cpm).
goederen te koop
Oratis inspr. 01720-22484.
6 regels ƒ 7,63
gevraagd
Meer dan 100 hete Meisjes
7 regels / 8,90
zoeken SEXCONTACTÜ
Diversen
06-320*330*21 (50 cpm).
8 regels ƒ10,18
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Wil jij een lekkere meid?
9 regels ƒ11,45
kombucha
Tel. 02507-14534
Bel de Hete MEIDENLIJN:
10 regels ƒ 12,72
Uitstekende reinigingskuur
06-320*320*36
(50
cpm).
Te koop gevraagd:
tegen alle chronische ziekten
GARAGE
Stiekem MEEGENIETEN met 5 liter in jerrycan voor 1 mnd
Tel. 17838.
3 hete schoolmeisjes (18 j.). Afhalen ƒ 40 Toezending ƒ 50
Bel: 06-320*322*04 (50 cpm).
Kombucha International,
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
Onroerend goed
Zoeterwoudseweg 7A,
uw advertentie helaas niet opnemen.
Alle prijzen incl. 6% BTW
Luister naar HETE MEISJES
Leiden. Tel. 071-762652,
die sexcontact zoeken!!! Bel
en woonruimte
Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren.
• postgiro 4501575.
nu 06-320.323.44 (50 cpm).
te huur gevraagd
•* T.k.: mintgroen kleed, hogZoek je een hete meid?
polig, 2.70x1.40 m, i.g.st.,
Bel de Tippelbox:
Naam:
Gevraagd: KAMER of KLEINE
ƒ75. Te koop gevr.: buggy.
06-320*322*11 (50 cpm).
WOONRUIMTE in of bij ZandTel. 02507-18402.
Adres:
voort voor 3 afstuderende Zoekt u een vrouw? Bel nu
Wij kopen alle damespoc06-320*328*03
(50
cpm).
HTS-studenten. Voor de pePostcode:
Plaats:
riode augustus 1991 tot juni Dames inspr.: 01720-33202. kets, zoals Bouquet, Baccar1992. Eventueel met kook- • Wij behouden ons het ra e.a. Bel 020-6863007 (Nick)
. Telefoon:
S.v.p. in rubriek:
. gelegenheid. Gebruik: gem. recht voor zonder opgave van X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
2 dagen in de week.
•edenen teksten te wijzigen kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag-nachtserv. 020-6424800.
Telefoon: 050-260639.
of niet op te nemen.

Hobby's en verzamelingen

PART-TIME HULP

Studio Valk

FLAT

ƒ 175.000,-

MICRO

DE PARTICULIER

r

~i

Zandvoorts Nieuwsblad

ARIE
KOPER

BEDR.RUIMTE

Fa. Gansner & Co.

ADVERTENTIES VOOR

HARINGKRAAM

in Zandvoort of omgev.

Voor een weekje zijn we dicht
Door ruimtegebrek zijn wij
gezwicht
Aanstaande woensdag helpen .
wij u weer bekwaam
In onze geheel vernieuwde
kraam
Onze nieuwe haring is dan
weer mals en fijn
Zoals u gewend bent, op het
Raadhuisplein
Vanaf half tien zijn wij weer
open
tot ziens dus, naar wij hopen.

Spar Supermarkt

PARTTIMERS
gevraagd
voor de zaterdag
Inl. L. Bouwers. Tel. 02507-14361.

CIRCUS ZANDVOORT
vraagt voor haar
AMUSEMENTSCENTRUM EEN:

ELECTRONICA MONTEUR
Functie-eisen:
- M.T.S.-opleiding of gelijkwaardig.
- Bereidheid tot werken in een wisselend
rooster.
- Contactuele eigenschappen.
U kunt uw schriftelijke sollicitatie richten
aan:

Circus Zandvoort

Afd. Personeelszaken t.a.v. Ina Pollé
Postbus 446
2040 AK Zandvoort.

TE KOOP GEVR.
in Zandvoort of omgev.

WOONHUIS
tot

ƒ200.000,Vlotte afwikkeling indien uw
aanbod ons passend is,
02507-17611.

Drogisterij - Parfumerie

„BOUWMAN"
Oranjestraat 7, tel. 12327
Zandvoort

AANBIEDINGEN
KLORANE SHAMPOO
van ƒ JSr95-

TAXOFIT VITAM. E CAPSULES
100 stuks

PATRICE MARNAL
dag- en nachtcrème ƒ 43£5

MARBERT RODY LOTION

400 ml. van /-3&£6-

MARBERT BAD LOTION
400 ml. van f3ë$Q-

KLORANE BADZEEP

7 geuren van /-6,05-

MORNEY ZEEP

3 in doos van

10,95
16,50
8,95

32,50
29,50
4,95
11,95

Ons faxnummer
voor advertentieteksten
is

020-5626283

E]
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in Stekkie
Voor jongeren die vrijdagnacht
jet kunnen slapen organiseert 't
;tekkie de hele nacht een disco. Dit
ebeurt in het kader van de luilakiering. Vanaf middernacht zullen
e deuren geopend zijn voor jonge'en vanaf vijftien jaar, die op ver.chillende soorten muziek uit hun
ol willen gaan. De avond wordt in
ijn geheel door vrijwilligers ver. Om zeven uur 's ochtends
t Stekkie weer.
pe entree bedraagt vijf gulden en
\vee gulden vijftig in de voorver:oop.

kust O
keur OL
tips & suggesties
Gasthuisplein 12-20.42 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Expositie van drie
{unstaressen

De opening wordt ingeleid door
jico Dost en Cees Lavertu en er is
en muzikale omlijsting door Waldo
a n den Berg, Kurt Anzenhofer en
job Hartman.
De expositie duurt tot en met zoneag 30 juni en is dagelijks geopend
half twee tot vier uur, behalve
{iiaandag en dinsdag.

In de Beijneshal in Haarlem
rordt zaterdag 18 mei een culturele
vond uit Anatolië rond Yunus
:mre georganiseerd. Aanleiding van
eze avond is het uitroepen van 1991
ot 'Herdenking van het 750ste geloortejaar van Yunus Emre" door
rNESCO. Emre was een vooraantaand Turks Anatolisch volksdicher.
Bekende Turkse artiesten zoals
lyas Salman, Musa Eroglu en Tolga
pandar verlenen hun medewerking.
fit Nederland zal Meftuni met zijn
'unus Emre liederen deelnemen en
llisan met koerdische liederen.
Naast optredens van verschillenIe volksdansgroepen zullen de heer
frol Stoové van de gemeente Haarn en de schtijver Ismail Elcioglu
'spraken houden.
De avond duurt van zeven uur tot
If uur. De toegangsprijs bedraagt
waalf gulden vijftig. Belangstellenen kunnen voor kaarten en reserveingen bij SET-reizen terecht Frans
lalsstraat 27, tel.: 023-251213.

LENINGEN
De rubriek meningen staat open voor
uw reacties. Stuur uw brief naar de
redactie van deze krant, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Te 'lange brieven
kunnen worden ingekort. U kunt uw brief
wk afgeven bij het redactiekantoor dat
•~, gevestigd aan het Gasthuisplein 12 in
Zandvoort. De redactie is telefonisch
bereikbaar via nummer 02507-12066.

n Nieuwe lente,
n nieuw geluid
Als ik, zelfs in het prille begin van
et seizoen, die grote scharen van
jeristen zie, dan denk ik: Zand-,
oort is toch wel erg populair. We
ebben zee, strand en zon maar hems ook wat die bezoekers allemaal
leebrengen! Alleen het verkeer al,
aar aan de voet van Hotel Bouwes,
m precies te zijn, waar vanaf de
oulevard Barnaar alles de echoput
innenkomt en via de Burg. Engelertsstr. z'n weg vervolgt. Eén aanoudende stroom tot diep in de
acht, van auto's, dieselende autoussen, vrachtwagens, tractoren,
uggies en andere „sportief" ronkene - omgebouwde eenden en kevers.
Vat 'n immens lawaai!
,,'n Nieuw geluid, zeg maar gerust
rnstige 'geluidsoverlast!'"
Een regelrechte ramp zijn echter
e z.g. recreatieve motoren die ons in
rote getalen overspoelen en die alles
(oen wat 'n auto niet mag. V. heeft
[et kunnen lezen dat het er dit jaar
ivee keer zoveel worden als vorig

Expositie Bastiaans

Bintangs

In het Cultureel Centrum wordt
,-ijdagavond om acht uur een expoB jtie geopend van drie kunstenaresJen. Nicole Ringes is te zien met
Alieverfschilderijen, Gemma Verïieij met emaille en Marijke Otten
j net sieraden.

Turkse culturele
vond in Haarlem

Korte tips

SCHIPHOL - De beeldende kunst
• In de bibliotheek is tot en met 28
mei een aquarellen-expositie te zien van Monique Bastiaans wordt van
van Coby Goedegebuure en Laura 16 mei tot en met 14 juli tentoongesteld in het Golden Tulip Barbizon
van Vliet.
Schiphol. Bastiaans heeft na haar
• De in Zandvoort verblijvende Ara- studie veel gereisd. Dit is terug te
bische kunstenaar Ali Ghadaff expo- vinden in haar werken. Vooral de
seert in de Galerie Printerette van Spaanse cultuur en het landschap
dorpsgenoot Willem Jubels in Am- zijn een bron van inspiratie. Mens
sterdam. ABN-Galerij, Vijzelstraat en dier staan centraal op de geëxpo76. Openingstijden: werkdagen 10.00 seerde werken. De expositie bestaat
• 17.00 uur, zaterdags 10-15.30 uur. uit schilderijen van acryl, vaak in
combinatie met fotokopieën, op
• Het Historisch Informatie Cen- kanvas, papier of plastic. De werken
trum Zuid-Kennemerland (HIC) zijn ook tekoop. De verkoopexposiheeft van l maart tot 3 juli een ten- tie is dagelijks te bezichtigen tussen
toonstelling over Haarlem ten tijde 's ochtends en 's avonds tien uur. De
van de eeuwwisseling. De expositie toegang is gratis.
bestaat uit foto's, kleding, meubilair
en vele gebruiksvoorwerpen. Het
centrum is gevestigd tegenover het
HOOFDDORP - JongerencenFrans Halsmuseum, Groot Heiligland 47 in Haarlem. Openingstijden: trum De Hoeve is gestart met de
dinsdag tot en met zaterdag van voorverkoop van kaarten voor de
twaalf tot vijf uur en zondag van één Bintangs. Deze bluesband treedt zaterdag 25 mei op. Kaarten kosten
tot vijf uur. De toegang is gratis.
8,50 gulden per stuk. Telefonisch re• Vrijdagavond 17 mei treden er in serveren kan alleen op vrijdagavond
het kader van 'Take a Triple' weer 24 mei, vanaf negen uur, althans als
drie groepen op in Patronaat. 'De er dan nog kaarten te verkrijgen
song' staat centraal tijdens deze zijn. Via telefoonnummer 02503avond. De optredende groepen zijn 13549. Gereserveerde kaarten die'Snoot the moon', 'Yo la tengo' en nen op 25 mei voor 21.30 te worden
'l Ith Day Dream'. Aanvang half tien. opgehaald. Kaarten aan de zaal kosZaterdagavond 18 mei wordt de ten tien gulden. De voorverkoopaSenegalese formatie Senemali ver- dressen zijn: Platenland, Kruisweg
vangen door de Guinese percussie- 1001 Hoofddorp, Free Record Shop,
groep Fatala. Aanvang kwart voor Marktplein Hoofddorp en De Hoeve, Hoofdweg 574 in Hoofddorp.
tien.

• De Tielse band Half Past Midnight in vol ornaat. Vrijdagavond een
optreden in De Slop.

Half Past Midnight
treedt op in Slop

• Mensen die ouder zijn dan vijfenvijftig jaar kunnen zaterdag zingen
in de Zandvoortse bibliotheek. Oude
bekende liedjes worden ingestudeerd en ten gehore gebracht in een
openbare uitvoering in de bibliotheek. De repetities beginnen om
tien uur. De uitvoering is om half
één.

The Barbers
and Bishops
HAARLEM - Het a capella gezelschap The Barbers and Bishops
geeft 25 mei een concert in de Nieuwe Kerk aan het Nieuwe Kerksplein
in Haarlem. Dit is tevens de premiere van een nieuwe concerttour. Op
het programma staat religieuze a capella muziek uit Nederland en
Frankrijk, gecomponeerd in de zestiende en twintigste eeuw. De toegangsprijs is twaalf gulden vijftig.
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij de regionale WV in
Haarlem en aan de kassa van de
Nieuwe Kerk. Het concert begint
kwart over acht. De kerk gaat een
half uur eerder al open.

• De Harlem Street Parades verzorgt
op Eerste Pinksterdag een optreden
De avond in De Slop wordt vrijdagavond opgeluisterd met een optreden in de muziektent van Landgoed
van de band Half Past Midnight. Deze band, die Blues-Rockachtige muziek Groenendaal.
speelt, is vrij bekend in Tiel en omgeving, maar nu waagt ze zich voor het
Op Tweede Pinksterdag verzorgt
eerst buiten dat gebied. De Slop heeft de eer de primeur 'van de ré"st van het Nieuw Operette Gezelschap een
Nederland' voor deze jonge band te mogen verzorgen.
optreden in de tent. Beide optredens
Behalve covers van de legendarische Jimmy Hendrix speelt Half Past beginnen om half een. Toegang is
Midnight ook eigen nummers. De groep beheerst verschillende muziekstij- gratis.
len.
Half Past Midnight werd in 1989 opgericht door de gitarist Rob Orlemans.
Hij schreef de soundtrack van de film 'Half Past Midnight', vandaar de
naam van de band.
De gitaar speelt een hoofdrol in de muziek van de band. De saxofoon
wordt bespeeld door Mark Schellingerhout, de bas door Erik van Baal en
Arjan Bos is de drummer van Half Past Midnight.
BLOEMENDAAL - De CascadeDe zaal is om acht uur open, ongeveer een uur later zullen de bandleden
serie van het Openluchttheater
alle registers open trekken. De 'verovering' van Nederland staat op het spel.
Bloemendaal ging zondag van start.
De Slop zit in de Haltestraat op nummer 56A.
In deze serie komen amateurkunstenaars aan bod. Tussen 26 mei en 8
september vindt iedere week een optreden plaats. 26 mei treedt de Sweet
Briar's Big Band op.

Amateurs in
Bloemendaal

jaar. U heeft ze, net als ik al gezien!
Links en rechts en dwars door de
files accelererende stalen rossen,
spelend met die zenuw gashandles,
vluchtheuvels links en rechts nemend en megabels lawaai producerend. Want dat beste lezers, is de
ware „recreatie!".
Ik hoorde ze al aankomen bij Gran
Dorado en kon ze met het oor volgen
tot de watertoren. Je zal maar aan die
echoput wonen! Jammer dat ze niet
net zo zoevend voortbewegen als bijv.
onze politiemotoren die ongetwijfeld
wél aan de wettelijke normen voor
geluidshinder beantwoorden. Maar
ja, wie ben ik om fabrikanten en importeurs de wet voor te houden?
Zandvoort let op Uw saeck en wapen
U tegen dat legioen van recreatievelingen. Ga het a.u.b. niet eerst nog 'ns
een tijdje aanzien want ze zijn er al!
Promotiecommissie, plak het aan:
„Welkom in Zandvoort, maar gedraag u. Scheuren mag op het circuit,
niet erbuiten.
A.F. Hurts
Stationsplein 13.

Blamage
De heer Van der Heijden uit Ermelo is
van mening dat Zandvoort negatief in
de belangstelling is gekomen, dank zij
de commotie rond 4 mei.
De hele commotie om de 4 mei-dodenherdenking heeft Zandvoort weer
eens veel negatieve publiciteit gebracht. Vooral een plaats, die gedurende de bezetting veel inwoners ken-

de die de zijde van de vijand kozen,
zou zeer zorgvuldig moeten omgaan
met de dodenherdenking. Het
TV-verslag van de VPRO gaf een goed
beeld van de Stille Tocht en alle gebeurtenissen er omheen.
De grove wijze waarop de twee ondernemers de pers te woord stonden
geeft aan dat Zandvoort nog een lange
weg te gaan heeft een badplaats van
allure te worden. Daar is meer voor
nodig dan nieuwe bestrating van de
boulevard en een casino. De ongekende vrijheid, welke wij elke dag nog
gemeten, is voor velen blijkbaar geen
twee minuten stilte per jaar meer
waard. Zeer onder de indruk was ik
van de oude dame, die in gepaste stijl
en eenvoud haar gevallen vrienden
herdacht. De burgervader had veel
goed kunnen maken door aan het slot
van de reportage een kort excuus uit
te spreken. Als geboren Zandvoorter
wil ik graag trots zijn op mijn geboorteplaats, ook op 4 mei.
Ermelo
H.W.F, van der Heijden

Eén groot circuit?
Langzamerhand krijgen wij een hekel aan Zandvoort. Niet aan de plaats
zelf, of aan de bewoners. Nee, ik bedpel hier het rijgedrag van de automobilisten, motoren, enz. Er zijn nu een
aantal race-banen, waarvan no. l de
Boulevard is. Hier presteert men het
om met 100-140 km per uur over deze
weg te rijden. Er is één verkeerslicht,
dat op groen springt als het verkeer

druk is. En dan maar wachten tot het
weer rood wordt.
O, dacht u dat men dan stopte? Nee
hoor, zo hard mogelijk rijden om door
het rode licht te komen. Het is hier
levensgevaarlijk om over te steken.
We hebben nog wel een paar racebanen. Dat is dan de Van Lennepweg, de
Van Speykstraat, Celsiusstraat en er is
nu een nieuwe racebaan bijgekomen,
de Burgemeester van Alphenstraat.
Wij houden ons hart vast wat het met
de Pinksterdagen moet worden! Wij
zoeken het die dagen ergens anders.
Wist u trouwen, dat er zaterdag
twee weken geleden een merkwaardig
ongeval heeft plaatsgevonden op de
boulevard Barnaart. Om ongeveer 10
uur 's avonds hoorden wij een hevige
knal. Wij dachten aan een bom of iets
dergelijks. Nee, het was een lichtmast
van 12 m. hoog, die als een lucifershoutje was afgeknapt, doordat iemand
er tegen aan gereden was. Daarna nam
deze auto nog een aantal paaltjes mee,
vloog toen vier maal over de kop en
kwam met de wielen omhoog tegen
een muurtje tot stilstand.
De bestuurder, een jongeman en een
hond zijn uit de auto gekropen. Naar
men zei, ongedeerd! Drie politieauto's
regelden het verkeer ter plaatsen.
Waarom komt dit niet in de krant? Als
iemand zijn been breekt over een
stoepje, wordt dit vermeld. Was het
misschien een VIP? Wij hopen, dat de
politie wat meer gaat optreden tegen
wegpiraten. Anders wordt Zandvoort
onleefbaar!
Zandvoort
W. Duns

Wilhelminaschool 1950

Luilakblues
HAARLEM - Aanstaande vrijdag
vindt de Luilak Blues Night plaats in
de Haarlemse Jazz Club. Onder andere The Ground treedt op. Het optreden vindt plaats in de Zanderzaal
aan het Groot Heiligland-37. Aanvang 22 uur. Entree 12 gulden. Zondag 19 mei treedt de groep Bluessessions op, om drie uur 's middags.
Toegang gratis.

ZANDVOORT - Komend
weekend worden op het circuit
van Zandvoort de inmiddels
traditionele
internationale
Pinksterraces gehouden. Op
zaterdag wordt begonnen met
de training, vanaf 10.00 uur, en
op maandag 2e Pinksterdag
wordt een zeer groot aantal
spectaculaire races verwacht.
De Koni Produktiewagens stelen
op het circuit doorgaans de show.
Ook tijdens de maandag te verrijden
race komen deze seriewagens in actie, maar dan is er tevens een hoofdrol weggelegd voor de open Formulewagens. De gevleugelde Opel Lotus bolides komen zelfs tweemaal
aan de start. Er wordt een ronde
voor het Open Nederlands kampioenschap verreden en de Europese
toppers nemen het tegen elkaar op
in de Opel Lotus Euroseries race.
Ook wordt er veel verwacht van de
races in de Formule Renault en de
Formule Ford 1600.
De Pinksterraces gaan op maandag van start om 12.00 uur met een

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

ik 'bezondigde' mij vroeger aan dit
volksvermaak. Vandaar dat ik er
De eerste zondag van de maand dan ook weinig moeite mee hel).
zal niet meer zo zijn zoals hij ge- Wat mij betreft kan de jeugd zijn
weest is. Voorlopig althans. Koffie- gang gaan. Zolang er maar geen verdrinken bij Claudia in het Gemeen- nielingen worden aangericht.
schapshuis in combinatie met een
rondwandeling langs de uitstallin- Souvenir
gen op de maandelijkse verzamelElders in deze krant kunt u lebeurs zijn voor mij niet meer wéggelegd. De beurs is gesloten. Het zen met welk souvenir onze badzomerseizoen is de reden dat dit plaats in de toekomst door het leevenement voor enkele maanden ven moet gaan. Misschien herinwordt stopgezet. Ik moet mij tot 8 nert u het zich nog. Enkele maanseptember op een andere manier den geleden schreef onze plaatsgenoot Leo Heino een wedstrijd uit
vermaken, vrees ik. Jammer.
Veel dorpsgenoten hebben de af- ten behoeve van zijn pas geopende
gelopen maanden de beurs be- Circus-Zandvoort. 'Er diende ook
zocht. De daar hangende sfeer is voor deze badplaats een geschikt
dan ook puur 'Zandvoorts'. Dat is object ontworpen te worden om
dan ook de voornaamste reden onze badplaats aan de vergetelheid
waarom ik deze beurs bezoek. Ik te ontrukken', zo meende Heino.
beken het. Ik heb een zwak voor Op zich een loffelijk streven, zou je
Claudia. Niet alleen haar koffie is zo zeggen. Pisa immers kent zijn
het proeven alleszins waard ook zij- (scheve)toren, Parijs zijn Eifeltozelf ziet er op zondagmorgen im- ren en Brussel zijn Manneke Pis.
mer smaakvol uit. Haar blijde reac- Een deskundige jury werd samenties van herkenning doen een mens gesteld om de aangeboden kunstgoed. Evenals trouwens die van de werken te beoordelen.
De uitslag werd onlangs bekend
'standhouders'. Je raakt op den
gemaakt. Het aanschouwen van
duur vertrouwd met ze.
Vandaar dat ik ze nu al mis. De het winnende object doet mij op dit
wijwaterbakjes, de poppen, de post- moment het ergste vrezen. Heino
zegels, snuisterijen en andere arti- wil het gaan reproduceren. Over
kelen uit grootmoederstijd geven smaak valt natuurlijk niet te twismij elke keer weer een gevoel van ten. Daar zijn wij het als Zandvoortnostalgie. In het begin vroeg ik mij se ingezetenen stellig over eens. de
iedere keer weer af, wat deze men- praktijk heeft ons dat in het verlesen bezielt om iedere maand weer, den maar al te goed geleerd.
voor dag en dauw met hun handel Hetgeen nu echter uit de emmer is
naar het Gemeenschapshuis te gerold tart mijn voorstellingsvertrekken teneinde hun 'negotie' te mogen in hoge mate. Hoe verzin je
koop aan te bieden. Ik begrijp het zoiets. Volgens veel Zandvoorters
nu. Ook zij kwamen voor de sfeer. heeft onze plaatselijke overheid
En terecht meen ik. Zonder blik- destijds een flinke beoordelingsken of blozen durf ik dan ook te fout gemaakt, door er in toe te
stellen, "Zandvoortse mensen zijn stemmen dat het pand in onze
dorpskern geplaatst werd. De welgezellige mensen". O, zo!
standscommissie had beter moeten weten. Maar ja, gedane zaken
Luilak
nemen geen keer.
Het pand staat er inmiddels. We
Als ik de berichten moet geloven
wordt het druk dit weekend. Alle zullen er verder mee moeten leven.
voortekenen wijzen daarop. Niet al- Voor wat ons souvenir betreft daarleen wordt er meer zon verwacht, over kan ik verder kort zijn. Naar
laat de wind het afweten en krijgen mijn mening hoort dit wanproduct
we hogere temperaturen maar ook in de vuilnisbak thuis. De reden
worden er ook een hoop toeristen van mijn mening wil ik u niet ontverwacht. Hopelijk wordt het goed houden. Om Zandvoort op te hanstrandweer. De strandpachters zij gen aan het Circus-Zandvoort gaat
het gegund. De afgelopen periode mij wat al te ver. De juryleden,
liet vergeleken met het vorig jaar waaronder architect Soeters en
nogal te wensen over. Zaterdag- Leo's echtgenote kunnen wat mij
nacht wordt u aangeraden de bel af betreft de boom in. Kopen zal ik dit
te zetten. Luilak staat weer voor de .'kunstwerk' dan ook niet. Sterker
deur. U weet wat dat betekent. nog, ik wil het zelfs niet voor niets.
Onze lieve Zandvoortse jeugd is er Dit was het weer voor deze week,
dan alles aan gelegen om onze slaap blijf gezond, tot de volgende week.
Bram Stijnt-n
zo kort mogelijk te laten zijn. Ook

Verzamelbeurs

Pinksterraces

wedstrijd in de Opel Lotus klasse,
een wedstrijd die meetelt voor het
Open Nederlandse kampioenschap.
Om 12.45 uur komen de Koni Produktiewagens aan de beurt en om
13.30 uur gaan de kleine Formulewagens in de Dunlop formule Ford
1600 van start. Die worden drie
kwartier later gevolgd door de niet
minder spectaculaire merkenrace
om de Samson Renault Elf Clio Benelux Cup, waarin tientallen Clio
zestienkleppers het elkaar weer heel

lastig zullen maken.
Wat te denken van de Koni produktiewagens tot twee liter. Wanneer
daarvoor om vier uur de startlamp
op groen springt, zal niemand veel
geld durven verwedden op winst
door Alfa Romeo of hun aartsrivaal
BMW. De Formule Renault gaat om kwart voor vijf van
start en de Citroen AX Cup wordt
weg geschoten om half zes.
De entreeprijs voor een terrein/tribunekaart bedraagt ƒ 15,-. Een aanvullende paddockkaart kost ƒ20,extra. Kinderen tot 12 jaar krijgen
een reductie van 50%.

(ADVERTENTIE)

Mr. R. J. Kaas - Mr. M. J. Meijer
advocatenkantoor aerdenhout bv

Advocaten & Procureurs
Zandvoortselaan 57, 2106 CJ Heemstede
tel. 023-292763
bel voor een gratis oriëntatie-gesprek.

Winnend model
als souvenir
ZANDVOORT - De organisatie van de prijsvraag, die moest
leiden tot een Zandvoorts souvenir, gaat onderzoeken of het
prijswinnende model werkelijk tot souvenir gemaakt kan
worden.
Volgens Marie-José Goedmakers
van het Circus Zandvoort zal bekeken worden of het model reproduceerbaar is. "Het moet binnen een
bepaalde prijs blijven.
Het moet mogelijk zijn dat toeristen de prijs voor het souvenir betalen, die normaal is voor een souvenir", aldus de medewerkster bij het
Circus.

Mannenkoor viert verjaardag met stijl
Geen tromgeroffel, geen bazuingeschal. Het negenjarig
bestaan van het Zandvoorts
Mannenkoor wordt dit jaar
met stijl gevierd. Het jaarlijkse
concert op zaterdag 25 mei, in
de Nederlands Hervormde
Kerk is daar een duidelijk
voorbeeld van.
ANDVOORT - Bij het Zandvoorts Nieuwsblad kwam bovenstaande foto uit
50 binnen. Op de plaat staan leerlingen uit de derde klas van de Wilhelmischool.
e
namen zijn: Bovenste rij: Richard Keur, Seine Stobbelaar, Ellie de Wid,
^ekend. Tweede rij van boven: Juffrouw Janssen, Charles Defarus, Marieti Hoogstraten, Bettie Waardenburg, onbekend, onbekend, Andries Nieuwen9

a

huis (zittend op muurtje).
Middelste rij: Arie van Norde, Lenie Schraal, Betty van Veen, onbekend,
onbekend, Betsy Kerkman. Tweede rij van onder: Hilda Pad, Vera van der
. Meij, Alie Paap, Brugman, onbekend, Antje Bos.
Onderste rij zittend: Joop Geerts, onbekend, Heintje Rugenbrecht, onbekend,
Jaap Riedijk, Henkie Schraal, onbekend.

De keuze van dirigent Dico van
Putten is al bepaald. Maanden van
voorbereiding zijn voorafgegaan aan
dit bijzondere concert. Klassiek, van
het begin tot het eind.

'Zang, pour sang', zoals de oprichter van het koor dit muziekfestijn al

op voorhand noemt. Van Putten Frans Schubert zijn slechts enkele
heeft het zichzelf en zijn koorleden hoogtepunten van het rijke rèpertoiniet gemakkelijk gemaakt. Daarvan re dat het publiek op deze avond
getuigt het repertoire.
krijgt voorgeschoteld. Naast het
koor zullen ook enkele solisten hun
"De uitvoering die dit jaar op het medewerking aan dit concert verleprogramma staat moet bewijzen dat nen.
de kwaliteit van het Zandvoorts
Hiertoe heeft men de sopraan HeMannenkoor hoorbaar vooruit is ge- len Dubois en de tenor Amiind Hekgaan", meent Van Putten.
kers gecontracteerd. De presentatie
van het concert is dit jaar in handen
De vier Byzantijnse liederen uit de van Bram Stijnen.
liturgie van'Joannes Chryssostomus
bij aanvang van het concert, het
Kaarten zijn te koop bij: de AKO
'Beati Mortvi' van F. Mendelssohn, aan het Kerkplein, Drogisterij 'De
het 'Pelgrimskoor' en het 'Matrozen- Gaper' aan de Kerkstraat en op de
koor' van Richard Wagner en de avond zelf bij de ingang van de kerk.
'Deutsche Messe' van de componist ze kosten tien gulden.

Citroen CX 2000 LPG, stuur
bekr m '85 puntgaaf ƒ 5 950
Inruil mog Tel 02990 37825

Autorubnet SHOWROOM verschiet elke week m alle
edities van Weekmedia, t w Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant Diemer Courant De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam Nieuwsblad De
Purmer De Zaanse Gezinsbode De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant De Ronde Vener Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Het Parool
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 0206658686 Fax 020 0656321
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM Postbus 156 1000 AD Amsterdam
Afgeven kan ook Het Parool Wibaulstraat 131 of Rokin
l 10, Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen Gebouw Aemstelstijn Laan van de Helende
Meesters 421 B Purmerend Weerwal 19 Uithoorn
Stationsstraat 70 Weesp Nieuwstraat 33 Zandvoort
Gasthuisplein l 2
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag 20 00 uur m ons bezit zi|n, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst en de volgende
week m alle Weekmediakranten
Totale oplage 730 000 exemplaren

2113

14/15/16 MEI 1991

WFFKMFniA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-21-22

Meer Waar Voor Uw Geld!

Fiat
Fiat PANDA 45 cl, bj '85, APK
3 '92 81 500 km / 2500
Tel 0206433437
FIAT VERMEY B V
Keuze uit ruim 35 occasions
APhilipsweg 13, Uithoorn
Tel 0297562020
Panda 1000 cl i e 8 90, kleur
rood, km 5000 div ace Bin
nen
de
garantie
Tel
075 705713'313622

PEUGEOT
205 XE Accent, rood
205 XL 1 1, blauw
205 XE Accent, blauw
205 XR Aut blauw
205 GE Junior rood
205 XRD, rood
309 XRD, d grijs met
309 GL 1 3, rood
405 GL 1 6i, grijs met
405 GR 1 6, rood
405 Break GR 1 9, wit
405 GR autom , LPG, beige met
405 GR autom , grijs met
505 GR 2 2 mj, grijs met
Ford Escort 1 4 Bravo, bj 88 505 V6, blauw
28000 km 5 bak, get glas
Citroen BX TRD autom , wit
AUTOBEDRIJF J WALS
Renault 5 Campus, grijs met
Dorpsstraat 32a, llpendam
Fiat Uno 60S, blauw
Tel 02902 1697/1981
Opel Corsa 1 2 S blauw met
Ford Sierra 1 8 3 deurs, LPG,
Met blauw m 86, ƒ 7 950 In
Zelf rijden in FERRARI 308
ruil mog Tel 02990 37825
GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa Wegens auto van de zaak
voor trouwen tevens Rolls
Ford Fiesta 1 1 CL b j 86, zilRoyce en Amerikaanse Limo s ver,
64 000 km APK 3 '92
Bel Meijers BV 030444411
/7250 Tel 0206845234
Autobedrijf WIM VAN AALST
uw Citroenspecialist biedt aan
BX 19 TZI break, rood 5/90 BX
14Palais 5 bak 1/90 BX14RE
2/89 BX 14 1/89, BX 14E LPG
4/88
BX 14 LPG 6/89 BX TRI
6/88 BX 14E 10/88 Mazda 323
sedan 13 3/86 Mazda 323,
1 3 GLX rood 10 87 Fiat
Panda 750 CL 1/88 Inruil lease
financiering mogelijk aflossing
v a 2% per mnd Bozenhoven
119121
Mijdrecht
Tel
02979 84866
Adverteren in Showroom
Tel 020 6658686
FAX 020 6656321
Postbus 156 1000 AD A dam

01 89 ƒ 15 250,0289 ƒ16800,
2e Jan Steenstraat 42 48 A'dam-Oud Z Tel 020-763829
0490 /17 500,
Amsterdam Noord - Hamerstraat 3-15 Tel 020360401
03 90 ƒ 25 250,04 88 ƒ 14 250, Toyota Corolla m 83, nw
TOYOTA DE GRAAF
0188 / 16 950,- APK, puntgaaf ƒ2950 Rijdt
nieuw + gebruikt
0189 ƒ22500, prima Tel 0299037825
Condensatorweg 44
0487 ƒ13900, Toyota Carma II liftback ong
07 90 ƒ 27 950,- '88, 30000 km, een plaatje, A'dam SI dijk, info 6865511
Ook zaterdags
0189 ƒ24500,- ƒ 12 950 Tel 0206105478
01-89 ƒ28500,0888 ƒ26000,-

45 000
30000
34600
16 000
28 500
85000
68000
71000
28 700
16500
62000
51000

Ford

30 000

51000
60000
120000
26000
54000
25 500

04 90

ƒ 34 950 -

04-89
0188
0586
01-88
0686
06 87

ƒ31500,ƒ32500,ƒ14000,ƒ12500,ƒ 8950,ƒ11650,-

Volkswagen

V W Golf 1 3, m '86, blauw
met, A P K , zeer mooie auto,
ƒ 8 9 5 0 - T e l 0206105478
VW Golf D tour '88, 70000 km
zgoh gnjsmet veel extra's
ƒ17000 Tel 0206234977
VW Jetta bj '83, APK 2/'92 in
z g s t stereo Vrpr ƒ3750
Tel 0652827115
VW Polo '88, lichte a sch
± ƒ 1000,- Mooie auto ƒ 8500,
Tel 0250339331 na 16 30 uur
VWPoloGLS, '79, APK 12-'91,
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen zeer goed en zuinig + schuifeigen risico • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperkmg dak ƒ 1275 Tel 0299040305
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
Honda Civic CABRIO '88 rood
km 51000 ƒ44950 • geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvulHonda Civic C R X 16 l, 89, wit
km 84000 ƒ33950 lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd
3 regels
ƒ 25,Honda Civic 3 drs 14 GL 88, grijs
km 10700 ƒ20950
Voor elke extra regel
ƒ 11 ,Dus Leeuwekeur: zeker en beter
Honda Civic 3 drs 15 l GLX AT, '89, gnjskm 10500 ƒ24950
mm-prijs
ƒ 5,68
Honda CMC 3 drs 1 3 L, '90, rood
km
5000 ƒ23500
NIEROP de Vrienden van Uw
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Honda Civic 3 drs 1 3 L 87, beige
km 46000 ƒ 13 950
Volvo
Alle prijzen zijn excl 6% BTW
KOUDIJS
AUTOBEDRIJF
B.V.
Honda Civic 3 drs 1 3 L, 87 zilver
km 65000 ƒ13950
240 GLT Stcar LPG, 50000
Honda CMC 3 drs 1 5 GL blauw
km 53000 ƒ 13 950
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
km ,'88, 740 GL Sedan, 19000
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Honda Civic 3 drs 1 3 L 85, wit
1183 JG Amstelveen
km 84000 ƒ10950
km ,'89, 740 GL (O) Sedan,
Honda Civic Sedan 1 4 GL, 88, beige km 54000 ƒ18950
tel 0206455451
110000 km ,'87, 740 GL Sedan,
Halte Sneltram „Zonnestem"
Honda Integra 15 luxe '87 beige
km 39000 ƒ 14 950
div extra's, 10 '87, 740 GL SeHonda Aerodeck 3 drs 2 0 EX, 89, blauwkm 60000 ƒ24950
Voor meer informatie of advies, bel
dan LPG, 120000 km ,'89, teCOBUSSEN AMSTERDAM
Honda Aerodeck 3 drs 20 EX, '88, rood km 68000 ƒ22950
vens div Volvo's 340360440
Sinds
1930
Honda Accord Sedan 2 Oi AT SR, 86 gnjskm 91000 ƒ17950
v a '84 t/m '89
Leeuwekeur
gebruikte
auto's
Honda Accord Sedan 2 O EX AT, 86, gnjskm 140000 ƒ14950
AUTOBEDRIJF RECORD biedt Vancouverstr 2-12 A'dam-W
PEUGEOT 205
Honda Accord Sedan 1 8 LPG, '83, zilverkm 165000 ƒ4950
aan Rover 216 sprint, rood,
tel. 020-6183951
Honda Prelude 2 O EX 4 WS, '89, zilver km 72000 ƒ31950 XE 1 1 Accent, bj 01-6'88, wit, mei '89, 45000 km Rover 216
Honda
Prelude
1
8
EX
87,
blauw
km
81000
3
mnd
gar
ƒ13900
ƒ21950
VOLVO
DEALER BIEDT AAN
Vitesse
EFI,
rood,
mei
'88,
AUDI
Honda Prelude 1600 luxe, '82, rood
km 12000 ƒ2950 XE 1 1 Accent, 18-3-'88, blauw, 65000 km Rover 111 L, rood, 740 GL LPG,
'88
Nissan Cherry 1 3 DX, '84 blauw
km 127000 ƒ 5950 3 mnd gar
ƒ 14 100 sept '90 11 000 km BIJ aan- 740 GL Turbo, wit
'86
Austm
Metro
surf
eind
86
1e
Audi Centrum
Opel Ascona 16 S, aut '84, wit
km 98000 ƒ6950
'87
schaf van deze auto's krijgt u 740 GL aut, LPG
PEUGEOT 309
eig i nw st A P K kl rood, Peugeot 405 SRI, LPG, 91, beige
km 62000 ƒ32950 1 3 XR bj 27-8-'88, licht blauw een PHILIPS RADIO GRATIS 440 DL rood
'90
Autovroon
ƒ4950 tel 0206105478
1
Seat Ibiza GL 1 2 LPG, 88, zwart
km 56000 ƒ12950 metallic, 3 mnd gar ƒ 14 500 aangeboden Deze auto's zijn 240 GL stationcar
dec '85
OFF AUDI/VW DEALER
Seat Ibiza 1 2 Van 86 rood
km 56000 ƒ 5950
360 Sedan, groen met
86
uiteraard met interessante
Fiat Uno 45 S, 5-'87, wit,
• SHOWROOM
Nwst mod Audi 100 20
'88
garantieperiode
Bel 360 3 drs
3
mnd
gar
ƒ
8
300
Zanders-Honda
Haarlem
zilver,
1991
De aulorubnek voor
340 Gl 3-drs aut
'89
Visa 11 RE, 09'87, licht rood, 020 6949266
Amsterdam on omgeving
Nwst mod Audi 100 23
340 GL 1 7 grijs met
12-'87
Delftstraat 34, 2015 BM Haarlem, tel 023319349
AUTOBEDRIJF RECORD,
3
mnd
gar
ƒ
8
500
Oplage 730 000 ex
Quattro, grijs,
1991
'87
OFFICIEEL ROVERDEALER, 340 DL 3 drs , 1 7
Suzuki Alto GL, 3 '87, wit,
Nwst mod Audi 100 2 8 E CD Elke week m Het Parool en Honda Accord 1 8 EXR, 1284
'89
Duivendrechtsekade
75 77, 340 1 7 LPG wit
ƒ
7800
titaanmet
1991 alle uitgaven van WEEKMEDIA i z g s t , 40 000 km Veel acces
340 aut wit
'88
Inruil en financiering mogelijk 1096 AH Amsterdam
ƒ11000 0206171532
Nwst mod Audi 20 E, zilver
Tel 0206658686
340 aut wit
'87
WESTDORP
PEUGEOT-DEALER
met electrspteg mist
'86
Prelude 20 EX, bj '88, rood, De nieuwe SAMARA bij ons in Adres Baarsjesweg 249 253, DE ROVER 100, 200, 340 aut blauw
lampen,
1991
38000 km mwst
Vrpr de showroom, nu uit voorraad
400
en
800
A'dam,
tel
020
6121824
Nwst mod Audi 23 Quattro,
BMW
ƒ28500 Tel 02940-10987
leverbaar met 2 jaar
BIJ ONS IN DE SHOWROOM
schuif/dak, electr ramen, 1991
• SHOWROOM
volledige garantie
Nwst mod Audi 2 8 E CD
Minor Motorcars BV
de autorubnek
Ruime voorraad nieuwe en
titaanmet, schuifdak
Roverdealer
voor Amsterdam
jonge
LADA'S
met
BOVAG
tempomaat
1991
UW VOLVO DEALER
Sloterkade 43 44, A'dam
en omgeving
garantie
en
APK,
100%
fmanc
Auto
Centrum
Duivendrecht
Off
BMW
dealer
V 8, Blauwmet, blauwlederen
Meeuwenlaan 128
tel 0206177975
Tel 0206658686
of
leasen
v
a
ƒ
250
p
maand
Hyundai
onderhoud
incl
APK
1e
Ringdijkstraat
39
I990
Tel 0206369222
OCCASION
VAN
DEZE
WEEK
gratis
leenauto
v
a
ƒ
299,
Amsterdam
Oost
V 8, Blauwmet gnjslederen
Ook voor leasing
Lada
2105
1
5
mrt
'88,
ƒ7000
Schade
herstel
020995176
I989
Occasions
Adverteren in
Adres verkoop
„SHOWROOM
Renault 18 GTL, '82, trekhaak,
Altijd grote keuze uit
„SHOWROOM '
Adm de Ruijterweg 396 398 RENAULT-dealer biedt aan
3
5
,
6
,
en
7
serie
Postbus
156,
Audi 80/90 en 100
FAX 020 6656321
A'dam, tel 020 6825983
R 5 GTL 5 drs
11-'86 APK '92, ƒ2950,bj 83 t/m 90
1000 AD Amsterdam
AUTOBEDRIJF J WALS
modellen, bouwjaren vanaf
R 5 GTS 3 drs FashionOS '88
Inruil/leasing/financienng
Dorpsstraat 32a, llpendam
I986 t/m 1991
R 5 TS
02-'86
Bel gerust voor vrijblijvende
Tel 02902-1697/1981
R 9 TL Cheverny
03-'88
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
informatie
• Bewijsnummers van een geMazda 626 GLX hb , '84, trek- Wegens auto van de zaak, R 11 TXË 5 drs LPG 04-'87
RENAULT AMSTERDAM
Klaar terwijl u wacht
06 '86
Autovroon
plaatste SHOWROOM'
Top occasions met 1 jaar
Mazda 323, kleur wit, bouwjaar R 21 TL 1 7
haak, brons met, ƒ 7950,Ruilstarters en dynamo's
02-'89
advertentie krijgt u alleen toe
garantie
Het AUDI CENTRUM
'81, 1 5cl, APK tot febr '92, R 21 Nevada GTD
AUTOBEDRIJFJ WALS
Valkenburgerstraat 134
04-'86
gezonden als u dat bij de opWibautstraat 224
Contactweg 47,
vraagprijs
ƒ 3500,Tel R 21 GTS LPG
Dorpsstraat 32a, llpendam
Tel 0206240748
.
Toyota 1 3 DX, 12 kl
12 '86
gave van de advertentie ken020-561 96 11
020 6869611
020 6435046
Tel 02902-1697/1981
VW Polo CL diesel
08 '87
baar maakt De kosten daar
Grote sortering ONDERDELEN
Lod v Deysselstr 77,
Nissan Sunny 1 3
02- 86
voor bedragen ƒ 3,
van schade auto's, alle
0206116715
Skoda 130 Rap Coupe 03 '87 T k Renault 18 GTL Station '82, merken, alle bouwjaren
APK gekeurd, i z g st, radio
Fiat
Uno
45
Champ
03-'88
RAVENSTIJN, 02502-45435
Mitsubishi Galant, turbo dies • .SHOWROOM ' verschijnt
ƒ2800 Tel 0206640968
Company cars
Lid Nevar
bj '84, nw APK ƒ4950,
huis aan huis in geheel
R
21
GTL
08-89
i z g s t Tel 0299037825
Amsterdam en omgeving
R 25 TXE
04-'90 T k Renault 5 SL Tonic, bj '89,
• SHOWROOM
Mitsubishi Lancer diesel m '85
de autorubriek
d blauw, 43000 km Prijs
Wiegerbruinlaan 73, 1422 CB UITHOORN, A P K , puntgaaf, rijdt nieuw
voor Amsterdam
ƒ14900 Tel 0206913220
ƒ4950- Tel 020 6105478
en omgeving
tel. 02975-6 12 12. Fax: 02975-60240
Amsterdam - Noord T koop Renault 5 GTL 1985,
Tol 0206658686
T k Mitsubishi Lancer GLX
Mercedes 280 CE, 1973, 53000
Asterweg 14,
wit, 57000 km ƒ 7000,-, Renault
OFFICIEEL DEALER VOOR:
autom bj '85, stereo, APK km , perfect, weg i v m koop
Tel 0206370565/6372165
21 Nevada TL 1988, wit, 59000
i z g s t ƒ5500,0652827115
huis ƒ10000 075-168945
O CHRYSLER
Aster zegt het met service
km ƒ 1 7000,- Tel 02903-1443

Ferrari

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Honda

Volvo

Rover

020-665 86 86

Austin

Lada

Asmoco

Van Vloten
Amsterdam

Hyundai

Renault

Mitsubishi

Chrysler

CHRYSLER AMSTELVEEN

Mercedes Benz

Aster

Nissan
Sunny 1 3L, 3 drs , wit, 3- 88,
Business of fin lease
Sunny 1 3L, 3 drs , rood, 3- 88
Berebeit Amsteldijk 25, tel
020 6627777
Citroen AX 11E89, 15000 km V a ƒ 85 5 veerbollen op druk Sunny 1 3L, 3 drs , maart'88,
vrpr ƒ 12000, evt mr mog
brengen bij de Citroenspecia ƒ12500 075287733
075 163008/029825955
list van Zaanstad
GARAGE RENE SPAAN
Citroen AXGT inj bj 89, 25 000
km vrpr ƒ 17500 evt mr mog Vissers pad 11, Krommenie
075 281193 of -353788
Opel Kadett 1 2 S, 84, 90 000
075163008/029825955
km , met lak radio, trekh
Citroen BX19GTIbj 89, sch d
AUTOBEDRIJF J WALS
25000 km vr pr ƒ 24 500,
Dorpsstraat 32a, llpendam
evt mr mog 075 163008
Tel 029021697/1981
Citroen C15D bj 90, 25000 km
vr pr ƒ 14 500 wit nieuw,
Opel Kadett 1 8 S, m '89 LPG,
evt mr mog 075 163008
1e eig i nw st, boekjes aanw
ƒ13950 Tel 020 6105478
CX GTI Turbo II 87, airco, abs, autoverhuur
zwart, ƒ19500 BX RD break
o a AX, BX
Opel Manta 2Ls, bj 80, APK 92
89 ƒ 22 500 BX RD break 88
vanaf ƒ31,65 excl BTW
met gr zeer goed ond , LPG
ƒ18500 BX TRD 88 ƒ 16900
Tel
0206932750
ƒ3250 0206684575
BX D service 89/12900 BX
S
Stevinstraat
12a,
Adam
19 GTI 83/19500 BX 19 GT
85schuifd ƒ8500 BX 19TRS
break '88 ƒ18900 BX 16 TRI OTO/ICI BV Citroen WEESP,
Peugeot 505 GLD eind 85,
88 ƒ 15 900 BX TRS LPG 88 Ongeëvenaard njplezier
21,
tel grijs met i z g s t , motor 100%,
ƒ16500 BX 16 RE 88 LPG Hogeweyselaan
ƒ5950 tel 0206105478
ƒ14500 BX 14 TGE 90 02940 16661 biedt aan
ƒ 19 500 BX 14 RE 88/12900 Citroen AX 1 O 88 65000 km
LORIST PEUGEOT
BX 14 E 88 LPG / 12900 BX ƒ10950 AX 11 RE. 89, 35000
AMSTERDAM CENTRUM
14 88 LPG/10900 BX 14 E km ƒ12950 AX 11 TRES drs, Peug Accent 205, 88/13950
86 LPG / 7950 Visa Garage 88 70000 km ƒ11 750, Visa Peugeot 205 GL, 8 5 / 8 250
Houtmankade
37
A dam 14TRS 86 48000km,ƒ9500, Peug 309 GR 1 6, 86 ƒ 13 950
BX 1 6 TRI 87 88000 km , Peugeot 405 GR, '88 ƒ 18 500
0206278410
ƒ 14750, Nissan Sunny 1 3 88, Peugeot 405 SRi 8 8 / 2 4 950
CITROEN AX 11 87 grijs
63000 km ƒ 14 950,
Alle auto's met
metallic 37 000 km
Opel Corsa 1 3 GL 5 drs , 6
3 maanden Bovag Garantie
AUTOBEDRIJF WALS
88 35000 km ƒ 14950
tevens service en reparatie
Dorpsstraat 32a, llpendam
ANWB gekeurd Bovag garan 2e Wetenngdwarsstr 43 t/m 47
Tel 029021697/1981
tiebewijs inruil mogelijk
Tel 0206237669

Citroen

Kadett 1 6i 3 drs , LPG, 3-'89
Kadett 1 3 LS, LPG, 2-'88
Berebeit, Amsteldijk 25, tel
020-6627777
T K Opel Kadett station bouwjaar 1984, vrpr ƒ4950 Tel
020-6199001

Zeilemaker-Opel

ZUIDWIJK Minervalaan Hb,
bij het Olympisch stadion Ver
koop nw en gebr Peugeots
Ook inkoop Tel 0206629517
Donderdags koopavond
• De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 730 000 ex

Prijs
ex 6%
BTW

Prijs
m 6%
BTW

gratis theoriecursus op video
speciale spoedcursus praktijk en theorie
100% rijlesfinancienng
geslaagd" 1 dag gratis huurauto voor nieuwe leerlingen
Ruys de Beerenbrouckstraat 157, Amsterdam
Tel 0206138473

V W Golf Dies bj '83, punt
Autorijschool Ferry
gaaf Apk gekeurd Met grijs, 1e 10 lessen a ƒ 27,50 per les
ƒ 6 950 Tel 02990 37825
Tel 0206932074
V W Jetta 1 6 Elan, 4 drs , Ipg , AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
met grijs, bj '87 ƒ 11 950 Inruil 1e 10 lessen a ƒ 32 per uur
mog Tel 02990 37825
Gratis halen en brengen
niet duur!!!
Tel A'dam 0206942145
Studenten 10% korting
1e 10 autonjlessen a ƒ 25
- auto-ambulance & opnjauto
Michel geeft les in div talen -9-pers bussen en pick-up's
± 50 auto's, APK gek Den
Ook motornjlessen
Avond- en nachttar
Bnelstr 18, A'dam, zijstr
0206853683, b g g 6181775,
Haarlemmerw
bij
molen 075-174996 en 02990 34768
bestelwagen afhalen na 1730
020-6844079 Tevens INKOOP
uur en de volgende morgen
om 8 00 uur retour
AUTO SERVICE WETTER
• Bewijsnummers van een getegen 4 uur-tarief
'Lada210513,lpg'89/ 8500 plaatste "SHOWROOM"
020 6794842, 020 6908683
*Lada Sama-a 1 1'89 ƒ 10750 advertentie krijgt u alleen toe*AAA MATZER BV*
'Lada Samara 1 5'88 ƒ 11 750 gezonden als u dat bij de opLada 2107 1 5 GL Ipg
'85 gave van de advertentie ken Div personenwagens v a ƒ 25,
3
ƒ 3750 baar maakt De kosten daar- div bestelwagens v a 11-17 m
'Citroen BX 14 '90/18750 voor bedragen ƒ 3,+ autoambulance 020 6630836
*Ford Orion 1 8 cl Bravo diesel
veel ace
'89 ƒ 18 750
Mitsubishi Colt 1 2 EL
Grote sortering ONDERDELEN l
'85 ƒ 7750
Autosloperij A de Liede
van alle schade auto's, alle [
* met 12 maanden garantie
Neem geen risico ong
merken, alle bouwjaren
Zwanenburgerdijk 503
PTT-vnjwaring RDW
Ravenstijn, 02502-5435
Zwanenburg Tel 02907-6572
(s)loopauto's
Het HOOGSTE BOD1" Bel|
HOOGSTE PRIJS
export
voor
vrijblijvende prijsopgaaf
Tel 020-6198691
LET OP i
Loop, sloop en schadeauto's l
+ 100 Auto's
m vrijwaring Tel 020 6754193 f
Centerparts
va ƒ800- tot ƒ 15000vraagt sloop en schadewa AUTOWRAKKEN tegen de
bij Wagenpark
gens Origineel R D W -vrijwa hoogste prijs voor de deur
Johan Boom
ring De hoogste prijs en geen gehaald Autosloperij Jan ''
risico Tel 6107942 of 6107946 Tel 0206361178/029076248
We are spéaking English,
German, French
Zuider Akerweg 83 (oranje hek)
A 'dam Osdorp Alle auto's
DE HOOGSTE PRIJS
A p k v a ƒ 5 000 l jr garantie
Koop- of VERKOOPPLAN
Geopend van 9 00 tot 21 00 uur elk merk auto a contant met NEN^ Bel dan snel Nationale
vnjw
bewijs
Tel
0206105478
Occasionlijn 023-365206
Tel 020 6105478

Autoverhuur
B.J

Ouke Baas

Algemeen

Autosloperijen

Auto's te koop gevraagd

T k aangeboden inruilauto's
Te koop gevr Peugeots 404
HOOGSTE PRIJS
APK-gek Lada 2105 1 5 GL, 6504,505, J5,604 TD Schade of
87, ƒ6500 Renault Express voor elk merk auto, a contant, sloop
Autocommerce
160,4-'87, ƒ7250 Fiat 500, L, met vnjwaringsbewijs, geen 023-338895
'69, ƒ5500 Berebeit, Amstel- sloopauto's Tel 0299037825
dijk 25, tel 020 6627777
INKOOP AUTO'S, ± ANWBpr, snelle afw a contant m Te huur FABRIEKSCAMPER
vnjw bew, def geen bezw 4-5 pers v a ƒ 1200 p w all in
OTO/ICI BV Citroen, WEESP, Tel 0206108280/6149352
Tel 02902 1697 of 1981
ongeëvenaard njplezier,
Hogeweyselaan
21,
tel
02940 16661
AUTOTELEFOON
ƒ 2 995,-,
compleet gemonteerd, "incl
Wordt nu autorij mstrukteur en
nummer aanvraag, vervanbepaal je eigen inkomen
gend vervoer en m een dag
Werkgarantie mogelijk
De
gereed Lease tarief ƒ75,95
goedkoopste en de beste van
p/maand Prijs excl BTW en
Ned, ƒ1650,- MICHEL opl
antenne
020-6853057/02990-34768
TOYOTA-DE GRAAF
• SHOWROOM , de autorubriek
Alle onderdelen voorradig
m Het Parool en Weekmedia
Condensatorweg 44, A'dam
Huis aan huis m heel Amsterdam en omgeving
SI dijk Info 020-6865511
Oplage 730 000 ex Tel 020 6658686
Ook zaterdag geopend

Campers

Diversen

Skoda
Skoda 105 L, rood, bj '84,
i z g st, ƒ 1300, NIEROP B V
Amsterdam, tel 0206183951

Subaru
MOOY EN ZOON
v h Museum autobedrijven

mini jumbo spirit
gratis SUNROOF, ORIG
STRIPING, WIELDOPPEN,
MATTEN v a / 13995
Alle type's kleuren direkt
uit voorraad leverbaar

Autobedrijf Heere

25,00
36,00
47,00
58,00
69,00
80,00
91,00
102,00

26,50
38,16
49,82
61,48
73,14
84,80
96,46
108,12

Diverse voorjaarsakties
De goedkoopste m leasing,
ook voor particulieren

• Extra ruimtewerking met kamerbrede panelen

• Dieptewerking met aluminium lamellen

- Het mooiste van het mooiste zonder storende dwarsnaden -

DE GRAAF: OOK EXCLUSIEF IN

KAMERBREDE PLAFONDS
et 'kamerbrede'panelen
kan vrijwel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt
worden. De Graaf biedt u in
lange lengtes een ongekende
keuze. Tot maar liefst 5.50 m.
Bovendien in verschillende
breedtes en afwerkingen.
Met rechte of ronde kanten
(soft-line). In wit, zacht-wit,

De enige off SUBARU DEALER + occ voor Purmerend
e o Tuijp b v West-Beemster,
02999-278, Jisperweg 39 40
• Handelaar of particulier
Uw auto(s) aanbieden in
„SHOWROOM" is dé manier
Tel 0206658686

Van Deinum

VOOR UW
SUZUKI
OCCASIONS

ivoor, linnenwit, levergrijs of
crème. Overigens zijn ook de
Aluminium plafonds van
De Graaf kamerbreed (tot 6 m).
In meer dan 70 kleuren.
Kom bewonderen in de royale
showroom. Kunt u meteen
kennismaken met alle andere
bijzondere materialen.
De Graaf is uniek.
MAAK HET B R E D E R MET K A M E R B R E E D

De Giant
Suzuki-dealer voor
Amsterdam e.o.
JARMUIDEN 29 A DAM-W
SLOTERDIJK III

tel.: 020-6148933.

mm mm mm mm m

Showroom Amsterdam: Jarmuiden 47 (Sloterdijk-West), tel (020) 613 47 75*, geopend: ma. t/m vrij. 9.00-17.00 u. en zat. 10.00-16.00 u

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

NaamAdres
. Handtekening'

*
*
*
*

Een PERFECTE Seat occasion
koopt u vertrouwd bij
SEAT AUTO CENTRUM APC,
2e Schmkelstr 1828 0206763333/6763334/6763335

Suzuki

S2

Telefoonnummer

SEAT-AUTO KOHLER SEAT
v d Madeweg 23,
A dam • 020 6686146
AUTOBOULEVARD

Ceintuurbaan 225
• De advertentie afdeling beTel 020-6622204
houdt zich het recht voor ad- Donderdagavond koopavond
vertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weige- NU OOK SUBARU DEALER"
ren (Art 16 regelen voor het
AUTO SERVICE WETTER
advertentiewezen)
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg, tel 02907-6572

•Si
O)

5
6
7
8
9
10

20 rijlessen + examenaanvraag ƒ825
volledig motorpakket ƒ 650, incl. examen

Seat

HEERE B.V.

ik wi! mijn auto verkopen. Plaats daarom de
\• onderstaande tekst zo spoedig mogelijk m de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
M-/I
betaal-/eurocheque
tr>r waarde van de kosten van de advertentie m

3
i
S 4

VOOR EEN PERFECTE RIJ-OPLEIDING
5 STERREN AUTO EN MOTORRIJSCHOOL
* alle rijlessen ƒ 31 per les

SAAB SERVICE MOLENAAR
rep , onderh , APK, LPG,
alarm
etc
BOVAG LID
HOOFDDORP, 02503-14097

INRUILWAGENS
Constant keuze uit 100 auto's
Burg D Kooimanweg 7,
Purmerend 02990-22551

Peugeot

Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en
tussenruimten tellen voor l letter Minstens 3 regels beschrijven

Tel 02902-1697/1981

Rijscholen

Saab

Nissan Micra Benzine + LPG
Grijs kenteken, bj 8/'84 BetrouwbJSOOO 0206841109
Nissan Sunny 1 7 DX diesel, 4
drs HB 5 versn , '85, apk '92,
i z g s t , ƒ5750,- 0206360420

Opel

ingdijk

V W Golf 1 6 Tour, '88,
60000 km, blauw met
AUTOBEDRIJF J WALS
Dorpsstraat 32a, llpendam
Tel 02902-1697/1981
V W Polo C, Pointer, bj '86,
74 000 km zonnedak, blauw
AUTOBEDRIJF J WALS
Dorpsstraat 32a, llpendam

BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeas APK keuring geen afspraak
weg 17, A'dam, 0206148385 klaar terwijl u wacht Ook repa
raties en onderhoud Gar
APK + grote beurt v a ƒ290 West-Center 020 6122476
DIESELSERVICE,
APK KEURINGSSTATION
brandstofpompen, verstuivers,
Keuren zonder afspraak
cil koppen vlakken Garage/
Feenstra & Jimmmk
motorenrevisie FEENSTRA,
Industneweg 27, Duivendrecht, Asterweg 24A A'dam 6364702
tel 0206980639

Accessoires en onderdelen

Mazda

020-6943093

Service en reparatie

Toyota

l

Opsturen m een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam of l
afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/Rokm 110, Amsterdam
fSrè
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren- Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan van \f
de Helende Meesters 421 B. Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp,
/-JT)
Nieuwstraat 33, Zandvoort, Gasthuisplein 12

AUTOBEDRIJF AMSTELSTEIN
SUZUKI
WIEGERBRUINLAAN 73 • UITHOORN • 02975-62055

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verl A Cuypmarkt), 020 6799100

ojv

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

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

Op de fiets
Amsterdam ontdekken
irnsterdam is populair bij wie wil
tappen. Wie echter aan trappen de
oorkeur geeft, kan er ook zijn hart
phalen. Wat niet te belopen valt en
^t je vanuit de auto ontgaat, dat zie
e op de fiets. En de drukke stad
eschikt over steeds meer paden die
ot een tochtje uitnodigen.
Dat wordt elk jaar weer bewezen
!jdens 'Amsterdam op de Fiets,' een
•ecreatief evenement. Zondag 26
mei is het weer zo ver. Fietsliefheb(ers - en in dit geval gaat het niet om
wielrenners - kunnen verrassende
outes door de stad verkennen. En
!oewel er aan de finish niet geklokt
ordt, zijn er wel prijzen te winnen;
oor wie onderweg goed zijn ogen de
cost heeft gegeven.
De gekozen route voert dit jaar
ioor Amsterdam-West, een deel van
iet Amsterdamse Bos en door Amtel veen. De afstanden zijn naar keue 32 of 40 km (3 of 4 uur). Inschrijen tussen 10 en 13 uur (a ƒ 3 p.p.
kinderen tot 12 jaar gratis) bij de
startpunten: politiebureau IJ-tunlel, Stadsdeelkantoor Slotervaart
au Tooropstraat 15b, Kalfjeslaan
ij Amstelveenseweg en Van der
lelstplein.

Wandelen en pannekoeken eten

E MAN in de kruidenierszaak kijkt me enigszins
verbaasd aan. „Het VVVkantoor? Ja, daar staat u middenin. Wat kan ik voor u
doen". Dit is de tweede keer
dat ik in het dorpje Lage Vuursche ben. Onlangs was ik er
voor het eerst in m'n leven.
Een wandelkaart rijker stap ik
een paar minuten later de winkel uit. Het weer ziet er nog
steeds redelijk uit en vol enthousiasme loop ik richting
het bos.

D

door Trudy Steenkamp

voornamelijk het gebied ten zuidoosten van Hilversum, 35 km), de
Gooirandroute (door vrijwel het gehele Utrechtse veenplassengebied,
35 km) en de Eemlandroute (41 km).
Deze laatste voert langs Paleis
Soestdijk, het Baarnse Bos (of Sterrebos) en Laren.
Bovendien kan je tijdens deze rit
Rcdactieadres ATV: Weckmedia,
een bezoekje brengen aan het kas- postbus 2104, 1000 CC Amsterdam, ,
• Lange rijen teel Groeneweg. In dit kasteel uit
vormen
zich circa 1700, bevindt zich onder ande- tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)
Coördinatie: Trudy Steenkamp
voor de kassa re het Nationaal Centrum voor Bos,
Vormgeving: Paul Bmse
van de midget- Natuur en Landschap van Staatsgolf
bosbeheer en een permanente tenFoto s Trudy Steen
toonstelling over de geschiedenis
kamp
van het Nederlandse landschap en
de geschiedenis van het NederlandWasbassin op zuil
se bos (behalve op maandag en donOp
basis
van de traditie van de
derdag is het kasteel vrij toegankewaskom en het constructieve
lijk).
element van de zuil, ontwikkeide de bekende Duitse ontwerper
Dieter Sieger het wasbassin
Eekhoorntje
'Bagnella'. De ronde waskom
Gezien de bejaarde leeftijd van de
van sanitairkeramiek wordt gehond besluit ik om onze eigen wandragen door zuilen die opvallendelroute te bepalen. Ook in de direcdoor hun vorm en de toegepaste
te omgeving van de Dorpsstraat kan
materialen. Bij deze nieuwe
zijn en de kaartjes voor de punten om de nek
het bos worden ingelopen, zij het dat
wasbassins speelt ook de kleurhangen, begin ik vol goede moed aan de eerste
dit een stuk minder leuk is dan iets
combinatie een belangrijke rol:
baan. Het gegiechel en enthousiasme bij de
verderop waar je onverwacht op een
het contrast tussen bassin en
eerste vier banen is nog groot. Het lachen
vennetje kunt stuiten. Het gebied
zuil.
Vogelogenesdoorn of
vergaat wanneer je onderweg toch een paar
waar ik nu loop, is duidelijk sterk
chroom
vormen een eenheid
verrassingen tegenkomt.
gecultiveerd met lange asfaltpaden
met het steeds in wit uitgevoerd
en keurig op een rij geplante bomen.
wasbassin van keramiek.
De wandeling is er overigens zeker
Voor meer informatie: Duravit AG,
Natuur
niet minder om. Kwetterende vogels
Postbus 20, 5400 AA Mill.
De bij de holes geplaatste bankjes zijn er
en hier en daar een eekhoorntje laweloverwogen neergezet. Tot twintig minuten te volgen. Achteraf blijkt dat de afstand tussen ten je merken dat je je duidelijk in een natuurwachten voor je weer verder kan gaan is geen het 'bedienend personeel' en de WV niet gebied bevindt.
uitzondering. Een dikke twee uur later sta ik meer dan 500 meter is.
Een bezoek aan Lage Vuursche mag nieweer 'buiten'. Tot m'n verbazing is de rij voor
Via een doodlopend weggetje (Koudelaan) mand afsluiten zonder een heerlijke pannede kassa nog steeds even lang. De vraag die ik kom ik bij Bungalowpark 'De Spar'. Handig koek met stroop (uit de pot op tafel) te proeaan het begin van de
om te weten is dat bij ven. In ieder etablissement in de Dorpsstraat
middag had, blijft nog
dit park ook een fiet- zijn de grote ronde borden te bestellen en
onbeantwoord: 'Wat
senverhuur is. Een omdat de middenstand zich richt op de kwantrekt de mensen zo
WV-kantoor zie ik titeit zijn de aangeboden produkten van benaar de Lage Vuurniet, wel een kleine taalbaar niveau. Hondvriendelijk zijn de horesche'.
supermarkt. Deze le- acagelegenheden overigens ook. De dieren
M'n tweede bezoek
mogen over het algemeen mee naar binnen en
•••"•••»•••«•••••••« vensmiddelenzaak
aan Lage Vuursche is
blijkt echter een dub- is het niet buiten dan staat er altijd wel binnen
duidelijk een betere ervaring. Een ietwat kou- bele functie te hebben. Het WV-gedeelte be- een bak met vers water voor de viervoeters.
de zaterdagmiddag. De hond gaat dit keer staat uit een rek met een wandel- en fietskaart
Rond zes uur 's middags wordt het stil in het
mee, want bij wat navraag was het me duide- en drie kopietjes (a ƒ 1,0 van bijzondere wan- dorp. Wat late wandelaars schuiven aan een
Folder over milieu
lijk geworden dat bij een dagje Lage Vuursche delroutes. Voor de rest is het rek aangevuld tafel, maar over het algemeen lijkt de DorpsDe Kleine Aarde in Boxtel heeft
zeker een bezoek aan het prachtige natuurge- met de verse Privé en Story.
straat nu uitgestorven. Een laatste blik naar
een folder uitgebracht onder de
bied hoort. In een nu bijna uitgestorven resToch is het voor de 'echte' wandelaars zeker het bos leert me dat zelfs twee middagen nog
naamd 'Je eigen persoonlijke
taurant informeer ik naar het WV-kantoor. niet onverstandig om een gedetailleerde kaart veel te kort zijn om er serieus de weg te leren
Milieu Beleidsplan'. De folder
Bedienend personeel wijst wat naar buiten, aan te schaffen (f 8,95) of voor de fietsers één kennen. Wat de Lage Vuursche zo aantrekkedie in tien punten weergeeft hoe
roept vervolgens dat met het niet weet en de van de kopietjes te kopen. De populairste rou- lijk maakt, is me nu overigens een stuk duideieder op eenvoudige wijze het
bijdehandste adviseert me gewoon de borden tes zijn de Vuursche-route (de route beslaat lijker.
milieu kan sparen, is gratis verkrijgbaar voor belangstellenden
via de telefoonnummers 04116ENSEN DIE vlees uit de
84921 (De Kleine Aarde) of
voeding weglaten vragen
08370-26177 (Jongeren Milieu
zich vaak af of ze wel geAktief).
noeg eiwit binnen krijgen. Nu
• Op zomerse
dagen lijkt de
enige doorgaande weg in Lage
Vuursche
wel
een wandelpromenade

De eerste ervaring met het dorp
was op Tweede Paasdag. Een wat
ongelukkige keuze, achteraf gezien.
Overvolle parkeerplaatsen en uitpuilende restaurants. Het weer
werkte toen mee, net als nu. Mijn
tocht begint in de Dorpsstraat. Meer
keus is er eigenlijk niet. Een zacht
briesje voert de geur van pannekoeken en koffie mee. Of het nu de Bosrand, het Jagershuis
of de Vuursche Boer is, de naam van het
etablissement maakt niet uit. Net zo min als
de kaart of de bediening, is mijn ervaring. Op
een drukke (mooie) zondag hoop je gewoon
dat er ergens plaats is.
Koffie, om te beginnen. In het Jagershuis.
Een klein, in veel hout gevat, restaurant. De
(helaas) op gas werkende open haard zorgt
voor een knusse gezelligheid. De belangrijkste
gasten zijn de grote families: oma en opa's met
de (klein) kinderen. Een grote tafel aan het
raam is gereserveerd voor een familiereünie.
Iets wat bijna ieder weekend voorkomt.
Na het opwarmertje is het tijd het dorpje te
verkennen. Waarom is de Lage Vuursche zo in
trek? Vlakbij de manege tref ik een midgetgolfbaan aan. De twijfel is groot. Rijen wachtende mensen. Men biedt de bezoeker drie
varianten aan: het 'ordinaire' midgetgolf op
een verharde ondergrond, het biljart-midgetgolf en het gras-midgetgolf. De keuze wordt
echter niet gemaakt door watje nu het leukste
vindt of het liefste doet, maar wordt bepaald
door de vraag voor welk van de drie mogelijkheden je het minst lang moet wachten.
Brood op de plank
Net als bij de bakker krijg je bij de kassa een
nummertje. Bij een vragende blik wordt er
in museum 't Vurhuus verteld
dat de 'sticks' op zijn. Als wachttijd
[n Museum 't Vurhuus in Spaken- geldt 'hooguit een kwartiertje'. Dat blijkt voor
geen probleem te zijn. De rij wordt alssurg is dit seizoen een expositie te velen
!ien met als thema: 'Brood op de maar groter. Wanneer de sticks bemachtigd
ilank in 1920'. De vaste onderdelen
an het museum (de authentiek inerichte Spakenburger kamer en
het originele kruideniers- en stoffenwmkeltje) zijn geheel aan het thema
aangepast. Zo geeft de Spakenburjer kamer een tafereel weer van een
ezin dat bij avond rond de tafel zit
terwijl het brood gereed staat voor
de maaltijd. Een vrouw uit het dorp
:omt juist aaan de deur om te trach:en 'sunterkloas' te verkopen. Dat
was de bezigheid van vooral weduiven en kinderen om op die manier
ïn Sinterklaastijd iets bij te verdiejnen. Uiteraard zijn alle personen ge[kleed in de klederdracht van die tijd.
Dit jaar is het museum uitgebreid
met gerestaureerde visrokenjen. Ze
zijn geheel in stijl ingericht en daardoor is goed te zien hoe in vroegere
tijden gevangen haring werd verwerkt.
foto Rijksinstituut voor Natuurbeheer

Bunzing heeft 't moeilijk

Het museum is tot en met de herfstvakantie
te bezoeken van maandag t/m zaterdag van
10 tot 17 uur. Bezoekers kunnen rekenen op
deskundige uitleg, veelal door dames in klederdracht. Het museum is te vinden op de
Oude Schans 47 en 56, tel. 03499-83319.

Watersportcentra
houden open dag
Zaterdag 25 mei wordt in het gehele
land de tweede Open Dag Waterrecreatie gehouden. Tal van watersportcentra, watersportverenigin;en, jachthavens en zeilscholen nouden op deze dag open huis. Amsterdam, Hoorn, Monnickendam, Enktmizen,
Uithoorn,
Aalsmeer,
Purmerend, Edarh, LJmuiden, Westen Oostzaan en nog een aantal andere gemeenten zijn de plaatsen waar
de activiteiten plaatsvinden.
Bij de WV-kantoren is een speciale krant verkrijgbaar waarin staat
vermeld wat er in de diverse plaatsen te beleven valt. De Open Dag
Waterrecreatie valt samen met de
Nationale Hengeldag.

•*Gehele jaar
Wandeltochten
Vanaf de Kerkbrink achter het
Witte Groeter Kerkje start een
educatieve wandeling (ca. 2 uur)
o l.v. een natuurgids van het instiut voor Natuurbeschermingseducatie. Inlichtingen: WV GroetCamperduin, tel. 02209-1423
Slingerproef van Foucalt. Demonstratie in de Grote of St. Bavokerk. Tevens rondleiding vanaf 14
uur, Grote Markt Haarlem, (iedere zaterdag).
Geschiedenis van de Walvisvaart,
Binnenmuseum Zuiderzeemuseum, Enkhuizen (ma-zo 10-17
uur)
Originele Wieringer boerderij,
Museum Jan Lont, Hippolytushoef - herinneringen aan vroege
Sebruiken; antieke voorwerpen
van de boerderij, Stijlkamers (na
telefonische afspraak: 02271-1353)
Opsmuk 19e eeuwse sieraden in
Zuiderzeegebied, Binnenmuseum
Zuiderzeemuseum, Enkhuizen
(ma-zo 10-17 uur)
Halsconcerten, Frans Hals
Museum
Haarlem. Muziek rond
e
en thema (3e zondag van de
maand, 14.30 uur)

De bunzing is net zoals de wezel
en de hermelijn een marter. Omdat deze drie zoogdieren ongeveer
een gelijk postuur hebben en kleiner zijn dan andere marters (das,
boommarter) worden ze ook wel
de kleine marterachtigen genoemd.
De bunzing is van deze drie weer
de grootste, van kop tot staart 31
tot 45 cm. Hij heeft een ruwe donkerbruine vacht waar een lichte
geelachtige ondervacht door heen
schemert. Hij is goed te herkennen aan de lichte snuit, net of het
dier een bril op heeft. Een bunzing
kan overal leven, in bossen, op
weiden en akkers. Op het platteland is het een echte cultuurvolger, je vindt hem dus ook in de
nabijheid van huizen en op boerenerven.
Toch heeft de bunzing het nog
wel eens moeilijk. Het verkeer,
vallen van muskusratten- en mollenvangers en de jacht eisen elke
keer weer hun tol. Bovendien

heeft hij, net als de hermelijn en
de wezel, de naam een kippendoder te zijn. Echter, zijn menu bestaat voor 70 procent uit mollen,
egels en ratten waaronder de muskusrat. Een goed afgesloten hok is
voldoende om te voorkomen dat
er wel eens een kip verdwijnt.
Stinken als een bunzing is weer
een ander aspect van dit zoogdier.
De bunzing verspreidt door anale
klieren tijdens gevechten en in
angstsituaties een onwelriekende
geur. Een uitstekend afweermiddel tegen vijanden.
De bunzing jaagt op de muskusrat, die te vuur en te zwaard bestreden wordt in bijna alle provincies. Zouden meer bunzingen het
teveel aan muskusratten kunnen
helpen verwerken? Nog een reden
om de bunzing in ere te herstellen.
NICOLINE ELSINK
De VZZ maakt zich sterk voor een betere
bescherming van de Inheemse zoogdieren.
Zij geeft het tijdschrift Zoogdier uit. Meer
informatie: VZZ, Jansbuitensingel 14,6811
AB Arnhem.

Velen kiezen voor
dagje Lage Vuursche

M

is vlees inderdaad een rijke
bron van eiwit maar de voedin'g in Nederland bevat over
het algemeen veel eiwit. Daarom is het geen enkel probleem
als er eens een vleesloze dag
tussen zit; een vleesvervanging
is dan niet nodig.

Eiwit zit namelijk niet alleen in
vlees en vleeswaren maar ook in andere dierlijke produkten zoals ei,
kaas en melk en in plantaardige produkten als granen, brood, peulvruchten, sojabonen en noten. Dierlij ke eiwitten zijn rijker aan bepaalde stoffen (essentiële aminozuren)
die ons lichaam echt nodig heeft dan
plantaardige eiwitten. Daarom zijn
zuivelprodukten en eieren van groot
belang in de voeding. Voor mensen
die totaal geen dierlijke produkten
willen gebruiken (veganisten) wordt
het lastig om toch de juiste voeding
binnen te krijgen.
IJzer is nodig voor het aanmaken
van bloed. Vlees is een belangrijke
leverancier van ijzer. Eet u gedurende langere tijd geen vlees of vleeswaren, dan is het nodig om produkten
te kiezen die veel ijzer bevatten. Dat
zijn volkoren graanprodukten (volkorenbrood, roggebrood, havermout, zilvervliesrijst, volkorenmacaroni), peulvruchten (waaronder
de sojaprodukten tahoe, tempé, sojabrokjes), groente, eieren en noten.
IJzer uit plantaardige produkten
wordt wat moeilijker door het lichaam opgenomen dan dierlijk ijzer. Wanneer een plantaardig produkt gecombineerd wordt met vitamine C, dan wordt het ijzer wat beter opgenomen. Omdat vitamine C
veel in groente en fruit voorkomt, is
het aan te raden bij elke maaltijd

Eten zonder vlees? Zorg
voor goede vervanging
Recept
groente, fruit of vruchtesap te gebruiken.

Kaasblokjes
Een warme maaltijd zonder vlees
wordt soms kaal gevonden. En een
gebakken ei of plak kaas gaat ook
vervelen. Denk daarom eens aan
kaasfondue,
kaaspannekoeken,
kaasblokjes door de aardappelen.
Stukjes ei zijn goed te verwerken in
ragoüts, soepen en sausen. Ook met
peulvruchten zijn leuke eenpansgerechten of maaltijdsoepen te bedenken. Maaltijden zonder vlees kunnen met gewone alledaagse produkten worden bereid.
Menusuggesties voor lekker eten
zonder vlees staan in de brochure
'Eten zonder vlees, dat kan!'. Deze
brochure is te bestellen door ƒ 4,75
over te maken op gironummer
4323700 van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding te Den Haag,
onder vermelding van de titel.

Bonengoulasj (voor twee personen); l ui, 100 g champignons, l paprika, l teentje knoflook, l eetlepel
margarine, l klein blikje tomatenpuree, 300 g gare bruine bonen, l glas
rode wijn, l (groente)bouillontablet,
peper.
Maak de ui, de champignons, de
paprika en de knoflook schoon en
snijd alles klein. Bak dit alles in de
margarine lichtbruin. Voeg de tomatenpuree toe en smoor die even mee.
Doe de uitgelekte bonen, de wijn en
de bouillontablet erbij. Stoof het gerecht 10 minuten en maak het op
smaak met peper.
Per portie: 1300 kJ (310 kcal), 15 g
eiwit, 8 g vet, 36 g koolhydraten
Menusuggesties
bonengoulasj
wortelsalade
aardappelen
havermoutvla
Voor vragen over voeding kunt u op werkdagen van 13.30 tot 17 uur de Voedingstelefoon
van het Voorlichtingsbureau voor de VoedJng raadplegen: 06-8212272, ƒ 0,40 per minuut.

Kruiswoordraadsel

'Voordat u aan een hond begint...'
I
N NEDERLAND leyen ruim 14 mlljoen mensen en
twee miljoen honden.
De hond is dus niet
meer weg te denken
uit onze samenleving.
Een wonder is dat niet.
Mensen hebben veel
plezier in het houden
en verzorgen van een
hond. Een bijdrage van
de Stichting Consument en Veiligheid.

Toch is het niet altijd
koek en ei tussen hond en
mens. Veel hondenbezitters blijken zich absoluut
te hebben verkeken op het
houden en verzorgen van
een hond. Dat blijkt ook
uit 17.000 mensen die per
jaar in het ziekenhuis betiandeld moeten worden
wegens hondebeten. Dat
zijn meestal geen postbodes en andere voorbij gangers, maar bazen, bazinnen en huisgenoten. Daarnaast worden jaarlijks
o'n 10.000 honden 'weggedaan' en moeten er ± 3.000
door asielen worden afgemaakt. Het is dus goed om
stil te staan bij wat het
houden van een hond allemaal met zich meebrengt,
voordat u aan een hond begint. Een hond koopje niet
zomaar. Een hond is geen
wegwerpartikel. Een hond
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Illustratie Willem Vleesshouwer

is een levend wezen met
gevoel en instinct. Bovendien kan hij wel 15 jaar
worden en net zo min als
de ideale mens bestaat er
een ideale hond. Een hond
kost tijd, ruimte en geld.
Een hond moet gevoerd,
uitgelaten, verzorgd en opgevoed worden. Dat moet
bovendien allemaal met
grote regplmaat en uiterst
consequent
gebeuren.
Daar gaat tijd in zitten: de
gemiddelde hondenbezitter besteedt 10 uur per
week aan zijn viervoeter.

nenshuis (een eigen plek,
waar hij niet lastig gevallen wordt en waar niet
voortdurend mensenvoeten langs hem heengaan)
als buitenshuis. Honden
voelen zich pas lekker als
ze steeds weer een scala
aan nieuwe geuren kunnen besnuffelen. En ze
moeten kunnen dollen en
sprinten als ze daar zin in
hebben. Een bedaard type
heeft aan 2 a 3 maal per
week genoeg, maar de
meeste honden moeten
toch elke dag een keer
kunnen ravotten.
Een hond kost ook geld.
Ruimte
Niet alleen in aanschaf;
Een hond heeft ook een hond blijft geld kosten
ruimte nodig. Zowel bin- tot (en met) zijn dood. Hij

moet eten, hij moet ingeënt worden, hij is vast wel
een keer ziek of kan niet
mee op vakantie. De aspirant-hondebezitter doet er
dan ook goed aan om te
rekenen op 500 gulden ,onderhoudskosten' per jaar
voor een kleine hond en
1.000 en 2.000 of zelfs meer
voor een grote.
Dus: Voordat u aan een
hond begint, kunt u het
beste eerst nagaan om welke redenen u een hond
neemt. Is het uit vertedering, of aandringen van
een ander, of omdat het
hele gezin 'ja' zegt.
Wilt u meer informatie
en tips omdat u van plan
bent een hond te nemen,
dan kunt u de gratis brochure 'Voordat u aan een
hond begint..." aanvragen, door een briefje te sturen in een envelop zonder
postzegel naar: Stichting
Consument en Veiligheid,
Antwoordnummer 17035,
1000 SL Amsterdam.
Of bel de gratis Adviesen Klachtenlijn van Stichting Consument en Veiligheid: 06-0220220.
In de brochure vindt u
handige tips die u kunnen
helpen bij:
- Het kiezen van een hond
- Het kopen van een hond
- De opvoeding van uw
hond
- Honden en kinderen.

Zomerprogramma KNAV
De Koninklijke Nederlandse Alpen-Vereniging heeft het nieuwe zomerprogramma uitgebracht. Het programma voor
1991 is uitgebreid met een groot
aantal tochten en cursussen in
alle traditionele Alpenlanden.
Daarnaast is er een aantal opmerkelijke wandeltochten in
Engeland, Turkije, Kreta en
Nieuw Zeeland opgenomen.
Voor meer informatie: KNAV Bureau,
Catharünesingel 56, Utrecht, tel. 030334080.

Belgische Hometrainers
Wie zijn conditie op peil wil
houden, hoeft daarvoor de deur
niet uit. De Belgische fabrikant
van fitness-apparatuur Sven introduceert nu een nieuwe en
complete serie van twee moderne hometrainers: Branco en
Magnum. Tot in de kleinste details zijn de hometrainers berekend op gebruikerscomfort. De
remband is bekleed met vilt, de
pedalen hebben een groter
draagvlak en de 'zithoek' is zo
ontworpen dat men, meldt de
fabrikant, automatisch de optimale houding aanneemt.
De ingebouwde hulpwieltjes
vangen oneffenheden in de
vloer op en maken de hometrainer gemakkelijk verplaatsbaar.
De prijzen van de hometrainers
zijn ƒ 499,- (Branco) en ƒ 599,(Magnum).
Voor meer informatie: tel 01620-285G3

Wat is het woord dat u kunt vor- vlechtwerk; 66 karretje; 67 haarmen met de letters uit de vakjes van dracht.
de opgegeven nummers?
55 - 31 -19 - 58 • 33 • 4 - 50 - 53 • 7 - 30 VERTICAAL: l laag land; 2 vis, 3
vis; 4 voorzetsel; 5 slang; 7 loofboom;
32
8 bedwelmend middel; 9 vis; 10 geHORIZONTAAL: l tijgerslang; 6 bak; 12 pi. in Z-Holland; 13 waterwortelstok v.e. tropische plant; 11 damp; 16 Europeaan; 17 hakwerkfamilielid; 12 Alg. Ouderdomswet; 14 tuig; 18 Eng. eiland; 20 scheepsvloer;
muzieknoot; 15 stad m Oostenrijk; 25 tropische vleermuis; 27 spoorwa17 vrucht; 19 toespraak; 21 solide; 22 gen; 28 makker; 30 uitbouw; 31 deel
edelsteen; 23 bijwoord; 24 herrie; 26 van Azië; 32 bevroren dauw; 33 korte
boksterm; 27 niet meer aanwezig; 29 tijdsduur; 34 jong varken; 35 vochtig;
jong v.e. schaap; 30 boomloot; 32 pro- 40 Europeaan; 42 soort gebakje; 43
jectiel; 34 verstand; 36 zoete vrucht; herrie; 45 vuurwapen; 46 eetketeltje;
37 zeevis; 38 zangstem; 39 voorbeeld; 48 kledingstuk; 50 plaaggeest; 51 be41 vlaktemaat; 44 telwoord; 45 wig; 47 roep; 52 vinnig; 53 Europeaan; 55 hebedorven; 49 verbrandingsrest; 51 ta- mellichaani; 57 kort muziekstuk; 60
felfles; 53 muzieknoot; 54 bolwerk; dwaas; 63 muzieknoot; 65 uitroep.
56 half vrouw, half vis; 58 geneesheer; 59 projectiel; 61 fijn weefsel; 62 Oplossing puzzel vorige week:
water in Utrecht; 64 troefkaart; 65 spreeuwen

Beha-tip van lezeres
Een inwoonster uit Amsterdam reageerde op het artikel
over lingerie een vorige keer. Zij
geeft een tip voor lezeressen die,
net zoals zij, last hebben van
afhangende schouders. Ze
meldt: „De behabandjes gaan
vaak in mijn huid snijden en
trekken naar binnen toe. Ik heb
het probleem opgelost door bij
iedere beha de bandjes iets
meer naar de achtersluiting
(het midden) te laten zetten. Je
krijgt dan meer een V-vorm. Helaas is het nogal een priegelwerk
en vaak moet ik het laten doen
door de lingeriezaak die daar
ook nogal wat geld voor vraagt."
„Ik vraag me af of het niet mogelijk is dat dergelijke beha's gewoon in de winkels te koop kunnen zijn. Ik kan me niet voorstellen dat er niet meer vrouwen
dit probleem hebben".

Waddenzee waard
om zuinig
op te zn
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Met CoHfet'tfes

trïcots

verover je
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10
Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
' tapijtreinigers
tel. 14764-14090

zomer

Nu bij ons in de
winkel, 10 nieuwe
modellen in frisse
zomerkleuren.

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

Broekje

Voor een heleboel deelnemers aan de Postcode
Loterij zal het een
vrolijke lentemaand zijn
als de prijzen worden
getrokken (waaronder
de één miljoen). Ook in
het natuurgebied van de
Waddenzee maakt de
lente zich feestelijk op
als de vogels in mei hun
jongen uitbroeden en
grootbrengen.

ƒ29,95

Steengrill Restaurant

Shirt

„De Vuurboet"

(vierkante hals)
ƒ35,-

VLEESFONDUE

•:•'
34?° :-:

JAPANS FONDUE ,
(vis),
3750
Incl. uitgebreid
garnituur
ALLES ONBEPERKT
Zorgzaam hoiult deze grote stern
haar kleintjes in de gaten. In mei is
hel nog rustig in hel Waddengebied,
maar het oog van een roofvogel is
scherp...

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
de vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand
het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
_) 1 lot (ƒ 10,-) per maand U
loten (a ƒ 10,-) per maand
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters
_1 dhr. U mevr

i

29,50

JAPANS FONDUE
(vlees)
32,50 ^

foto Jan van de Kam

Postcode: i

STEENGRILLEN

i

Postbanknummer:

NATIONALE
T?

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

De Postcode Loterij steunt
een heleboel initiatieven en
verenigingen die zich inzetten voor mens, n a t u u r en
milieu. Maar niemand zal het
ons kwalijk nemen als we in
mei wat extra aandacht geven
aan dat unieke natuurgebied:'
de Waddenzee.
In dit grootste natuurgebied
van Europa maakt de natuur
zich op voor de lente. Een
geweldige variëteit aan planten en bloemen schiet omhoog, en daartussen nestelen
zich de honderden soorten
vogels, zoals de trotse en felle
grote stern.
Een bezoek aan de Wadden in
de lente is een belevenis. Als
u daar rondwandelt, begrijpt u
ook waarom de Postcode
Loterij de Waddenvereniging
steunt. En dat is toch een
aardige ientegedachte. •

Zeestraat 36
Tel. 12092

Haltestraat 14 a,
2042 LM Zandvoort
telefoon: 02507-15473.

U-•-.

* * *

Dagelijks geopend vanaf 17.00 uur

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Kleijn

Kwekerij

P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1. Tel. 17093

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Sig.mag. De Krocht

ZOMERPLANTEN

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk
Maraned

Vondellaan 1, Zandvoort
Thorbeckestraat 7, Zandvoort

onze abonnee
Geen kwaad woord over het Zandvoorts Nieuwsblad. Dat is zó'n krant. En dat kan ik als voorzitter van een tennisclub en als
vader van een voetballende zoon weten. De redactie neemt natuurlijk niet alles op, want kritisch zijn ze wel. Maar als het even
kan, komt ons nieuws in de krant.
Ja, ik vind zo'n abonnement gewoon een noodzaak als je tenminste geïnteresseerd bent in wat er in je woonplaats
gebeurt. Als je niks weet, kun je ook nergens over meepraten en eventueel actie ondernemen. Daarbij is het
Zandvoorts Nieuwsblad verdomd actueel. Wat dat betreft lijkt het wel een dagblad.
Ik heb me laatst met een paar buurtbewoners ingespannen om een levensgevaarlijke situatie bij ons in de omgeving onder de aandacht van het gemeentebestuur te brengen. Mede door een artikel in de krant is dat toen verder aan het rollen gebracht en werd er iets aan gedaan.
Ik heb natuurlijk ook m'n dagblad, maar dat kan nooit zo uitgebreid over onze woonplaats schrijven als het
Zandvoorts Nieuwsblad dat doet. Kijk en dat is nou de reden dat ik die krant niet zou willen missen.
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant die
schrijft over de plaats waar u woont.

c e

'' krant moet 'k hebben. Omdat ik
graag wil weten wat zich in mijn omge?
ving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad
13 weken voor maar f 11,-.
Naam: (m/v)
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro/Banknr.:

(i.v.in. controle bezorging) WK
Cl/2

Daarna word ik abonnee en betaal per
Q maand f 4,75*
Q kwartaal f 15,Q halfjaar f 27,- Q jaar f 49,* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische1
betaling. Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven:
020-668.13.00
Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia1. Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. U hoeft geen postzegel
te plakken.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Wie 'n abonnement heeft weet meer!

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 650 000 BRIEVENBUSSEN

Donderdag 30 mei 1991
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Ambtenaren 'niet thuis7

Gemeente in 't rood door
ïnanciele tegenvaller
ZANDVOORT - De'gemeente Zandvoort krijgt een onverwachjte financiële tegenvaller te verwerken, waardoor de gemeenteKas waarschijnlijk voor tonnen m het rood komt te staan Het
tekort kan bijvoorbeeld oplopen tot ruim ƒ700 000,- in 1993. De
borzaak is dat het Rijk de Gran Dorado-bungalows niet tot het
normale woningenbestand rekent. Daardoor valt de rijksuitkering uit het gemeentefonds veel lager uit dan waarop Zandvoort
had gerekend Volgens wethouder Ingwersen moet 'de stormbal
oehezen worden'

Het gemeentebestuur is er altijd, gemeente het woningenbestand con
vanaf de bouw van het park in 1986, troleert, kunnen de recreatiebunga
vanuit gegaan, dat de recreatiewo lows in Zandvoort niet meegerekend
ningen van Gran Dorado onder het worden Omdat het woningenaantal
normale woningenbestand zouden daardoor enkele honderden stuks
vallen De bungalows zijn immers lager uitvalt, wordt ook de uitkering
geschikt voor normale bewoning uit het gemeentefonds een stuk laDat moest een flinke inkomsten- ger
bron betekenen voor de gemeente
Zandvoort Naast bijvoorbeeld de
"Zowel met de begroting 1990 en
toenstenbelastmg zou ook de jaar de daarbij behorende meerjarenra
lijkse rijksuitkering uit het zoge- mingen is met deze extra inkomsten
naamde gemeentefonds flink toene- wel rekening gehouden" Dat zei
men
wethouder van financiën Ingwersen
dinsdagavond toen hij de gemeente
Nu blijkt dat het heel anders uit raad op de hoogte bracht van deze
\alt Volgens het CBS, dat van elke 'onverwachte tegenvaller' Concreet

Oplage 5 100
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DEZE WEEK
Ombuigen
Zandvoort wacht enorme
ombuigingen voorspelt wet
houder Peter Ingwersen

o
O

Feestje

betekent het dat over 1990 met te
rugwerkende kracht een tekort op
treedt van ruim drie ton, over 1991
ruim f500 000,, 1992 ruim zes ton en
in 1993 voorzover thans valt te over
zien een nadeel van ƒ713 000,

Amnesty hield met een tien
tal jonge Zandvoorters een
klein feestje

<j
*5

Uitzenden
Deze week gaat het eerste
uitzendbureau uit Zand
voorts historie van start

"De stormbal moet gehezen wor
den", aldus Ingwersen in antwoord
op vragen van de PvdA, over hoe dit
nou mogelijk was Tijd om om te
zien, is er volgens hem met Het col
lege van burgemeester en wethou
ders heeft wel een protestbrief ver
zonden, een 'bezwaar' is m dit geval
niet mogelijk Daarin wordt onder
meer gewezen op andere gemeenten,
waar vakantiebungalows wel tot de
normale woningvoorraad worden
gerekend
Het college is er echter lang met
van overtuigd dat de brief resultaat
zal opleveren "Maar we proberen
ook binnen enkele weken in Den
Haag op de stoep te staan, om daar
te gaan praten", aldus Ingwersen
Zie ook pagina 3
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Kampioen
De Oranje Nassauschool is
jsoms onverslaanbaar dat
O
bleek ook afgelopen zaterdag op
het schoolhandbaltoernooi

Uitstekend
Het Zandvoorts Mannenkoor
•**
trad afgelopen week naar vo
l
ren met een uitstekende concert

Tips
Ook deze week in de rubriek
-7
Te kust en te keur veel tips
f
voor een paar gezellige uurtjes bui
ten de deur
Hoofd Burgerzaken Kees Wester bleek over een formidabel sprmtvermogen te beschikken.

Agenten halen opgevoerde
snorfietsen' van de weg
ZANDVOORT - De Zand|voortse politie gaat paal en
Sperk stellen aan de overlast die
Ibromfietsers veroorzaken m
het dorpscentrum Met name
in de zogenaamde wandelgebieden ondervinden voetgangers en neringdoenden regelmatig veel hinder van groepen
jongelui die in verboden richting rijden of straten en pleinen gebruiken als racebaan.
Afgelopen vrijdag zijn er zes
brommers in beslag genomen.

•
Een 'bromfiets' die op het
circuit niet zou
misstaan.

Koreaanse
godheid

j Waterstanden
HW
1745
18 19
18 56
19 24
20 05
20 50
21 57
22 56
24 00

LW
13 3b
1354
14 35
15 10
15 45
16 30
17 14
18 14
19 25

Datum
HW LW
30 mei
05 19 01 05
31 mei
05 50 01 25
1 jun
06 29 02 16
2 jun
0705 0234
3 jun
07 39 03 14
4 jun
08 19 04 05
5 jun
0909 0445
6 jun
1025 0546
7 ____
jun
11 24 0645
Vaanstanden
woensd 5 jun 17 30 uur
6 jun 22 56 u NAP+53cm

ZANDVOORT Bezoekers van het
raadhuis moesten woensdag onver
richter zaken terugkeren omdat de
deuren dichtbleven De ambtenaren
waren 'niet thuis' Voor de tweede
keer traden zij aan op de voetbalvel
den van Zandvoort '75 voor een
'krachtmeting' tussen de verschillende sectoren
Het 'sectorenspektakel' bleek vo

rig jaar, de eerste keer dat het werd
gehouden, zo'n succes, dat besloten
werd er een jaarlijks terugkerend
evenement van te maken

ren in actie komen Vooral de 'Tij
gersluipgang' onder een net door
bleek nogal wat problemen op te Ie
veren Burgemeester deelde na af
loop de bekers uit

In negen verschillende sport en
spelonderdelen, waaronder een ro
lemmer dozenspel, wateroverbreng
spel, skiën en zo nog veel meer
moesten de heren ambtenaren giste

Overtuigend winnaar werd Eigen
dommen l, gevolgd door Bewoners
zaken, Middelen, Grondgebied en
Eigendommen 2

De hoofdstad heeft niet alleen aan
trekkingskracht op buitenlandse
toeristen Ook de buitenlui uit de
omtrek komen er regelmatig In een
speciale bijlage staan tips voor een
actief verblijf in Amsterdam wande
lend of op de fiets Met tips voor
nieuwe en bekende attracties

Dringen rond leeg komend 'gasbedrijf'

"Wij komen snorfietsen tegen die
met gemak 60 kilometer per uur ha
Foto Bram Stijnen
len", zegt politiewoordvoerder Hans
Konijn "Slechts 20 kilometer is toe
gestaan We halen deze verhikels ingrepen voor nodig
pen",
zegt politiewoordvoerder
dan ook onmiddellijk van de weg"
De meeste zijn al ontdaan van hun Hans Konijn Het eerder m beslag
Op het politiebureau aan de Hoge verboden accessoires, zoals vergrote nemen van opgevoerde bromfietsen
weg staat al een handjevol brom- tandwielen, uitgeboorde cilinders of staat daarbij hoog op de prioriteiten
mers dat in beslag is genomen De half gedemonteerde uitlaten "Le
lijst Als andere mogelijke maatre
meeste brommers zijn met vrij een vensgevaarlijke
racemonsters", gelen ziet hij het inzetten van motor
voudige middelen opgevoerd, daar noemt Konijn deze vervoermidde agenten en het uitbreiden van het
zijn maar enkele kleine technische len Het 'paradepaardje' blijkt een aantal voetsurveillances
Honda, zodanig opgevoerd dat de
Ook volgens VVD raadslid Wil
brommer op het circuit niet zou fred Tates moet deze overlast een
misstaan
halt toegeroepen worden Hij drong
Hoewel door de fabriek op 40 kilo daar dinsdagavond op aan bij burge
meter per uur afgesteld, haalt het meester Van der Heijden Maar het
voertuig nu met gemak 80 kilome- blijft met alleen bij jonge bromfiet
ter Van de in beslag genomen brom- sers, aldus de WD-er
mers zullen er enkele teruggegeven
worden, nadat de opvoersetjes eraf
gesloopt zijn De inbeslagname kan Volwassenen
echter ook definitief zijn
Ook sommige volwassenen trek
ken zich volgens hem niets aan van
allerlei verkeersborden Met name
Grote zorgen
automobilisten "Het komt maar al
De ondernemers Paul Oheslagers te vaak voor dat deze bestuurders de
en Piet Drommel uit de Kerkstraat afgesloten Kerkstraat, Kerkplein en
hebben zich grote zorgen gemaakt Haltestraat in verboden richting in
over het brommerprobleem De rijden De Kerkstraat soms zelfs
overlast van opgevoerde snor en achteruit rijdend" Van der Heijden
bromfietsen heeft m hun straat on- zal deze kwestie bespreken met het
aanvaardbare proporties aangeno politiekorps
men, de politie zou te weinig oog
hebben voor hun probleem, dat zich
vooral op drukke dagen voordoet

ZANDVOORT - De gemeente
Zandvoort is twee opmerkelijke
beeldjes rijker. Deze staan opgesteld bij Restaurant Riche aan
de noord-boulevard, één daarvan onder een oer-Hollandse
lantarenpaal. "Het is een Koreaanse god", verklaart bij Riche
de heer Broekman "We wilden
iets bijzonders hebben. Toen architect Tweebeeke met deze
twee beelden kwam, hebben
meteen 'ja' gezegd".
Volgens Broekman zijn het
originele beeldjes, vervaardigd
in de dertiende eeuw na Christus. Beide zijn tot anderhalve
meter diep in de grond verankerd.

special:
amsterdam
in en uit

Foto Bram Stijnen

Vaak betreft het ook jongeren uit
de regio "Van de verkeersborden
trekken slechts weinigen zich iets
aan", vertelt drogist Oheslagers
Drommel valt hem bij
"Als je ziet
wat hier allemaal kan1 Je vraagt je af
waarom er geen maatregelen worden genomen om aan deze overlast
paal en perk te stellen Wandelaars
moeten soms een noodsprong ma
ken willen zij onder de wielen van
deze verhikels vandaan blijven De
politie schittert door afwezigheid"

ZANDVOORT - Nu het gasbedrij f binnenkort haar onderkomen aan de Schoolstraat
verlaat, hebben zich voor dit
gemeentelijke pand diverse belangstellenden gemeld Het
winkelbedrijf Jupiter lijkt de
kandidaat met de meeste kansen, maar ook vanuit de welzijnssector is er nog hoop op
dit pand gericht
"Ik heb wel bepaalde ideeën voor
dat stuk grond", zegt Kees Bruyn
zeel van het winkelbedrijf Jupiter
Over wat die ideen inhouden, laat hij
zich nog niet uit "De plannen wor
den samen met de gemeente uitge
werkt en moeten passen m het een
trumplan Daarom zal het waar
schijnlijk nog wel twee jaar duren
eer er verder iets gebeurt Tot die
tijd kan ik het pand goed gebruiken
voor opslag Het ligt immers vlak
achter de winkel" Bruynzeel is al in
onderhandeling met de gemeente en
heeft goede hoop dat hij het pand,
waarin vroeger ook Burgerzaken
was gevestigd, kan huren

'Meerdere kandidaten'
Hij verwacht dat hij het late ook
kan kopen "Dat laatste zal wel af
hangen van mijn verdere plannen en
het centrumplan"
Gemeentevoorhchter Egon Snel

ders bevestigt dat er meerdere kan
didaten zijn voor het pand, dat leeg
komt'omdat het gasbedrijf per l juni
aanstaande opgaat in de NV Ener
giebedrijf Zuid Kennemerland "Er
zijn echter nog geen vaste afspraken
gemaakt" Dat laatste is slechts een
kleine opluchting voor Joke van
Dorsten, voorzitter van de Stichting
Welzijn Ouderen Zandvoort "Ge
zien de huisvesting van het gecoor
dineerd ouderenwerk en de Stich
tmg Centrum voor Vrijwillige Hulp
verlening, vind ik dat deze twee voor
moeten gaan SWOZ en CVH heb
ben al regelmatig aangegeven dat zij
een goed gezamenlijk onderkomen
willen hebben in het centrum Het
pand in de Schoolstraat is daarvoor
uitstekend geschikt en een andere
locatie is volgens ons met voorhan
den Maar officieel hebben we daar
nooit een reactie op gehad Wat wij
doen is allemaal vrijwilligerswerk,
ik zou het heel demotiverend vinden
als er toch voor de commercie geko
zen wordt"

Nota Ouderenbeleid
"In de Nota Ouderenbeleid 1987
staat dat er eigenlijk één loket moet
zijn, waar de mensen heen kunnen",
zegt Mini de Wolf, coördinator van
de vrijwillige hulpverlening "Daar
moet dan ook een ontmoetingsruim
te bij zijn om eenzaamheid bij zelf
standig wonende mensen tegen te
gaan Het gebouw in de Schoolstraat

Weekjes van 'ploeteren' voorbij

Het gebouw van het gasbedrijf, voorheen ook wel 'Burgerzaken', komt
een dezer dagen vrij.(ArCh eftoio)

zou ideaal zijn Of de gemeente moet
een alternatief hebben dat ook een
traal ligt "
"Ik kan me de wens van het SWOZ
en het CVH goed voorstellen", zegt
wethouder van welzijnszaken, Jan
Termes "Maar iedereen heeft het

recht om met voorstellen te komen
Binnen het college van burgemees
ter en wethouders zijn we er nog niet
over uit, de discussie is nog niet af
gerond De opmerkingen van het
SWOZ en het CVH zullen zeker
meewegen bij de besluitvorming"

(ADVERTENTIE)

Mr. R. J. Kaas - Mr. M. J. Meijer
advocatenkantoor aerdenhout bv

Advocaten & Procureurs
Zandvoortselaan 57, 2106 CJ Heemstede
tel. 023-292763
bel voor een gratis oriëntatie-gesprek

Beleidsplan
"Wij zijn op dit moment bezig met
een beleidsplan, waarmee we deze
overlast de wereld uit kunnen hel

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben
Omdat ik gniag \\il weten w dl /ich in mijn
omgeving afspeelt lei kennismaking onuang ik hu /andvoorts \ieu\\shlad

(ADVERTENTIE)

13 weken voor maar ƒ 11,00

Keukens
half geld
OOSTZAAN - Hans Verkerk
Keuken-import houdt magazijnverkoop aan het Zuideinde
39 m Oostzaan Diverse showmodellen en opkooppartijen
van de Duitse fabrieken worden
direkt aan particulieren vooi de
halve prijs verkocht1 Wie bmnenkort een keuken nodig
heeft, kan dus nu zijn slag slaan
bij Hans Verkerk aan het Zuideinde 39 m Oostzaan De verkoop is donderdag van 10 0021 00 uur, vrijdag van 10001800 uur en zaterdag van
09 00-17 00 uur Voer mformatie telefoon 01722-5541

Nieuwsblad
Naam ( m / \ )
\dies l l_

i

Postcode/Plaats
lek loon l L_J J
(.iiio/Uankni L

• Een klem groepje, dat opkwam voor natuurkunde, deed afgelopen week als laatste eindexamen op de
Gertenbach Mavo.
Foto Beriott
ZANDVOORT Voor een tiental leerlingen van de
Gertenbach Mavo zit het er op Na een tijd van veel
'zwoegen en zweten' hebben zij het eindexamen achter
de rug Nu heerst de spanning over het eindresultaat,
want lang niet iedereen is zeker van zijn zaak
De meningen over de 'zwaarte' van het examen waren
dan ook sterk verdeeld Eindexamenkandidaat Eoland

van de Mije (tweede van rechts op de foto) bevestigt dat
"Sommigen vonden wiskunde heel moeilijk, maai daar
dacht ik weer anders over Het is mijn beste vak Zelf
vond ik scheikunde lastig
Maar over het algemeen vond ik het examen niet
moeilijk, ik denk wel dat ik geslaagd ben", aldus een
zelfverzekerde Roland Na de Gertenbach wil hij de
Umond MTS gaan doen
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Daarna word ik abonnee en betaal per D maand ƒ 4,75* D kwartaal J 15,00
D halfjair / 27,00 D jaar / 49,00
* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
autoniatisehe betaling \ooi postabonnees gelden
andeie tane\en
l kunt u\\ abonnement ook telefoniseh aan ons
opge\en 020 M i S l i O O
Stuurde/e bon m een open emelop naai
\\eeknu'dia Antuooidnummci 10051 1000 PA
\msteidam l hoeft geen post/egel te plakken
8 "710371"017003" .
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FAMILIEBERICHTEN

Hartelijk Bedankt

Een nieuw leven
/.s een iconder
liet klinkt zo gewoon
maar het in zo bijzonder.

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

CHRSS HARDENDOOD

Roy-Bastïaan
die geboren is op 27 mei 1991 om
00.27 uur.
Hij is 53 cm lang en weegt 3940 gram.

was-,

Nassauplein 11
2042 AX
Zandvoort
Tel.
02507-19025

Di'/.i' i u h t T t r i i u m i i n i U ' um SO mm hrc'i'd c'n •">() mm
hoon k u n t u jii'liruiki'n <>rn oc'ii uunkomliüinu U' doen
\ a n biJMinrbi'cId j u l i i l e u m . reunie, vewiderinn. hu« i ' l i j k . Helioorte of ou'rlijden.
De oplage \ a n het ZandvoorK Niemvshlad Ijeilraant
5.101) exemplaren
l' b e t a a l t daarvoor slechts f'.il},- (excl <i'; P,T\V).
\ooi' meer i n f o r m a t i e bel \Veekmedia Uithoorn,
tel 021)75-10011.

Wij zijn ook weer blij
met de geboorte
van onze
tweede kleinzoon

BEDANKT:
Gemeentepolitie Zandvoort
Stichting Zandvoort Promotie
Heineken
K.N.Z.H.R.M.
Vislicn/del Rem
Bakker Balk
Bloemenmagazijn ERICA
Casino Zandvoort
H.I.C.
Bols
Haarlemse Bloemenmeixjes
De heer E. van Tettemde

Lenie en Lo Balledux
Vis Restaurant Schut

Bryan Douglas
en

Carla Ruigrok

vv
v

gaan trouwen
vrijdag 7 juni in het raadhuis te
Zandvoort.
De voltrekking van het huwelijk
vangt aan om 15.45 uur.

<\?

Ons adres is:
Wilhelmina Druckerlaan 32
1187 P V Amstelveen.

HOTELCLUBZANDVOORT

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

een gelukkig getrouwd paar.

Tel. 02507-13278

vv
vv
v

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
, Daarnaast kunt u bij ons
terecht voor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
NIVQ-POLIS
• een Naturauitvaartovereenkomst

Lieve Mama en Papa
van harte gefeliciteerd
met jullie

Vraag rustig vrijblijvend

l

l2 /2 jarig huwelijk
Héél véél liefs van
ELINE

alle inlichtingen bij:

P. J. d'HONT
UITVAARTVERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40

3 juni

1966

2041

1991

Tel.

KT Zandvoort.
02507-17244

Liefde is ... 25 jaar getrouwd zijn.

CARLA en
HENK v.d.MEY
Hartelijk

BOOT NATUURSTEEN
gespecialiseerd
i in grafmonumenten

gefeliciteerd
Patricia en Henk

Hartelijk dank voor de belangstelling die wij mochten
ontvangen bij ons 60-jarig huwelijk
Willem Paap
Corrie Paap-v/d Mije
Op dinsdag 21 mei overleed de heer
J. J. Eertink
oud-adj. directeur en leraar van de
Wim Gertenbachmavo te Zandvoort.
Tot op de dag van zijn overlijden heeft hij belangstelling getoond voor het wel en wee van „zijn"
school.
Wij wensen zijn kinderen heel veel sterkte om dit
verlies te kunnen dragen.
Collega's en Oud-Collega's
van de Wim Gertenbachmavo

ADVERTENTIES

Lieve Nick
Van harte gefeliciteerd
met het behalen van je
diploma Small Business.
Ben trots op je.

RECTIFICATIE
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Dr. J. P. Thijsseweg 9, huur ƒ488,54 per maand.
4-kamereenge/inswoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen, tenminste bestaande uit 2 personen.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van naam, adres en geboortedatum.

Aanvraag gemeentelijke studiebijdrage
Voor het schooljaar 1991/1992 is het mogelijk een tegemoetkoming in de
studiekosten te krijgen van de gemeente Zandvoort.
Wie komen in aanmerking?
Inwoners van de gemeente Zandvoort waarvan het gezinsinkomen minder
bedraagt dan bruto f 34.000,- per jaar.

Voor welke opleidingen?
Het voortgezet onderwijs zoals LAVO, MAVO, HAVO, VWO, LBO, VBO, MBO,
dag- en avondschool voor volwassenen en particuliere instituten die door het
rijk worden erkend of worden gesubsidieerd.
De regeling geldt niet voor o.a. basisonderwijs, hoger beroepsonderwijs en het
universitair onderwijs.
Waar en wanneer aanvragen?
Aanvraagformulieren voor deze regeling zijn verkrijgbaar bij de balie van de
afdeling Dienstverlening Bevolking in het Raadhuis, Swaluëstraat 2.
Het aanvraagformulier moet u vóór 15 september 1991 inleveren bij dezelfde
afdeling. U kunt het persoonlijk afgeven, maar ook opsturen. Het postadres is:
gemeente Zandvoort, afdeling Dienstverlening Bevolking, postbus 2,2040 AA
Zandvoort.
Het is aan te raden ook studietoelagen aan te vragen bij de provincie NoordHolland (aanvraagformulieren zijn telefonisch te verkrijgen, telefoon 023144400) en bij het Rijk (aanvraagformulieren verkrijgbaar bij het postkantoor).

Op aanvraag sturen wij u vrijblijvend onze
folder.
Onze adviseuse zal u graag thuis bezoeken
om u kennis te laten maken met onze
complete serie grafmonumenten.
Ook is er op afspraak een bezoek mogelijk
aan onze showroom.
Voor kwaliteit, service
en een scherpe prijs
Meer en Duin 21 - Lisse
02521-13308
02507-15427

Te huur

Openbare commissievergaderingen
De volgende commissies
dinsdag 4 juni 1991
woensdag 5 juni 1991
donderdag 6 juni 1991

Max Planckstraat 20.
Tel. 02507-12047.

WIJ ZIJN GESLOTEN
op vrijdag 31 mei en zaterdag
1 juni i.v.m. verhuizing naar ons
nieuwe pand.

J. van CAMPEN & Zn

schoen- en sleutelservice
é
autosleutels op code
\
Cornelis Slegersstraat 2 Tel. 15449

^*s .

vergaderen de volgende week in het Raadhuis:
20.00 uur Cie Maatschappelijk Welzijn
20.00 uur Cie Bestuurlijke Zaken
20.00 uur Cie Ruimtelijke Ordening

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

Ontwerpbesluit
(art 11 WRO)
Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om het
bestemmingsplan 'Bentveld Zuid' met betrekking tot het perceel Zandvoortselaan
299 te wijzigen overeenkomstig artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening.
Dit ontwerpbesluit ligt met de bijbehorende stukken met ingang van 3 juni 1991
gedurende veertien dagen ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4. Deze afdeling is van maandag
t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur geopend.
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunnen schriftelijk bezwaren
worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Glazenwasser/]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
'luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

LOODS
150 m2

Informatie
Informatie over degemeentelijke regeling kunt u verkrijgen via telefoonnummer
61466 en 61499.

DAG en NACHT bereikbaar

Begrafenissen
90 crematies!

X Scrndra en Erik 12V6 jaar

JAN

voor onze zeer geslaagde
Haring Party

r^
ch

Zaterdag l juni zijn

ELLES,

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur in
het gevelkastje ten kantore van EMM.

Hoe hoog is de studietoelage?
De toelage is in principe een vast bedrag, waarvan de hoogte afhankelijk is van
de te volgen opleiding en de gemaakte kosten.

Roy-Bastiaan

MAM, PAP,
OPA

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij u thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

EJTUTI

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

Louise en Roy-Bastiaan rusten van
13.00-15.30 uur.

Zij worden dan ook van harte
gefeliciteerd door

reparatiedienst
droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Marcel, Louise en
Jeffrey Sam-Sin

S?

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351

Za.middag ZVM l

Wij zijn heel blij met de geboorte van
onze zoon en mijn broertje

V

uitvaartverzorging
kennemerlancf bv

Harry en Toos

Paap

BAKKERIJ
Deze week

10 gesorteerde
MINI BOLLETJES

3.50

10 mini
CROISSANTJES
Zak SPRITS

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

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

Aangevraagde kapvergunning
De volgende aanvraag is ontvangen:
- J.A. Bosman, Vinkenstraat 3 te Zandvoort - 1 boom.

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

De aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van deze aankondiging ter inzage bij de afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20. De
afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van 9.00-12.00 uur.
Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijke bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
De bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Aangevraagde bouwvergunningen
68B-91
69B-91
70B-91
71B-91

Ontvanger Schoutenstraat 3
Ontvanger Schoutenstraat 7
Koninginneweg Srd
Tollensstraat 65

plaatsen dakkapel
plaatsen dakkapel
maken dakopbouw
bouw garage

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.0012.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

vsiaamu.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar Indienen bij
hel college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de
beoordeling belrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

Verleende bouwvergunningen
13B-91
49B-91
50B-91
52B-91
54B-91
55B-91
57B-91
58B-91

Grote Krocht 26
Corn. Slegersstraat 2c
Van Stolbergweg 7
Kerksteeg2
Kerkstraat 8
Dr. Schaepmanstraat 14
Koningstraat 55
Kostverlorenstraat 34

maken achteraanbouw
verbouw woning/werkplaats
uitbreiden woning
wijzigen gevel
wijzigen gevel
bouw serre
maken dakopbouw
plaatsen 2 dakkapellen

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen .op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na
verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
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023-315855
£ ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijlweg 183 Tel.023-315855 (DAG ÉN NACHT)

opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

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

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

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

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

Zandvoorts Nieuwsblad
AJSSEvERKQOPAPRESSENFa. P. Kleijn

DE WIT VERHUIZINGEN

Celsiusstraat 192, Zandvoorl

Weekmedia

Gaslhuisplem 12, Zandvoort

Fa. Veldwijk
AKO

Sig.mag. De Krocht
JUFFROUW JANNIE
MIJN SECRETARESSE KRIJGT
EEN BABY
WEET U TIJDELIJK EEN ANDER

IN DE KRANT
ZETTEN
DAN KOMT ZE VANZELF

Mamma
't staat in de krant
iedere week weer

BOO4DE
VRHUIZRS

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

Ke'kstraal 12, Zandvoorl

De Spar

Sig.mag. Lissenberg

Hallestr 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Pasteurstr3at 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoorl

Fa. De Vonk

Personeelswerving
dichtbij huis?
Voor personeelswerving dicht bij
huis werkt Weekmedia.
Onze kranten verschijnen editie-gewijs, zodat u gericht kunt adverteren in de directe
omgeving van uw
onderneming.
Elke week opnieuw geven de
personeelspagina's van Weekmedia een overzicht
van vacatures in
en rond Arnsterdam. De lezers weten deze pagina's
te-vinden; zij zoeken een baan.
De 18 kranten van
Weekmedia verschijnen wekelijks
in een oplage van
650.000 exempla-

ren.
De kracht van
Weekmedia is de
unieke plaats die
de verschillende
kranten in hun gebied innemen. Zij
bieden de lezer
veel plaatselijk
nieuws en leesplezier en ze worden
daarom intensief
gelezen.
Wilt u meer weten?
Vraag de brochure
over personeeelswerving aan: 020-

562 62 76.

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Maraned

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

Vondellaan l, Zandvoort
Thorbeckestraat 7, Zandvoort

Weekmedia
werkt!

T
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ANBO houdt mformatiemiddau voor

Wethouder Ingwersen over financiële tegenvaller
©

ia

i

Ziekenfondspatiënt gaat zelf
deel medicijnkosten betalen

e

ZANDVOORT - Wethqucler Peter Ingwersen is inmiddels met zijn ambtenaren van de sector financiën
naarstig op zoek naar qplossingen om de begroting voor zover mogelijk - uit de
rode cijfers te houden.

ZANDVOORT - Ziekenfondspatiënten zullen vanaf l
juli een deel van hun medicijnen zelf moeten betalen. Dat
geldt met name voor de 'dure
merken'. Naast deze nieuwe financiële regeling krijgen ziekenfondspatiënten dit jaar met
meer veranderingen te maken,
op het gebied van geneesmiddelen. Daarom houdt de Algemene Bond voor Ouderen afdeling Zandvoort op 6 juni een
informatiemiddag
voor
50-plussers.

"De begroting 1992 en de meerja! enramingen zullen onder grote fiuanciële druk komen te staan",
voorspelt Ingwersen. Het college
/iet zich voor 'een enorme ombui<:ing' staan, naast de te verwachi.en gevolgen van de tussenbalans.
In een poging om die noodzaak
ongedaan te maken, vertrekt er
binnenkort een afvaardiging naar
Den Haag. "We hopen nog wat te
kunnen regelen, maar we moeten
uitgaan van een erg pessimistisch
vooruitzicht".
Tot riu toe zijn regelingen met
betrekking tot recreatiewoningen
nogal onduidelijk geweest. Het
«et er naar uit dat daar in 1994
verandering in komt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten
heeft al meerdere keren bij het
Ministerie de problemen aangekaart.

Situering
Dit overleg zou resulteren in een
regeling, dat recreatiewoningen,
mits aan bepaalde criteria voldoend, tot de woningvoorraad gerekend zouden mogen worden.
Aanvankelijk zou dat in 1992 gebeuren, maar dat is - zoals nu
blijkt - uitgesteld tot 1994. "Voor
de gemeente bestaat er daarom
een groot financieel probleem
over de jaren 1990 -1994", aldus de
wethouder. "Politiek gesproken
exact deze raadsperiode".
Volgens de wethouder zijn in

1986 (toen hij zelf nog raadslid was) ningen. "Destijds heeft het gemeende mogelijkheden onderzocht om tebestuur er bewust voor gewaakt
recreatiebungalows tot de woning- dat de te bouwen Gran Dorado-woningen aan deze eisen zouden volvoorraad te laten behoren.
Bepalend daarvoor zijn de ligging doen", aldus Ingwersen. Ondanks
in de bebouwde kom, situering op dat zijn de woningen niet bij de telopenbaar terrein, voldoen aan de lingen van het CBS meegenomen.
bouwverordening,
genummerde
huizen, straatnaamgeving en aan- Woningdefinitie
sluitingen op openbare nutsvoorzieMaar OD het standpunt van het

C.B.S. en het ministerie valt volgens burgemeester en wethouders
het nodige af te dingen. Volgens
het college passen de Gran Dorado-woningen volledig in de definitie voor woningen, geschikt voor
normale bewoning en daardoor
ook binnen de door het C.B.S. gehanteerde nota 'Woningdefinitie'.
J.K.

De financiële veranderingen zijn
het gevolg van het Geneesmiddelen
Vergoedingen Systeem dat per l juli
1991 ingaat. De medicijnen voor ziekenfondspatiënten worden dan nog
maar tot een bepaald bedrag vergoed. Kosten de geneesmiddelen
minder dan dat bedrag, dan hoeft
men zelf niets te betalen. Zijn de
kosten echter hoger dan de vergoeding, dan betaalt men zelf het verschil.
Het is echter voor lang niet alle
medicijnen nodig om bij te betalen,
dat geldt merendeels voor de 'duurdere' merken. Vaak zijn er ook andere erkende merken of soorten te verkrijgen, die dezelfde eigenschappen
heboen maar een stuk goedkoper
zijn. Het is dan ook te verwachten
dat de huisarts vaker met zijn patiënt zal overleggen over het voor te
schrijven medicijn.

'Genoeg premie'
Apotheker J. Mulder jr. van de
Zandvoortse Apotheek verwacht na
l juli veel vragen aan de balie. "Ongetwijfeld zullen heel wat mensen
zich afvragen waarom zij hier aan de
balie moeten betalen voor hun medicijnen. De meesten vinden dat zij al

viert bescheiden feestje

Kerkdiensten
Weekend: 1/2 juni 1991
• ervormde Kerk, Kerkplein:
'.ondag 10.00 uur: ds. E. Sneller uit
Taarlem, Kollekte Jeugdwelzijnriinderbescherming
iereiormeerde Kerk:
iondag 10.00 uur: ds. M.E. Brink•nan uit De Bilt
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
-•.TB:
•'.ondag 10.30 uur: geen opgave
ioomskatholieke Kerk:
'uterdas; 19.00 uur: woord/commu-

niedienst, pastor Cl. van Polvliet '
Zondag 10.30 uur: pastor Th.W. Duijves
Kerk v.cl. Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds.
A. Snijders
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, thema 'Gebed', Peter Steffens
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Haarlem, tel. 023-244553.

OLÏTIE: Alarmnummer 06-11. In
mdere gevallen: tel. 13043.
'2KANDVVEEH:
Alarmnummer
|i lö-ll. Indien géén spoed 023-159500
' 'f - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
\nders: tel. 023-319191 (ongevall<>n), Centrale Post Ambulancever,'oer (CPA) Kennemerland.
HEKENAMBULANCE (Dierenbe<-herming): 023-246899.
;

\ UISARTSEN: De volgende huisart•en hebben een gezamenlijke waarlomingsregeling: J. Anderson, B.
,-un Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
'aurdekooper, H. Scipio-Blüme, F.
.'/eenink. Informatie daarover tijlens weekend, avond/nacht 'vanaf
:(i.30 uur, én tijdens feestdagen via
olefoonnummer 30500. De spreeku•on van de dienstdoende arts zijn
'owel op zaterdag als zondag van
•1.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
.1.30 uur. Een afspraak is niet noHg. Inlichtingen omtrent de dien-ten van dokter Flieringa worden
'erstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandirls bellen.
ipotheek: Zandvoortse Apotheek,
I.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings•ijden (alléén voor recepten): zatertag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
•ondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.
'•uiten de openingstijden alleen in
'ringende gevallen en na telefoni".•he afspraak.
Vijkverpleging: Voor spoedgevallen
s het Kruiswerk Zuid-Kenhemeritnd 's avonds, 's nachts en in het
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weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zanclvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
De stichting is tijdelijk alleen 's morgens bereikbaar. Het spreekuur op
dinsdag- en donderdagmiddag van
13.30 tot 15.00 uur gaat wel gewoon
door.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen: ƒ l,- voor een enkele rit, ƒ l, 50 retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, cel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur, Verder volgens afspraak. Deze huïpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wvtswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden.
Spreekuur eerste en derde dinsdag
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierde dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

Camperprobleem
ZANDVOORT - De Pinksterdagen
zijn volgens Klaas Annema, fractievoorzitter van D66, een 'slechte generale' geweest. Hij wijst daarmee op
de campers die her en der in het
dorp werden gestald. Volgens burgemeester Van der Heijden is er uitermate krachtdadig opgetreden, maar
valt er soms niets aan te doen. "Een
camper is een motorvoertuig, daaroni kun je deze niet wegsturen van
een parkeerplaats".

Veel bezoekers op
fancy fair voor
IWariabasisschool
ZANDVOORT De fancy fair van
de Mariabasisschool werd vrijdag
druk bezocht. De basisschool orga
niseerde de feestmarkt om geld in te
zamelen. Van de opbrengst worden;
een nieuwe televisie en video gekocht.

De organisatoren spreken van een
„zeer gezellige en druk bezochte'
avond". Het was een komen en gaan
van mensen, zowel volwassenen als
kinderen. Voor alle leeftijden waren
activiteiten op touw gezet. Zo kon
den de kinderen meedoen aan spel
letejs zoals spekhappen, zaklopen
en ezeltje-prik. Heel wat kleintjes
lieten zichzelf 'versieren' in de grime-hoek. De oudere bezoekers doden volop mee aan het Rad van
50-plus
De Algemene Bond voor Ouderen, Avontuur.
Aan het eind van de fancy fair telafdeling Zandvoort, vreest dat de
den de organisatoren een bedrag van
nieuwe regelingen veel onduidelijk- bijna
gulden. Hiermee
heid zullen veroorzaken onder oude- kan devierduizend
school een televisietoestel en
ren. Dat is immers een leeftijds- video-apparaat
aanschaffen.
groep waarbinnen veel medicijnen
geslikt worden. "Wij vinden het erg
belangrijk dat de mensen weten
waar zij aan toe zijn", zegt ANBO-bestuurslid mevrouw Carbaat. De
ANBO heeft daarom twee gasten uit- Periode: 21 - 27 mei 1991
genodigd, apotheker J. Mulder jr. en
huisarts P. Paardekooper, om uitge- Gehuwd:
breid informatie te geven over de Van Waardentaerg, Robbert Jan en
nieuwe ontwikkelingen. Dat gebeurt Lukkassen, Beppie Lonka José
op donderdag 6 juni in het Gemeen- Van der Plas, Jan en Gorthuis, Klasi
schapshuis. Deze bijeenkomst, die na Theodora Maria
om 14.00 uur begint, is voor alle vijf- De Boer, Marcel en Abraas, Ingrid
tig-plussers toegankelijk, óók voor Pauline
niet-leden van de ANBO.
Sticnstra, Stoffer en Monshouwer.
Nannet
Behalve de eerder genoemde voor- Geboren:
taeelden, komen deze middag diver- Mitchell, zoon van: Geurs, Daniël
se vragen rond medicijnen aan bod, Lucas en Van Borkulo, Nancy
zoals bijvoorbeeld ook de vraag of er E mina
gelijkwaardige, vervangende prepa- Delany, dochter van: Van Damme.
raten zijn. Daarnaast zullen beide Theodorus Suannes Petrus en Leek,
heren proberen antwoord te geven Maria Martha Gerarda
op vragen uit het publiek, zowel op Dylan Markus, zoon van: Kokerpharmaceutisch als op medisch ge- noot, Marcel Johannes en Ligtelijn.
Hester
bied.
Mark, zoon van: Paap, Jan Piet en
Hamer, Ingrid
Feline Tamira, dochter van Goos.
Karel Cornelis en Dorst, Nancy
Overleden:
Van der Voet geb. Schaap, Jobje.
oud 84 jaar
ZANDVOORT - Afgelopen zater- Hoogland geb. Wagenaar, Hedwig
dag is Andries Pieter Antenbrink Dorothea, oud 63 jaar
overleden. Hij was voorzitter van Eertink, Jan Johan, oud 79 jaar
Sportclub Nieuw Unicum. Anten- Antenbrink, Andries Pieter, oud 55
jaar
brink is 55 jaar oud geworden.

Burgerlijke stand

PERSONALIA

Loterij op
Nicolaasschool
ZANDVOORT - Leerlingen van de

Nicolaasschool starten maandag de
lotenverkoop voor hun fancy fair.
Deze wordt gehouden in hun school
aan de Lorentzstraat, op zaterdag 15
juni tussen 14.00 en 18.00 uur. De
opbrengst is bestemd voor hun kamp-uitstapje en voor schoolbenodigdheden.
Met de loterij zijn onder andere
een weekeiidreis voor twee personen, een fiets en diverse huishoudelijke apparaten te winnen. Op de fancy fair komt ook een rad van avontuur te staan.

Weekenddiensten
iVcckend: 1/2 juni 1991

genoeg ziekenfondspremie betalen.
Maar dat geld is dus het bedrag dat
niet meer wordt vergoed. Dat moeten wij aan de klanten doorbcrekenen".
Daarnaast zijn er dit jaar nog meer
veranderingen op het gebied van de
geneesmiddelen. Bijvoorbeeld dat
men van sommige medicijnen nog
maar een kleine hoeveelheid meekrijgt, in plaats van een voorraadje
voor meerdere maanden. Van slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen
krijgt men niet meer mee dan voor
een maand, van (andere) tabletten
die men langdurig moet slikken niet
meer dan voor drie maanden.

Zandvoorts
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Uw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag voor
" 12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166

MENINGEN
ZANDVOORT - Een beetje
ongerijmd is het wel: Amnesty
International viert feest terwijl
overal ter wereld nog mensen
vanwege-hun overtuiging, afkomst of geaardheid achter de
tralies zitten. Toch vonden de
Zandvoorste leden van Amnesty de tijd rijp voor feestelijkheden: de vereniging bestaat dertig jaar. De winnaars van de
kleur wedstrijd zijn inmiddels
bekend.
„Het was 28 mei precies dertig jaar
gelden dat Amnesty International in
het leven werd geroepen. Eigenlijk
is het lustrum geen reden om een
groot feest te vieren. Tenslotte is het
voornaamste doel van A.I. dat het
zichzelf overbodig kan maken. Het
is echter duidelijk dat de acties over
een langere periode zullen moeten

ZANDVOORT - Als het aan
commercieel-directeur • Ron
Schouten van uitzendbureau
'Effekt 2000' ligt, hoeft niemand in Zandvoort meer zonder baan te zitten. Aanstaande
zaterdag l juni opent hij aan de
professor Zeemansstraat zijn
derde vestiging. Zijn vrouw
Hetty heeft daar de supervisie,
dochter Celestine wordt de
nieuwe assistent-manager.
Voor de 52-jarige Zandvoorter
Ron Schouten staat het als een paal
boven water. "Iedereen die werken
wil, kan werken". Al vanaf zijn 21e
zit hij in het commerciële werk.
waarvan de laatste twee decennia
met uitzendbureau's. Na aanvankelijk als 'dagloner' bij 'Actie 68' gewerkt te hebben, besloot Schouten
zo'n vier jaar geleden het maar eens
over een andere boeg te gooien. De
door hem opgedane ervaringen
vormden een goede basis om de bakens wat te verleggen. Een compagnonschap bleek geen goede keus,
dus besloot hij in Haarlem voor
zichzelf te beginnen.
Zijn eigen uitzendbureau werd
een succes. De naam 'Effekt 2000'
dekte precies de lading die hij aan
zijn nieuwe bron van inkomsten
dacht mee te geven. Zijn 'expansiedrift' noopte hem na twee jaar om te

worden blijven voortgezet", cohstateert werkgroep-lid Gilles Stoop bij
het jubileum.
Toch heeft de werkgroep een aantal feestelijkheden georganiseerd.
Op de rommelmarkt tijdens Koninginnedag werd heel wat geld verzameld. En ook de kleurwedstrijd
blijkt een groot succes. Veel Zandvoortse kinderen hebben aan de
wedstrijd meegedaan. Inmiddels
zijn de winnaars bekend geworden.
De inzendingen zijn ingedeeld in
drie categorieën: kinderen van twee
tot en met vier jaar oud, van vijf tot
en met zeven jaar oud en van acht
tot en met elf jaar oud. In de eerste
groep sleepte Jesse Zwart en Chris
van Berge-henegouwe de eerste prijs
in de wacht. Tweede werden Sander
Pieroelie en Robert-Jan de Groot.
Wilco Voght en Marijn Pieroelie

zien naar een extra vestiging. Hij
koos voor. IJmuiden. Ook deze zaak
liep als een trein.

Uitgangspunt
Samen met zijn team werkte hij er
hard aan zowel de aankomend werknemer als de werkgever tevreden te
houden. "Je hebt altijd twee klanten
die je iets moet bieden. Degene die
bij je naar binnen stapt voor werk,
én iemand die dringend om een
werknemer verlegen zit". Inmiddels
heeft hij bijna 170.000 werkzoekenden aan een baan geholpen.
Schouten selecteert zelf zijn eigen
personeel dat hij een belangrijke rol
toedicht. Schouten: "Ten eerste zijn
dat mensen die weten wat er in de
wereld te koop is. Ten tweede gaan
ze niet op de loop als iemand iets
zoekt dat er niet is of als het onmogelijk is hen juist aan die baan te
helpen, die ze wensen. Het blijkt uiteindelijk toch dat er altijd een baan
te vinden is waarin de mensen zich
thuis voelen".

krijgen de derde prijs. De overige
prijzen in de jongste groep gaan naar
Nienke de Boer en Martij n Paap.
Martijn de Groot en Torn de Boer
kleurden het mooiste in de groep
van kinderen van vijf tot en met zeven jaar oud. De tweede prijs is voor
Mariska Boukes en Maurice Mulder
krijgt de derde prijs. De overige zeven prijzen gaan naar Diantha Dalhuyzen, Jochem Leegwater, Marjon
Schouten, Jaimy Dijkema, Johan
Driehuizen, Bastiaan 'Pieroelie en
Paulien Leegwater.
In de derde groep (de kinderen
van acht tot en met elf jaar oud)
heeft Merel de Jager de eerste prijs
gehaald. Danny Dalhuyzen krijgt
met zijn kleurplaat de tweede prijs.
Manuela Berkhof is derde geworden.
De prijzen zijn beschikbaar gesteld door verschillende ondernemers in en om Zandvoort.

Niet alleen Zandvoorters zijn soms
verbijsterd over de ontwikkelingen in
het dorp. Ook buitenlanders die de
badplaats regelmatig aandoen, zien
tot hun schrik de omgeving veranderen. Een Engelsman uit Londen vraagt
zich af wat Het Circus in Zandvoort
doet.

Engelse
verwarring
In 1990 verbleef ik verschillende
malen in Zandvoort terwijl ik herstelde van een heupoperatie waarbij
mijn linkerheup volledig is vervangen. Ik bezoek de Noordzeekust al
enige tientallen jaren. Ik was om die

reden blij verrast afgelopen jaar.
toen ik zag dat tegenover het Zandvoorts Nieuwsblad een nieuwe gebouw verrees. Het zag ernaaruit dat
het een theater zou worden, of een
concertzaal of een vergelijkbaar cul
tureel gebouw.
Wat gaf het mij een schok toen ik
bij mijn laatste bezoek aan Zandvoort, afgelopen maand, tot de ontdekking kwam dat het gebouw onderdak biedt aan fruitautomaten en
dergelijke. Hoe is het mogelijk dat
zo'n verschrikking gebouwd mocht
worden in Zandvoort.
Wanneer kan ik weer gebruik maken van het Zuid Pavilion'! Het
moet alweer drie jaar geleden zijn
dat dit café aan het zuidelijk deel
van de Zandvoortse kust werd gesloten. Waarom blijft een tent met zo'n
gemakkelijke toegang gesloten?
ftrilïith VauKliun Wiiliams
Londen

ring beschikte, wilde het maar niet
lukken. 'Te oud, vonden de werkgevers'. Ik ben mij toen persoonlijk
met deze zaak gaan bemoeien en heb
wat relaties benaderd. Uiteraard
heeft ze een baan gekregen".
Om aan de grote vraag te kunnen
voldoen, is op ook zijn vrouw Hetty
in de zaak gekomen. Na een gedegen
inwerkperiode kan zij nu 'op eigen
benen staan'. Tijd dus om de horizon nog verder te verbreden, vindt
Schouten. Zandvoort blijkt nog onontgonnen gebied, het toerisme
biedt niet voldoende werkgelegenheid. "Werkzoekenden moeten nog
steeds uitwijken naar plaatsen elders in de regio", aldus Schouten.
Voor hem was dat de reden om ook
in deze plaats een filiaal te openen.
Vanaf aanstaande zaterdag kunnen
de Zandvoorters bij hem aan huis
terecht. "Potentiële klanten zijn er
genoeg. Als het moet is er voor iedereen ee'n baan. Onze slogan, 'iedereen
die wil werken kan werken' is tot nu
toe altijd opgegaan".

Schouten heeft een gedeelte van
zijn woning aan de Professor ZeeOnontgonnen
manstraat als kantoor ingericht. De
Schouten geeft een voorbeeld van vlag met zijn logo wappert al in de
een secretaresse die weer aan het tuin. Hij hoopt in de maand septemwerk wilde. "Ze was al bij verschil- ber op Schiphol zijn vierde uitzendlende uitzendbureaus langs geweest. bureau te kunnen openen. 'Effect
Ondanks dat ze de goede opleidin- 2000' doet kennelijk zijn naam eer
gen had en over een goede werkerva- aan.

• Het kantoor in Zandvoort van Effect 2000 wordt beheerd door Hetty en
dochter Celestine Schouten.
Toto Biam Stipien
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OPEN HUIS

foto BOOMGAARD

Vriendelijk, vers en toch voordelig!

Grote Krocht 26, Zandvoort
Dagelijks geopend van 13.00-21.00 uur

Maandagochtend geopend

WEEKMENU

in

Donderdag 30 mei.
Coq au vin, gestoofde kipfilet met rode
wijnsaus, snijbonen en rijst f 13,50

Dr C. A. Gerkestraat 36a zw: zat 1 juni van
14 00-16 00 uur Zeer luxe app op beg grond,
tuin zuid Ind entree met marmeren vloer, ruime
woonk met open haard en schuifpui, luxe open
keuken met inb app , toilet, slaapk , luxe badk
met half rond bad, toilet, 2 grote slaapk met
schuifpui Vr pr ƒ 225 000,- k k

l UUR

HALTESTRAAT 34
TEL. 02507-12025

ontwikkeld en afgedrukt

Vrijdag 31 mei.
Lamsstoofpot met gemengde salade
ƒ 13,50
Zaterdag l juni.
Gepocheerde moot zalm met witte
wijnsaus, gegratineerde
aardappehchijfjes en worteltjes ƒ 15,50

Kwekerij

Zondag 2 juni.
Verse asperges met beenham, ei, boter
en gemengde salade f 15,50

Van Stolbergweg 1. Tel. 17093

P. van KLEEFF
ZOMERPLANTEN
geraniums hangend en staand
Oostenrijkse hang-geraniums

Mengsel voor
het vullen van
plantenbakken

Woensdag 5 juni.
Spare ribs, gepofte aardappel en
courchettes ƒ 13,50
ALLE GERECHTEN
KUNNEN WARM OF KOUD
MEEGENOMEN WORDEN.

%^ • p. zak

Speciale mest voor geraniums en
bloeiende zomerplanten.
Div. bloembakken
Roodsteen - Plastic en
Grieks Aardewerk

Tuinaarde
Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

INGWERSEN &
HELMÏG

Info 16023.

SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX: 023-274785

Nationale Postcode Loterij
gaat naar 2 x het miljoen toe!

Nieuwe kans op miljoen!
Maar de Postcode Loterij geeft het niet gauw op Daarom kondigen wij nu al aan dat we op
27 augustus liefst twee keer 1 miljoen gulden gaan trekken We hopen dan van harte twee
deelnemers in een klap miljonair te laten worden Laat zo n kans niet lopen en stuur - als u nog
geen deelnemer bent - de WIN EEN-MILJOEN BON op

worden gesteund ten bate van mens, natuur en milieu U leest er in deze krant regelmatig
over en ziet de projecten op televisie m het programma van Jos Doet u ook mee''

Trekking op 27 augustus op TV!

U helpt mens, natuur en milieu
Het belangrijke van de Postcode Loterij is immers dat met de netto opbrengst projecten

POSTCODE IN DE PRIJZEN?
D 23 mei 1991 heeft cie trekking plaatsgevonden Van de winnende lotnummers zijn de laatste twee cijfers weggelaten, want iedere deelnemer in dezelfde postcode als de winnaar, wint -tot 3000 gulden - dezelfde pnjs
ij prijzen van een tientje wint zelfs de heie wijk Daarom zijn daar ook de letters weggelaten

1

XZ
NG
VC
HP
CX
VA

2525,50700502570CT
50,AT
25BS
25 KD
700VH
25GW
50 XL
50GR
25NN
25SC
25RE
25BZ
50PN
25Kr<
50NV
25
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50TH
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25SP
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50 FC
50GX
50i PG
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* <
25•>
IX
50RH
2570-
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1752
1 782
1 782
1783
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2272
2?83
2284
2324
2371
2402
240b
2411
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SUPERWINKELPRMS
een l«ven lanq gratu tot ƒ 100,- per
week winkelen bij
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TV-WEEKPRiJZEN VAN
'DE 64.000 GULDEN VRAAG &
DE POSTCODE UDTERJJ'
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3014
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3021
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3061
3066
3067
3068
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25CG
50
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25i'
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251
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501 --. PV
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KT
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3072
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3074
3075
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3078
3078
3079
3081
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CA
HL
DE
AA
XM
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SW
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VD
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2524
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XZ
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4541
4630
4631
4635
4661
4664
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4817
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AA
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Gran Dorado Prijzen

3262
3286
3334
3335
3335
3341
3361
3362
3381
3438
3443
3454
3512
3521
3524
3531
3531
3532
3533

70-

2727 HS
2728 JG
2741
277
VK
285' B M
29 2 CD
2Q13 LB
2951

3171
3195
3201
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3225
3232
3233
3235

3670 PK
3703 JH
3711 BB
3742
3752 NW
3761 LA
3765 GB
3766 JB
381?
KA
3816
3843 AA
3848 AR
3861 EW
3862
3862 SM
3882 NP
3931 RN
3956 C P
39b1 H R
3962 ET
4003 VD
4191 DJ
4264 AM
4271
4381
GN
4388
4481
AL
4506 KA
4536 CC

RB
SJ
TD
GS
RV
CM
GT

PK

25^25,50,25,25,25,50,70,50,-

5013
5025
5037
5038
5041
5042
5043
5051
5071

10 -

CC

CH
RL
AM
DS
NC
KL

5o|70,25,50,50,50,25,25,70,-

in Soc. "De Manege"
komende 2 zaterdagen live
60er jaren muziek met
verschillende orkesten.
Uitsluitend ongebonden mensen, corr.
gekleed, v a 25 jaar.

HET M/L/Of N/
013
01 b
018
019
1033
033
I034
10 J1035
053
C 58
0 8
Ob2
lOt
1 7
1" Q
0 j
f 8
C ^
r Q
!•>
Cl>2
1U3
HV3
1C'
10Q3
1C?
O"1'
\ C~
lh
'
1
1

Back to the
Bovenzaal DJ met moderne dansmuziek

ADVOCATEN EN PROCUREURS

Op 28 mei liep de spanning tijdens de tv-uitzending van 'De 64.000 Gulden Vraag
't De Postcode Loterij' hoog op toen notaris Van Os eindelijk aan de trekking
/an het miljoen toe was. De gelukkige had de eigenaar van het lotnummer
J165 TT 05 moeten zijn. Helaas! Na zorgvuldige controle is gebleken dat het
lewusie lotnummer niet is ingestuurd. Dat is jammer, want we hadden de zomer
j
cht feestelijk willen inzetten met die geweldige prijs van één miljoen gulden.
iVel keren we de 'miljoenentroostprijs' van liefst 3.000 gulden aan iedere
ieelnemer met dezelfde postcode als die van de Zomerhoofdprijs: 6165 TT.

VAN

MAKEL/KAR O.G. m

5-

5071
5076
5081
5091
5224
5231
5233
5235
5236
5252
5253
5271
5315
5341
5341
5342
5343
5343
5344
5347
5351
5401
5451
5463
5463
5521
5521
5611
5642
5643
5691
5694
5701
5712
5712
5831
5915
5932
5995
6001
6042
6043
6049
6071
6081

VG
TR
CJ

JL
XJ
AV
AG
AG
NZ
XL
CH
GV
KT
GK
ZN
JH
GG
HJ
Db
SP
TX
SG
EM
VZ
AL
VD
TT
SX
EE

50,50,70,700,70,70,70,50,50,70,700,70,25,7000,25,50,25,500,50,70,700,7000,25,70,7000,70,70,50,25,70,70,25,700,70,50,50,25,70,50,700,50,25,70,25,70,-

3313 AP 02

HOOFDPRIJS
ƒ 100.000,en voor iedere deelnemer in
de postcode 3313 AP een
troostprijs van ƒ 1.000,6161
6164
6176
6181
6216
6217
6224
6229
6229
6241
6361
6371
6411

AK
BR
NG
AX
GD
GC
HM
GD
HN
DM

70,25,25,25,50,50,70,5050,50070,50,500,70,25,-

6828
6828
6828
6828
6871
6901
6904
6904
6921
6951

7101
7101
7102
7121
7122
7123
7261
7321
7331
7339
7364
7451
7532
7543
7544
7545

6413
6413

PP

6441
6441
6466
6467
6525
6531
6535
6537
6541
6541

AX
CE
AD
GT
TB
SR
VX
PP
ZG
ZG

50'700,25,700,50,25,502525,25,-

6602
6674
6813
6821
6823

CN
EB
EK

25i50,700,70,50,-

AR

JL
RP
VJ
LJ
HX
LR
DL
GC

70,500,25,25,700,25,70,25,700,500,-

7546
7573
7641
7671
7741
7771
7815
7884
7921
7934
7971
8012
8016
8021
8023
8023
8042
8096
8161
8172
8225
8231
8232

DB
ER
HS
EW
BB
EW

TS
JN
TJ
CG
BG
AM
WN
WZ
XA
ME
BD
ZZ
XJ
RZ
EW
LM

25,50,25,-

500,25,25,70,500,25,25,7000,700,25,25,25,25,50,700,25,50,25,25,25,-

Voor iedere deelnemer in
de postcode 6165 TT een
'miljoenentroostprijs' van

6165 TT 05

ZOMERHOOFDPRIJS
ƒ l .000.000,en voor ledere
deelnemer in de postcode
6165 TT een troostprijs
van ƒ 3.000,-

Doe mee met de Nationale Postcode
Loterij en maak elke maand kans op een
ton, en al die duizenden andere prijzen
En op 27 augustus twee kansen op
liefst één MILJOEN gulden
Als u de bon nu invult en opstuurt,
bent u er zeker van dat u m de
trekking zit Wie durft zo'n
kans nog eens te laten
liggen?
Alleen bij de Postcode Loterij
maak je al voor een tientje
kans op een miljoen1 Doe
mee met Nederlands
gezelligste loterij en grijp de
kans om in één keer miljonair te
worden
Manuela Kemp en Jos Brink presenteren 'De 64 000 Gulden Vraag en
De Postcode Loterij '

EEN N/E(M KANS OP HEEK
EEN MILJOEN!

ƒ3.000,BJ
EG
CH
AS
CN
CC
EG
DG
CE
AL
ZC
AM

500,500,70,25,700,25,50,25,700,25,70o[25,70,70,70,-

8252
8256
8262
8265
8265
8331
8384
8446
8531
8811
8923
8925
8932
9047
9202
9203
9254

CM

LS
WK
AC
ES
DM
CA

AG
DD
GX
KD
AX
KG

7000,70,70,700,50,50,700,50,25,70,25,7000,50,25,700,700,70,-

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
ƒ de vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg per maand
het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven
_l 1 lot (ƒ 10,-) per maand

loten (a ƒ 10,-) per maand

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

EXTRA PRIJZEN VOOAf OF
LEZERS VAN ONS BLAD
1025

10,-

1079.GC 25,-

1401

10,-

1031

50,-

10,-

1079NC 25,'

1402SL

1068 PD 50,-

1095VX 100.'

1406RC 25,-

1068 XP

1106CN 25,

1441 TH

50,10,-

1076RG 50,-

1121 KX 100,
1156 BV 25,.

1446
1566

10,-

1078HH 25,-

1188NG 25,.

2102ZC 100,-

1078JV

1313

2153 AL

50,-

1076 BB 100,-

25,-

1079 DM 25,-

10,

1324CH 50,.

25,-

AM
9635
9665 EA
9699
9711 BR
9721 EP
9981 AN

25,70,25,70,500,7000,25,-

zetfouten
voorbehouden
max 50 loten per
postcode

j

BEL VOOR GRATIS WONENGBROCHURE j

SCHAIK

groot assortiment

Dinsdag 4- juni.
Halve gebraden kip met cajunsaus,
gebakken aardappelen en gemengde
salade ƒ 13,50

woonhuis geheel gerenoveerd.
Keuken met
inbouwapparatuur.
Tel. 14443.

Van Ostadestraat 1a: karakteristiek woonhuis
in centrum van Zandvoort met garage/berging
(35 m2) Ind kelder, vestibule, gang, toilet,
woonk met open haard, luxe keuken met inb app, bijkeuken, 1e et 3 slaapk, toilet, luxe
badk met wastafel, ligbad en douche, dakterras
(40 m2), c v Vr pr ƒ 239 000,- k k

Marisstraat 48. Goed onderhouden woning
nabij strand Ind entree, hal, gang, toilet, doorzonwoonkamer, keuken, kelderkast, 1e et 3
si k , badk met wast, ligbad en toilet, 2e et zolder bereikb via vaste trap Voorzijde v v thermopane beglazing Vr pr ƒ 295 000,- k k

Maandag 3 juni.
Boeuf stroganoff met rijst/groentemix
en sperziebonen f 13,50

HUPS te koop
Centrum
met zomerhuis

OPEN HUIS

Uw kleurenfilm

Zaterdags geopend van 9.00-21.00 uur

Burg. van Alphenstraat 61/2: zat 1 juni van
14 00-16 00 uur Luxe driekam hoekapp met
balkon Ind hal, gang, toilet, woonk , moderne
keuken met inb app , 2 slaapk , badk met hgb
en wast, serv k /334,-pm Vrpr ƒ155000,kk

NATIONALE

T
LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen m een enveloppe (zonder postzegel) naar.
Nationale Postcode Loterii, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag
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ZANDVOORT - Het schoolhandbaltoernooi voor de basisscholen van Zandvoort, dat georganiseerd werd door CasinoZVM handbal, is - onder goede weersomstandigheden - ook dit
jaar voortreffelijk verlopen. Als totaalwinnaar kwam opnieuw
'de Oranje Nassauschool uit de bus.
Aangezien de krachtsverschillen
dit jaar zeer gering waren bleef het
tot de laatste wedstrijd zeer spannend. Kwamen er in voorgaande jaren weieens uitslagen voor van boven de tien doelpunten, nu was dat
niet het geval en vaak werd er gewonnen met slechts minimaal verschil. Uiteindelijk bleek zowel bij de
meisjes als de jongens de Oranje
Nassau de sterkste te zijn, waardoor
ook de totaal prijs werd gewonnen.
Uit handen van de Casino-ZVM
voorzitter, Geert Dijkstra, ontving
de Oranje Nassau, voor de vierde
keer de wisselbeker.

Verrast
De Hannie Schaftschool deed het
dit jaar erg goed en werd op korte
afstand tweede. Ook de Van Heuven

meegespeeld worden.
Mede door de financiële bijdrage
van Autobedrijf Fred Hehl en Restaurant Establo ging om ongeveer
half vijf iedere school met een prijs
tevreden naar huis. De organiserenGoedhartschool bood knap tegen- de leden van Casino-ZVM konden na
spel en eindigde daardoor op een afloop weer opgelucht adem halen,
fraaie derde plaats.
want alles was weer naar wens verlopen.
De organisatie werd erg verrast
door de aanwezigheid van de plaatEindstand meisjes: 1. Oranje Nasselijke omroep, die ter plekke was sau 6-11, 2. Hannie Schaft 6-10, 3.
met een verslaggever en recht- Plesman 6-7, 4. Maria 6-6, 5. Beatrix
streeks gesprekken uitzond. Zowel 6-4, 6. Van Heuven Goedhart 6-4, 7.
leerlingen als bestuursleden van de Nicolaas 6-0. Eindstand jongens: 1.
organiserende vereniging werden Oranje Nassau 5-9, 2. Van Heuven
geïnterviewd. Ook sportief gezien Goedhart 5-8, 3. Hannie Schaft 5-7,4.
verliep alles op rolletjes, wat mede Nicolaas 5-3, 5. Beatrix 5-3, 6. Pleste danken was aan de coaches, de man 5-0.
leerkrachten en de scheidsrechters,
Totaal eindstand: 1. Oranje Nasmaar vooral de schooljeugd liet zich sau 20 punten, 2. Hannie Schaft 17,3.
vari een goede kant zien. Mede hier- Van Heuven Goedhart 12, 4. Beatrix
door hadden de mensen van het 7, 5. Plesman 7, 6. Maria 6, 7. NicoRode Kruis afd. Zandvoort niet veel laas 3.
te doen. Vielen er toch gewonden
De jonge Zandvoorters laten zich
dan deed een spons, een zalfje of een niet zomaar opzij zetten.
• Het handbaltoernooi voorde basisscholen verliep ook dit jaar voortreffelijk en bleef tot de laatste wedstrijd zeer
pleister wonderen en kon weer snel
Foto: Bram Stijnen.
spannend.

Wethouder feliciteert Zandvoort '75
ZANDVOORT - De ter gelegenheid van het behaalde kampioenschap en de daarmee gepaard gaande promotie naar de
derde klasse KNVB, gehouden receptie, is in de kantine van
Zandvoort'75 een geanimeerde bijeenkomst geworden. De succesvolle club werd door velen gelukgewenst met dit prachtige
resultaat. Die gelukwensen werden vaak vergezeld van cadeaus
in de vorm van voetballen.
Voordat de receptie echt een aanvang nam was het wachten op de
spelers van de selectie. Zij moesten
nog aantreden voor een zaalvoetbalwedstrijd, maar nadat de spelers waren binnen gedruppeld en oud-voorzitter van Zandvoort'75 en -thans
voorzitter van de Sportraad Andries-van Marie het woord nam,
werd begonnen met het officiële gedeelte. Van Marie gaf na een korte
inleiding, waarbij hij een groot aantal schriftelijke gelukwensen voorlas, het woord aan de voorzitter van
de HVB, de heer Duinker. Deze
sprak zijn bewondering uit voor de
Zandvoortse vereniging en wenste
hen van harte geluk.
De volgende spreker was de heer
De Graaf en die was van mening dat
zijn club het fantastisch had gedaan.
Hij memoreerde over het unieke

(ADVERTENTIE)

de geleverde prestaties van Zandvoort'75 in dit seizoen, wenste het
talentvolle team volgend jaar veel
succes en gaf tenslotte het woord
aan voorzitter van Zandvoort '75,
Piet Ruigrok, die alle bezoekers en
sprekers van harte bedankte.

feit, dat Zandvoort'75 dit seizoen zoveel kampioenschappen had be- Medaille
haald en vooral de promotie naar de
De aftredende Zandvoort'75 voorderde klasse, van het eerste team, zitter complimenteerde vooral traiwas een felicitatie waard.
ner Gerard Nijkamp en verzorger
Aard Eijkhoff en liet zijn bewondering vergezeld gaan van een envelopGoede zaak
pe met inhoud. Ook de spelers werOok wethouder van sportzaken den in het zonnetje gezet en die kreJan Termes, gaf blijk van zijn be- gen een fraaie medaille als herinnewondering voor Zandvoort'75. Hij ring aan dit kampioenschap aangenoemde het een voortreffelijke pres- boden.
tatie en was van mening dat het
Ten slotte deelde Ruigrok mede
Zandvoortse voetbal op een veel te dat volgend seizoen met een nieuwe
laag niveau stond en dat door de sponsor in zee gegaan wordt. Het
promotie van Zandvoort'75 het te contract met Kroon Vis, voor drie
lage niveau ontstegen was, hetgeen jaar, werd tijdens deze receptie oneen zeer goede zaak was. „De perio- dertekend, waarna nog enige tijd,
de van stilstand is doorbroken", onder het genot van een drankje en
vond de wethouder.
een hapje, op het succesvolle seiAndries van Marie gaf in een zoen van Zandvoort'75 teruggekegloedvolle speech een overzicht van ken werd.
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ZANDVOORT - Het Zandvoortmeeuwen-zaalvoetbaltoernooi
vordert gestaag en er begint al enige tekening in de strijd te
komen. Het is echter nog te vroeg om al van beslisingen te
spreken, aangezien er nog vele teams kans hebben op een finaleplaats.
Om nu maar eens te beginnen met
de recreanten. Daar leek Nihot een
vooraanstaande rol te gaan spelen.
De Ratabels wonnen met 4-1 van Nihot en eerder werd al met groot
machtsvertoon gewonnen van Reproproof met 12-3. In beide partijen
speelde Alex Miezenbeek een hoofdrol. Bakkerij Paap volgt in deze klasse goed door Lammers Boys met 4-1
terug te wijzen. Bij de veteranen is
Banana/Fontanella duidelijk te
sterk. In het duel met concurrent
Iméx Brilmode bleef Banana met 4-5
aan de goede kant van de score.
Imex won met 5-4. .De Classics van
Jaap Bloem zijn ook nog ongeslagen
door HB met 5-2 eenvoudig opzij te
zetten. TZB/Teunissen laat in 2A
niet met zich sollen en boekte reeds
drie overwinningen. Het erg zwakke
Bella Italia werd met 14-0 weggespeeld. Establo volgt door vier punten uit twee wedstrijden te behalen
en Trefpunt blijft ook op de loer
liggen. Establo klopte Van den Heuvel met 2-1 en Trefpunt was Luiten
BV de baas met 3-1.
Bad Zuid en Snackbar Henri maken voorlopig de dienst uit in 2A.

Diploma's voor schaakjeiigd

ZANDVOORT - Elf, van de
dertien jeugdige kandidaten
voor de officiële diploma's van
de KNSB, konden vorige week
donderdagavond uit handen
van voorzitter Lindeman van
de Zandvoortse Schaakclub,
het diploma in ontvangst nemen.

Hesse 9,5. Bas van der Meij 6. Florian van der Moolen 9. Rutger Visser
6. Rebecca Wülemse 8,5. Henk Willemse 9,5. Het torendiploma werd
behaald door: Mare Kok 7,5. Het Koningsdiploma kwam in het bezit
van: Ronald Roele 7. Pepijn Paap 8,5.
Dennis van der Meijden 8,5. Achter
elke naam staat het cijfer dat men
heeft behaald. Vanavond tussen
19.00 uur en 19.45 uur zal de prijsuitVorige week was het in het Ge- reiking plaats vinden van de interne
meentehuis tussen zeven uur en jeugdcompetitie van het afgelopen
kwart over acht een zenuwachtige seizoen.
bedoening. Liefst dertien van de
ruim twintig jeugdige leden van de
Zandvoortse Schaakclub deden exa- Louis Bloktoernooi
men voor hun pionnen-, toren- of
Twee weken geleden werd het
koningsdiploma. Onder het toe- Louis Bloktoernooi gehouden en in
ziend oog van Mevrouw G. Schier- de uitslagen is vergeten de prima
meier, de officiële afgevaardigde van prestatie van Mare Kok te vermelde Koninklijke Nederlandse Schaak den. Het Zandvoortse Schaakclub
Bond, stond het zweet op het voor- lid behaalde in groep 13 een fraaie
hoofd van menig kandidaat. On- derde plaats.
danks de goede voorbereiding die zij
gekregen hadden van John Ayress
en Dennis van der Meijden in het Snelschaaktoernooi
afgelopen seizoen, konden twee
.Vanavond spelen de leden van de
a Voorzitter van de Sportraad Andries van Marie feliciteert het bestuur van Zandvoort'75 met het behaalde succes. deelnemers niet voldoende punten Zandvoortste Schaakclub om het
Foto: Bram Stijnen. vergaren om hun diploma in ont- clubkampioenschap
snelschaken.
vangst te nemen. Volgend jaar krij- In partijen van 2 x 5 minuten zullen
de leden van de schaakclub gaan uitgen zij echter een tweede kans.
maken wie zich de beste kan noeVoor het pionnendiploma slaag- men in de strijd tegen de klok en de
den: Dave Prederking 8,5. Thomas tegenstander.

ZANDVOORT - Chess Society Zandvoort heeft haar eerste
seizoen afgelopen zaterdag op een fantastische manier beëindigd. Op het Nederlands snelschaakkampioenschap voor clubteams eindigde de door Auto Strijder gesponsorde schaakvereniging op een zeer eervolle vijfde plaats in de categorie voor
derde- en vierdeklassers. De nieuwe vereniging die al eerder dit
jaar een groot Rapid-toernooi won in Koedijk, kan met dit
nieuwe succes terugkijken op een formidabele start.
Afgelopen zaterdag was een spannende dag voor Chess Society. Een
viertal van de vereniging bestaande
uit Olaf Cliteur, Hans van Brakel,
Kees Koper en Simon Bosma, moest
het in Beverwijk opnemen tegen
maar liefst 15 andere teams uit het
gehele land. De inzet was het Nederlands
snelschaakkampioenschap
voor clubteams 1991.
Chess Society had zich samen met
het Haarlemse VHS en de Pion uit
Wormerveer bij het Noordhollands
kampioenschap voor dit ruim 600
deelnemers tellende schaakfestival
geplaatst. Dat Chess Society aanspraak zou maken op een hoge klassering bleek al na de eerste paar ronclen. De eerste slachtoffers waren de
twee collega's uit Noord-Holland.
De Pion werd met 3-1 verslagen, terwijl VHS er met 2l/2-l'/2 aan moest
geloven. In de derde ronde moest
het Apcldoorns schaakgenootschap
met 3-1 het onderspit delven en ook
het Arnhemse Gova en het Zwarte
Paard uit Schiedam werden met dezelfde cijfers terug gewezen.

achterstand op koploper BSG uit
Bussum. Na de pauze raakten de
Zandvoortse toppers echter heel
even het spoor bijster. Met name
Simon Bosma, die evenals zijn drie
teamgenoten een zeer goede start
kende, liet zich enkele malen door
zijn ervaren tegenstanders verrassen. In de zesde ronde kon dan ook
maar met moeite een gelijkspel taereikt worden tegen het laaggeklasseerde tweede team van Primus Inter Pares uit Schiedam. In ronde zeven leden de Zandvoorters zelfs een
smadelijke nederlaag tegen het
tweede team van Dordrecht. Kopman Cliteur verloor in deze wedstrijd zijn eerste partij en Chess
dreigde uit de top van het klassement te verdwijnen.

In de achtste ronde stond de ,,badplaatsderby" tegen het Noordwijkse
Daniel Nootcboom op het programma. Chess herstelde zich knap en
versloeg de Noordwijkers met maar
liefst 3'/2-l'/2.
De negende ronde verloor Chess
met 3-1 van het uiteindelijk als derde
eindigende Oost-Flakkee. In de tiende ronde revancheerde Chess zich
Succesvol
door de enige Brabantse deelnemer
Chess Society stond na deze suc- De Kentering uit Rosmalen, met 3-1
uesvolle opening op een fraaie twee- te verslaan. Na een nederlaag in ronde plaats met slechts een half puntje de elf tegen Hillegerstaerg leek Chess

Society voorgoed uit de top 5 te verdwijnen. Met in de laatste vier ronden nog de wedstrijden tegen de
nummers l, 2 en 4 voor de boeg, leek
een goede klassering niet voor de
Zandvoorters te zijn weggelegd.
Zeer verrassend werd echter het eerste team van Dordrecht verslagen
met de cijfers 2'/2-l'/2.

Sportief
Van het op dat moment als tweede
geklasseerde BSG werd met 3-1 verïoren. Het vrij zwakke onderin bungelende Huizen werd echter met 2'/2l'/2 aan de zegekar gebonden. In de
laatste ronde moest Chess tegen het
eerste team van Primus Inter Pares,
dat op dat moment het Nederlands
kampioenschap in eigen hand had.
Voorwaarde was wel dat de Schiedammers 3'/2 of 4 punten maakten
tegen Chess. Dit leek inderdaad te
gaan lukken, totdat bij een 3-0 achterstand Hans van Brakel uit een
mindere stelling de winst opeisde en
de titel naar BSG uit Bussum ging.
Chess Society had haar sportieve
plicht dus keurig vervuld.
Chess greep zelf net naast het eremetaal, maar behaalde met een keurige vijfde plaats wel een eervolle
vermelding. Kees Koper tekende
met ll'/2 punt uit 15 partijen voor het
beste persoonlijke resultaat, terwijl
de scores van Oalf Cliteur en Hans
van Brakel, die respectievelijk 9'/2 en
9 punten scoorden, er natuurlijk ook
mochten zijn. Simon Bosma kon
zijn meer ervaren collega's tot de
pauze goed volgen, maar daarna
ging het met de in de competitie
goed spelende Zandvoorter mis. Hij
bleef dan ook op 3'/2 punt steken.

ZANDVOORT - In de Stads- finale. Dan moest er wel gewonnen
sporthal te Tilburg werden worden met minimaal twaalf punzondag de Nederlandse Kam- ten verschil en dat leek een onmogepioenschappen Handbal voor lijke opgave.
B-adspiranten gespeeld. Dit
toernooi werd georganiseerd Publiek
door het NKS. De jongens ad- Van de Voort Quintus uit Kwintsspiranten B van Casino-Zand- heul bood in de beginfase sterk tevoortmeeuwen behaalden daar genspel en Casino-ZVM kwam niet
een zeer knappe derde plaats. los, 3-3. Het publiek ging als een zeIn een door Grand Dorado beschikbaar gestelde bus vertrok het
team al vroeg richting Tilburg. Veel
grote namen uit de Nederlandse
handbalwereld namen aan dit toernooi deel. Zowel bij de meisjes als de
jongens dongen twaalf teams naar
de titel van Nederlands kampioen.
Er werd gespeeld in drie poules van
vier teams en alleen de winnaar
plaatste zich voor de finale. CasinoZVM moest als eerste aantreden tegen het zeer sterke Swift uit Arnhem.
In de propvolle sporthal waren de
Zandvoorters erg onzeker. Voor zoveel publiek hadden zij nog nooit
gespeeld en de wedstrijd eindigde
dan ook in een 2-7 nederlaag. De
tweede wedstrijd tegen WIK uit
Vlaardingen verliep een stuk beter
en Casino-ZVM won zeer knap met
10-4. Doordat Swift verrassend van
WIK verloor had Casino-ZVM nog
een kansje op het bereiken van de

vende man achter het Zandvoortse
team staan en het onmogelijke ging
toch gebeuren. Doelman Martijn
Cappel wist de onmogelijkste ballen
uit het doel te keren en het hele team
kreeg vleugels. Pas bij een 12-3 voorsprong kon de tegenpartij weer eens
tegenscoren maar Casino-ZVM was
niet meer te stoppen. De eindstand
kwam bij 18-5 en het Zandvoortse
team had zich geplaatst voor de finale.
In de finale taleek Delmach Ceasar
uit Beek, na strafballen, de sterkste
zodat dit team zich kampioen van
Nederland mocht noemen. CasinoZandvoortmeeuwen, dat trouwens
voor de eerste keer deelnam, behaalde een fraaie derde plaats. Het succesvolle Zandvoortse team bestond
uit de volgende spelers: Edwin Berkhout, Pieter den Boer, Martijn Cappel, Kamiel Doorgeest, Christiaan
Kemp, Arash Mossanne, Vincent
Schroder, Johnny Terpstra, coach
was Janny Berkhout.

Bad Zuid gaf zaalvoetballes aan
café Bluys (6-1) en Snackbar Henri
had geen moeite met Café Neuf: 7-3.
Studio aan Zee, dat met 4-4 gelijkspeelde tegen REA, zit in de achtervolging evenals York Amsterdam.
In IA is de situatie erg onoverzichtelijk. Nog wel vijf teams maken kans
op de belangrijke twee bovenste
plaatsen. Auto Versteeg is daar één
van, door een nipte 4-3 zege op
DSC'74, dat door die nederlaag óók
nog niet uitgeschakeld is. Klikspaan
is ook in de race, alhoewel dat team
één punt verloor aan DSC'74, 1-1.
Aannemer Winter behoort ook bij de
kanshebbers door een 6-3 overwinning op Cor Smit/PJ en HB blijft
ook volgen door een ruime 9-1 zege
op het zwakke Club Maritime. Jaap
Bloem Sport en bekerhouder PlayIn maken tot nu toe de dienst uit in
de klasse 1B. Jaap Bloem Sport
wees Big Mouse terug met 7-4. Play
In boekte de tweede zege via Café de
Kater, 5-1.

weg naar titels

F

ZANDVOORT - Voor het
tweede en derde team van de
tennisclub Zandvoort staat komend weekend de laatste competitiewedstrijd op het pro
gramma. En dat zullen ongetwijfeld erg spannende partijen worden aangezien bij winst
de teams de kampioensviag
kunnen hijsen.
Het tweede team van Zandvoort
dient dan wel met minimaal uvee
punten verschil te winnen van de op
bezoek komende concurrent Raalto.
Zandvoort had in de strijd teg'j:;
ELTV 3 geen probleem en won
moeiteloos met 6-2.
Ook het derde team staat op het
punt kampioen te worden en te pro
moveren. In de wedstrijd togen
TEAN 2 kende het derde team geen
enkel probleem. Met maar liefst 8-0
werd TEAN door het Zandvoorlse
team van het veld geveegd. Slaagt
TC Zandvoort er in om komend
weekend de titels te bemachtigen
dan is aan de eerste doelstelling van
dit seizoen voldaan.

Badmintontoernooi
ZANDVOORT - Op zaterdag
8 juni organiseert de badrrüntonclub Lotus in samenwerking met de badmintonvereniging Duinstreek een familie- en
vriendentoernooi. Dit grote
toernooi begint om 11.00 uur
en eindigt om 17.30 uur.
Alle deelnemers dienen een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn
zodat het toernooi een vlot verloop
krijgt. De deelname kosten bedragen ƒ 5,- per persoon per onderdeel
te voldoen bij de aanvang van de
wedstrijden. In alle speelsterkte kan
worden deelgenomen, aangezien de
organisatie spelers en speelsters zoveel mogelijk indelen tegen badmintonners van gelijke sterkte.

Behoudens het deelnemen aan het
toernooi wordt er na afloop een
koudbuffet geserveerd om ongeveer
19.30 uur. De kosten hiervoor bedragen ƒ 12,50 voor de groten en ƒ7,50
Programma:
voor de kleintjes. Na het koudbuffet
Donderdag: 18.45 uur Café Biljart wordt de avond voortgezet met spel
Bluys-DVS Borher, 19.30 u Reproen dans.
partners-Bakkerij Paap, 20.15 u Van Inschrijfformulieren zijn te verkrijden Heuvel Ass-vet.-HB-vet., 21.00 u gen bij het secretariaat aan de KoTrefpunt 8-TZB/Teunissen, 21.45 u ningstraat 29, 2042 VG Zandvoort,
Klikspaan-Aannemer Winter, 22.30 telefoon 16288. Inschrijving staat
u Plavuizen-Play In.
open tot 6 juni aanstaande.
Vrijdag: 18.45 u REA-Snackbar
Henri, 19.30 u York-Bad Zuid, 20.15
u Luiten BV-Tum Turn AS, 21.00 u
Cor Smit PJ-DSC'74, 21.45 u Auto
Versteege-HB, 22.30 u Radio StipZANDVOORT - Op zaterdag
hout-Big Mouse.
jongstleden hield de PostduivenverMaandag: 18.45 u Café Biljart eniging Pleines twee vluchten. De
Bluys-Studio aan Zee, 19.30 u Café eerste werd gehouden vanaf Arras
de kater-Banana, 20.15 u Establo- en de tweede vanuit Etampes. De
TZB/Teunissen, 21.00 u Lippies duiven van.Arras werden om 07.30
Boys-Bakkerij Paap, 21.45 u Sense- uur gelost en de eerste duif werd
milla-Aannemer Winter, 22.30 u Car geklokt om 12.11 uur. De afstand
Snoeks-Jaap Bloem Sport.
was 270 kilometer. De uitslag: J. v.d.
Dinsdag: 18.45 u REA-Café Neuf, Wal l en 10, B. Alferink 2, H. Heili19.30 u Bella Italia-v.d. Heuvel ass., gers 3 en 6, Th. Sinnige 4, Terol 5, A.
20.15 u Repropartners-Nihot recr., v. Yzendoorn 7, E. Paap 8, H. Lans21.00 u Klikspaan-Club Maritime, dorp 9.
21.45 u Jaap Bloem Classics-Imex,
De duiven vanuit Etampes werden
22.30 u Café de Kater-Plavuizen.
om 07.00 uur gelost en de vlucht ging
Woensdag: 18.45 u Webers-Lam- over een afstand van maar liefst 475
mers Boys, 19.30 u Bad Zuid-Snack- kilometer. De eerste duif arriveerde
bar Henri, 20.15 u Establo-Laska At- om 13.53 uur. Uitslag: J. P. Heerehletes, 21.00 u Giesbergen-HB-vet., mans l, H. Heiligers 2, 6 en 8. H.
21.45 u Cor Smit PJ-HB, 22.30 u Pim Terol 3, 5 en 7, R. Driehuizen 4, A. v.
Janssen Sport-Big Mouse.
Yzendoorn 9, P. Bol 10.

Postduivennieuws

ZANDVOORT - Afgelopen zaterdag hield de zaalvoetbalvereniging FC Zandvoort Noord, één van de grootste zaalvoetbalverenigingen in de regio, zijn traditionele feestavond waarbij de
jaarlijkse prijzen uitgereikt werden. De avond werd een groot
succes.
Op deze avond worden de bekers
uitgereikt voor de topscorers, de
minst gepasseerde keeper en voor
het meest succesvolle team. De eerste drie topschutters bleken respectievelijk Marcel Cabri, Robert Koiiing en Ron Tukker te zijn, terwijl
Wim van der Kuyl de minst gepasseerde doelman was. De Ton Goossens Trofee, voor het best presterende team, was voor het eerste team,
Bad Zuid ZVN, dat het kampioenschap wist te behalen. De prijzen
voor het 100e en 200e, 300e, 400e en
500e doelpunt gingen naar Ben
Draijer, Diana Lammers, Arie Draijer, Ap Lammers en Jaap Harteveld.
De nummer één van de topscorerslijst ontvangt een wisselbeker, die
beschikbaar werd gesteld door Bloemenkiosk Marcel Schoor!.
Dit jaar had de feestavond een andere opzet. Eerst werd begonnen,
met een door de heer Paap van Autosportvereniging Sandevoerde, uitgezette familiepuzzelrit, die zeer in de
smaak viel. Ook nieuw was het optreden van een life-band, die de gezelligheid alleen maar verhoogde.

Hoogte punt
Het hoogtepunt van de avond was
een loterij met zeer aantrekkelijke
prijzen. Volgens de wet op de kansspelen moet de uitslag van de loterij
openbaar worden gemaakt. Er waren een paar leden van Zandvoort
Noord die in de prijzen vielen, maar
nog lang niet alle prijzen zijn afgehaald. Hieronder volgen de nummers van de winnende loten en de
prijzen kunnen worden afgehaald of
worden bezorgd na eerst contact te
hebben genomen met Harry Opheikens, telefoon 18116.

Ie Prijs een weekend Parijs: nr.
2781, 2e prijs een Mountain Bike: nr.
2549, 3e prijs een Magnetron: nr.
7469, 4e prijs een Walkman: nr. 03!) i.
5e prijs een Sparpakket: nr. 035.3, Ge
prijs een tweedelige Medische Encyclopedie: nr. 2848, 7e prijs drie boeken en een CD: nr. 2732, 8e prijs een
Clippy Time: nr. 2812, 9e prijs drie
boeken en een fles wijn: nr. 3072. !0';;
prijs een bierwet: nr. 3271, lle prijs
drie boeken: nr. 7465, 12e prijs een
boek, drie LP's en een kwartetspel:
nr. 7251 13e prijs een fles wijn en oev:
boek: nr. 0023,14e prijs drie boeken:
nr. 2551, 15e prijs twee boeken: nr.
7483.
(ADVERTENTIE}
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Hobby's en verzamelingen
T.k. gevr. VERZAMELING TREINEN en/of OUDE BLIKKEtv
TREINEN uit de jaren + 1920/'30. Tel. 02972-1929.

Foto - Film

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot.
ten.
Particulieren verwijzen wij naar do speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina ..MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0.40" per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of afge
ven/zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad. Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort.
• Weekmedia Uithoorn. Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn.
S» Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
UZ Zandvoorts Nieuwsblad. Nieuwsblad Haarlemmermeer
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant
Diemer Courant. De Nieuwe Bijlmer. Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer. De Zaanse Gezinsbode en De Nieuwe
Weesper ƒ6.38 per'millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ6,00 adin.kosten.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Oproepen
Mededelingen

Broodjes bestellen?
18789
BROODJE BURGER BELLEN
ƒ2,50 bezorgkosten
boven ƒ 25 gratis bezorgd
* Amnesty
International
Zandvoort bedankt Sweetheart voor het lekkers op
Koninginnedag.

* Van harte, op naar de
volgende 25 jaar. Ko, Wil
Angela.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

* Wie wil op 12// en 19/7
mijn
krantenwijk
doen'
02507-17210. Betaald goed!
® Wij behouden ons hè
recht voor zonder opgave van
* Amnesty International be- redenen teksten te wijzigen
dankt het Gran Dorado voor of niet op te nemen.
de beschikbaar gestelde prijs
op Koninginnedag.
Weggelopen of
* Amnesty International begevonden dieren
dankt Leo Heino voor het
bioscoopkaartje als prijs bij
de kleurwedstrijd.
* Weggevlogen: wit-gelige
* Arlette, Mare, Andor en valkparkiet. Gaarne teg. bel
Brenda: vrijdag 24 mei heb- terug te bezorgen. Koningben jullie voor ons onverge- straat 18. Tel. 02507-14923.
telijk gemaakt. Nogmaals bedankt. Hans en Nel.
Huishoudelijk
* Babbel, het is zover, over
6 dagen ben je 40. Knabbel.
personeel
* Bart Smit Heemstede begevraagd
dankt voor de prijsjes. Amnesty International Zandvoort.
* Berlinda en Frits jullie Gevr. HUISHOUD. HULP voor
worden al zenuwachtig. Nog 2 ochtenden of middagen
14 weken dan is het 16 aug. die tevens inzetbaar is in
onze cadeau/souvenirshop
Pa en Ma.
Tel. 18940.
* Bram je was geweldig!
Bedankt. Het. Zandvoorts Gevraagd HULP IN DE HUISHOUDING, 1 ochtend per wk
Mannenkoor.
3 a 4 uur. Tel. 02507-19876.
* Charlotte Janine 18 jaar.
Hartelijk gefeliciteerd. Charles, Corry.
Divers personeel
* Charlotte Jeanine 18 jaar.
gevraagd
~iefeliciteerd. Oma, Opa,
Tineke.
Bedrijf zoekt JONGEREN
* Dier Plezier bedankt voor
boven 15 jaar voor
ullie zaagsel in de grabbel:on. Amnesty International VAKANTIEWERK tegen ƒ 12
p.u. Info: tel. 18375 op
Zandvoort.
werkdagen tussen 17-19 uur.
* Help de Polen. Stuur eens
i voedselpakket! Geen Gevraagd in bloemenzaak
BEZORGER
adres? Dat hebben wij voor u!
Inl.: tel. 02507-12301.
nl.: tel. 02907-5235.
* Hema Zandvoort bedankt HORECA-BEDRIJF ZKT (full/
voor de twee slagroomtaar- oart-time), kamermeisjes, teten. Amnesty International lefonistes en lady bartenders.
Lft/erv. onbelangr. Werktijden
Zandvoort.
(dag, avond of weekend) in
* Hoera, 25 jaar getrouwd. overleg. Verdienste ± ƒ 15 tot
Oma Totje.
ƒ20 p.u. Inf.: ma.-vrij. v. 11-20
* Hoera! Gisteren was Joke uur: 020-6634656.
arig. Nu eindelijk 40. Van harte gefeliciteerd. Liefs, Fiona
Woninginrichting
en Edse.
* Hoera! (O)pa en (0)ma 40
aar een paar! Hartelijk gefeliLijsten op maat
citeerd! Michael, Elly, Monique, Kevin.
bij
* Hoera, vandaag komen j Foto Boomgaard
'ap en Mam thuis. We zi|n blij '
Grote Krocht 26
dat jullie er weer zijn! Bas.
San, Miek.
Tel. 13529
* Intertoys bedankt voor jul- * Te koop eethoek: ronde taie pnjsjes voor in de grab- fel, 4 grenen stoelen, ƒ 100:
selton op Koninginnedag.
2 eenpers, bedden m. matr.
Amnesty International Zandƒ 30 p.st.; 1 twijfelaar/ 35. Tel.
i/oort.
02507-13730.
* Jeanine Charlotte 18 jaar.
lefeliciteerd.
L .M C l M H * T.k. 1-pers. bed, 190x80,
met polyether matras, ƒ 100.
.N.S.Y.
Tel. 02507-14687.
Lieve Kees. Onze toe- T.k.: 2 + 3-ZITS BANKSTEL +
<omst kan nu echt beginnen,
HOEKTAFEL. Pr, n.o.t.k. Tel.
love you, San.
02507-16425. na 18 uur.
* McDonalds hartelijk be- T
.k. beige velours 2-zits bank
dankt voor jullie beschikbaar
gestelde prijs. Amnesty Inter- j- fauteuil, z.g.a.n. Nw.pr.
ƒ2300, nu ƒ600. Tel. 15303.
lational Zandvoort.
T.k. gevr. LEDER CHESTERSia en Fred, wij wisten het FIELD BANKSTEL of LOSSE
wel, jullie zijn 'n heel gezellig
BANK. Tel. 075-704775.
atelü! Gefeliciteerd' Gernt en
T.k. mass. eik. Oisterwijk
vlolda.
3-dlg. WANDKAST, 1 met
glasdeurtjes.
Vaste
pr.
ƒ 1750. Tel. 02507-16851.
VOOR:

Studio Valk

ippPi'

Gebrandschilderd
glas
Familiewapens
TEKEN/ONTWERPWERK
TEL. 023-372908.
* Van harte gefeliciteerd
net jullie 25-jarig huwelijk
udwinp RH .lohnnv

Radio/tv/video

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1.75 per minuut met
nrplic prhtnrnrnnHmi I7ipk

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

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

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Jong echtpaar z. kind. zoek
woonruimte tot max. ƒ 1000
Tel. 02507-19260.
Te huur of te koop gevraac
WERKPLAATS, ± 60 m?
Tel. 19711.

R E K L A M E S T U D I O Tel. 0 2 3 - 3 7 2 9 0 8
Van reklameontwerp tot uitvoering van:
Huisstijl/logo
Gevelbelettering
Reklameborden
Autobelettering

Zoek jje 'n vriend of
* vriendin?
Bel de Afspreeklijn: 06-320.320.33

Financiën en
handelszaken

100% Bizarre
Banale Liveporno!

Autoverzekering
Dieren en
dierenbenodigdheden

Muziekinstrumenten
Huren met recht van koop
KEYBOARD v.a. ƒ25 p.m.
DIJKMAN B.V.
Rozengracht 115, Amsterdam. Tel. 020-626.56.11.

T.k. prachtige PONY, mak
stokmaat 1.40, merrie, 14 jr
M2-dressuur (leerpony). Ev
met Kleffer zadel + hoofc
stel. Tel. 02992-1607.

(daling) (50 cpm.)

V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Maak kennis met de meest banale en
gedurfde Live/Porno die 'r in Nederland
te vinden is! Maak kennis met banale
Rijpe/Huisvrouwtjes, (Ex)gedetineerde
straatmeiden en (Non)Fanate Lesbiennes!

Hypotheken
computervergelijking
Bel nu 02507 - 14643

06.340.310.10

Teuben Assurantiën
Autoverzekering
nu nog goedkoper bij
TEUBEN ASSURANTIËN

**********

Lessen en clubs

Tel. 02507-14643

Instituut de Korte

Vakantie
buitenland

Non/Stop Ordinaire
Gedurfde Pornosex!

Stacaravans t.h. in de Belgi
sche Ardennen v.a. ƒ 190 p.w
all-in. Inl.: tel. 04459-1598.

Inderdaad, 24 uur per dag luister je
naar het ordinairste dat er bestaat!
Non/Stop ben je getuige van porno die
je (misschien) nog niet kent! Wacht niet
maar druk of draai als een speer:

Vaar/surfsport

06.340.320.80

WIM VAN DER STRATEN, directeur
Inschrijving geopend voor de cursussen:

schoonheidsspecialist(e)
pedicure-manicure
visagist(e)-sportmassage
middenstandsdiploma

**********

MARINA Monnickendam, de
gezellige jachthaven met alle
faciliteiten. Enkele ligplaatsen
Natuurlijk kies je voor het volgen van een cursus een beschikbaar. Tel. 02995-2595
vertrouwd adres, dat voor zover een cursus onder de WEO
valt, erkend is door het Ministerie van Onderwijs.
Vraag gratis studiegids bij onderstaand adres:
Rijwielen,
Nic. Witsenstraat 5 - 1017 ZE Amsterdam
motoren,
Aanvang nieuwe cursussen in aug./sept.

Open dag: 1 juni van 11.00-15.00 uur

Tel. 020-6233994

Lerares
wiskunde worden?
Heeft u minimaal een HAVO-certificaat wiskunde en
bent u op 1-9-'91 28 jaar of ouder? Of heeft u een HBOof universitaire studie gedaan (en wiskunde op havoniveau) en wilt u omscholing?
Bij de Hogeschool Holland leiden we u binnen 2 jaar
op tot lerares wiskunde tweede graad.
Studielast: ca 40 uur per week, inclusief de lessen op
maandag, dinsdag en donderdag (9.00-15.00 uur).
Voor kinderen tot 4 jaar is opvang mogelijk.
Voorlichting 13 juni 16.00-17.00 uur.
Vraag de brochure bij mevrouw D. Keizer, telefoon
020-5601326.

Hogeschool Holland
GESPECIALISEERD IN VEELZIJDIGHEID
Wildenborch 6, 1112 XB Diemen-Amsterdam
(metro Gaasperplas, halte Verrijn Stuartweg)
Telefoon: 020-5601234.

Streekschool Elandsstraat
BIJ ONZE SCHOOL KUNT U
kleding
maken
Tel.: 020-6266404 - mw. D. de Jager
Apothekers-,
dokters- of
AEROBICS
o.l.v. Anja v.d. Voort.
tandartsassistente worden?
Of opl. verzorging volgen? Bel v. info: 19701 of 12215.
Frans Hals College, afd. AG,
Schoterstraat 4, 2021 HH
HAARLEM. Tel. 023-262070.
Zalenverhuur

Huwelijk en
kennismaking
250 POOLSE DAMES
Gratis info-fotobroch.
Fotoboek ƒ 10. STG. AMOR
Postbus 95 - 4724 ZH Wouw
Tel. 01640-52623
Reflectanten op advertenies onder nummer gelieven
:rvoor te zorgen dat het nummer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aam Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de benandeling.

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705-18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Bloemen, planten
en tuinartikelen

2 heerlijke meiden hebben op hun flatje
pal aan de boulevard (tegenover 12/A)
een eigen privé 06/Live-Sexlijn laten
installeren! Alles wat jij (misschien)
thuis niet kan flikken kan nu dus via:

bromfietsen
* Te koop gevraagd heren
fiets. Prijs niet boven ƒ50 a
ƒ60. Tel. 02507-12245.
* Te koop Loekie meisjes
fiets, 5 t/m 8 jaar, ƒ80. Tel
02507-19139.

06.340.340.50
**********

Ouders opgelet!
Dit gaat héél ver!

Auto's en
auto-accessoires
Te koop: AUTOFIETSENREK
voor op trekhaak, cap. 3 fietsen, z.g.a.n., ƒ350. Tel,
13984, na 18 uur.
* T.k. Opel Kadett, bj. 3-7'74, APK 3-7-'91. Pr. ƒ250
Tel. na 18 uur: 02507-12134.
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Huur en verhuur
auto's en motoren

LEREN
2 DAGEN P.W. - DUUR 1 JAAR - ALLE LEEFTIJDEN
ELANDSSTRAAT 175 - 1016 SB AMSTERDAM

Absoluut Live
uit Zandvoort!

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Rijles auto's
en motoren
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

* De S.M. AFSPREEKLIJN '
Voor strenge sexafspraken.
Bel: 06-320*322*20 (50 cpm).
Direct Snel Sexcontactü
De Live-Afspreeklijn.
Bel: 06-320*322*88 (50 cpm).
* GAY PRIVÉ (direct apart) *
Bel nu snel voor het maken
van een geslaagde afspraak,
of bel voor 'n lekker gesprek.
Niemand kan meeluisteren!!
Druk op de nul als je iemand
anders wilt spreken.
Bel: 06-320.322.68 (50 cpm).
Grieks, Kies zelf je vrouw
50 cpm. Draai haar om
* * * * 06-320*327*17 * * * *
Harriet: schunnig en hard
* * * * . .. ruige porno . . . * * * *
** 50 cpm. 06-320*320*53 * *
HOMO: Het is wel slikken
voor die superhete jongens.
Bel: 06-320.327.01 (50 cpm).
HOMO: Zoek je 'n lekkere jongen? 06-320*330* 18 (50 cm).
Gratis inspr.: 01720-22484.
Meer dan 100 hete Meisjes
zoeken SEXCONTACTÜ
06-320*330*21 (50 cpm).
Versier ook 'n afspraakje!!
Bel de Afspreekbox:
06-320.330.77 (50 cpm).
Luister naar HETE MEISJES
die sexcontact zoeken!!! Bel
nu 06-320.323.44 (50 cpm).
Wil jij een lekkere meid?
Bel de Hete MEIDENLIJN:
06-320*320*36 (50 cpm).
Stiekem MEEGENIETEN met
3 hete schoolmeisjes (18 j.).
Bel: 06-320*322*04 (50 cpm).
** HOMO-JONGEREN **
contactlijn Jonge Jongens!!
06-320-332-88 (50 cpm.)
Gratis inspr.? 01828-30800.
* HETERO-JONGEREN *
contactlijn
Meisjes/Jongens
t/m max. 30 jr! 06-320-331-61
(50 cpm.) Gratis inspr.?
01828-11141 (SUCCES!!!).
* SM-CONTACTLIJN *
Homo/hetero 06-320-330-39
(50 cpm.) Gratis inspr.?
01828-30599
(Adv. met tel.nrsü).
* LESBI-CONTACTLIJN *
Vrw. zkt vrw. via: 06-320328-08 (50 cpm.). Inspreken?
01828-15477 (evt. anoniem).
* TRIO & PARTNERRUIL *
06-320-340-32 (50 cpm.).
Gratis inspr.? 01828-13799.
Ik heb nou eenmaal hele grote . . . ! Topsex! Topsex!
50 cpm
06-320*325*25

Zoekt u een vrouw? Bel nu
06-320*328*03 (50 cpm).
Dames inspr.: 01720-33202.
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

De Orga
Live/Sex
Centrale!
De Orga/Livesex centrale is
de nieuwe Nederlandse Sexsensatie! Elk uur wordt de
centrale door nieuwe meisjes
bemand! Elk uur maak je dus
kennis met een bloedstollend
avontuur, je ontdekt de
nieuwe Porno/Technieken en
(hulp)stukken die je nog niet
kende! Je gaat helemaal Live
zonder taboes alles doen wat
in je eigen slaapkamer misschien nooit gebeurd!

340.340.25
06/50 cpm. PO Box 547 H'lem
* * * TRIOSEX-Contactlijn *"
Bel 06-320.320.92 (50 cpm).
Gratis inspr.: 01720-39075.
BI-SEX voor TWEE, direct
apart met een heet meisje of
een lekker jongen; ook trio!!
06-320.330.82 (50 cpm).
Blonde NATASJA doet het
met 2 hete Buurjongens.
Bel: 06-320*327*77 (50 cpm).
Buurvrouw Chantal en haar
hete buurjongens, live-sex.
Bel: 06-320*328*01 (50 cpm).
Zoek je een hete meid?
Bel de Tippelbox:
06-320*322*11 (50 cpm).
iLUREN: Linda (20) loopt
graag haakt door de kamer.
Bel: 06-320*330*67 (50 cpm).
o Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

Diversen

Anti-Rook-Therapie
meteen en radicaal stoppen!
Shakti Baron
Tel. 020-6420751
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
«merverhuizingen. Voll. verz.
Dag-nachtserv. 020-6424800.

Onze meiden hebben liever niet dat
uw kinderen getuige kunnen zijn van de
meest vergaande en extreme live/porno
die er bestaat! Wilt u als ouder zelf
bellen dan bent u van harte welkom via:

06.340.340.95
(50 cpm) Red Ear Productions H'lem

ONTACT: Zoek je 'n vriend
of vriendin? De Flirtbox.
Bel: 06-320.330.01 (50 cpm).
Bel voor sex-afspraakjes
Jonge MEISJES-CONTACT:
06-320.330.16 (50 cpm).
MONIQUE is zo'n hete meid
die alles doet wat jij wilt.
06-320.330.97 (50 cpm).
BI-SEX AFSPREEKLIJN **
Bel nu: 06-320*330*07 (50
cpm). Inspr.: 01720-45111.

5 REGELS

Lekkere Ruige sex
50 cpm. Straatmeid, 18 wil jou!! 06-320*320*77
'n Rijpe hete donkere vrouw
voor jou * * * * * 50 cpm 06320*320*91 * 06-320*320*91
Rijpe Dame, Claudia, live
opgen. Onfatsoenlijke dame.
50cpm *****06-320*320*38
SexMeisjes
Volle Bolle! 50 cpm.
06-320*320*22

Daar zit u dan. Een heerlijk h.uis op 't oog.
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt.
De beste manier: een advertentie op
opvallend formaat.
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, want:

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

GRATIS

Diverse clubs
meisjes/dames ontv. tijdeijk/part-time in rom. privésfeerv.a./100. 020-6252497.
' ANNEKE
18 jaar en onschuldig
06-320.324.24 (50 c/m)

Annet gaat op SEXBEZOEK
jij John en Petra. Trio-avonuur. 06-320.320.95 (50 cpm).
Ma de wedstrijd gaan Petra
* Te koop 350 stoeptegels, en Kim samen onder de dou30x30 cm + halve tegels. Prijs ;heü 06-320*330*32 (50 cpm)
ƒ50. Tel. 02507-17032.
Ondeugende Pascale doet 't
n de keuken (KEUKENSEX).
Bel 06-320*330*98 (50 cpm).
Te koop
Direct afspreken met een
hete meid! TIPPELCOMPUgevraagd
'ER: 06-320.330.79 (50 cpm).
diversen
Onroerend
Zoek jij een lekkere Boy?
goed te koop
De HOMO/BI-sex-Computer.
aangeboden
* Te koop gevr. glas-in-lood Bel 06-320.330.95 (50 cpm).
+ 57 cm br., + 137 cm hoog STRIPTEASE: Lieve Wendy
helder glas als ruitvormig. Tel
laat haar korte rokje...!
06-320*330*56 (50 cpm),,
T.k. Manfred's Leerkiosk, bijv. 02507-30117.
voor ZOMERHUISJE of TUIN- * Te koop gevraaqd corrv
LINGERIE: Hete Melanie
HUISJE. Tel. 023-326532.
mode. Tel. 02507-14104.
gaat mee met Sandra...!!
06-320.329.33 (50 cpm).
WULPS:
Loesje (jong blondGRATIS
e). Hoor haar lekker tekeer
Woninggids van Zandvoort
gaan. 06-320.330.96 (50 cpm)
*** RIJPE VROUWEN ***
CEITLf E makelaars o.g.
Veertig jaar en hitsig!!
(50 c/m) 06-320*325*45
NVM
Zoek je een sexrelatie?
Tel. 02507-12614
ÜAKEUVAH
De Sexdatinglijn.
Bel: 06-320.325.04 (50 cpm).
* T.k. lichtkoepel (plat dak), De heetste meiden hoor je
Te koop
120x120 cm, ƒ 100; plastic zit- op de SEXADRESSENLIJN.
bad, nw, ƒ20. Tel. 02507Bel: 06-320.325.80 (50 cpm).
aangeboden
13427.
diversen
H-0-M-O-J-O-N-G-E-R-E-N:
Afspraakjes met jongens!!
Bel 06-320.326.11 (50 cpm).
Onroerende
e koop 2 eenpersoons kaLive
MEELUISTEREN, triosex
iok MATRASSEN, 90 breed,
goederen te koop
met Loesje en stoute Anita.
i-delig + grote ZINKEN TEIL.
gevraagd
Bel 06-320*328*05 (50 cpm).
"el. 023-325793.
N HET BOS, Simone gaat
Te koop: Het Beste Boek
reemd met de Boswachter.
Reader's Digest (4-delig) ƒ 2
GARAGE
'el. 06-320*328*33 (50 cpm).
st.; boeken ƒ 1 p.st; daTE KOOP GEVRAAGD
messchoenen, mt 36/37, laag
Tessa (18) is zo'n lekker
Tel. 02507-14534
eprijsd! Tel. 02507-19968. "
OPGEWONDEN tienermeisje.
Bel 06-320*328*88 (50 cpm).
r Te koop: Kastelen Lego
80; Piraten Lego ƒ 40. In één
BETRAPT: Suzanne ziet haar
Onroerend goed
oop ƒ 100. Tevens draagbavriend in bed met...!
en
woonruimte
e zwart/wit-t.v. ƒ 75. Tel.
Bel 06-320.329.01 (50 cpm).
2507-13145.
te huur
Vanavond al 'n vrijpartij?
* Te koop poppewagen,
S-E-X-C-0-N-T-A-CT-L-IJ-N
aangeboden
ieuw, rose. Prijs ƒ35. Tel.
Bel 06-320.329.88 (50 cpm).
2507-15913.
vlieuw: DIRECT APART met
* T.k. beklede houten rijdba- Gest. kamers te huur, ƒ450en strenge meester of met
e poppewieg, z.g.a.n., ƒ35; ƒ495 p.m., voor keurige weren onderdanige slaaf!!
rima matras, 80x190, ƒ 10. kende huurder v. ± 6 mnd. 3el Gay S.M. voor Twee:
TP!
O coml.

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• aan balie kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden
• weg/aan komen lopen/vliegen
• maximaal 5 regels
• alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

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

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

T e
k 0 0 P b r u i d s l a P 0 n
m a a t
38 , m 0 d e r n e
s a l 0 n t a f e l
e n
r i e t e n s t 0 e l
T e l
0 2 - 3 4 3 .

Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

r
Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel ƒ 3,82
2 regels ƒ 3,82
3 regels ƒ 3,82
4 regels ƒ 5,09
5 regels ƒ 6,36
6
7
8
9
10

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.

regels ƒ 7,63
regels ƒ 8,90
regels ƒ 10,18
regels ƒ11,45
regels ƒ 12,72

Alle prijzen inct. 6% BTW

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren.
Naam:
Adres:

•

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

.
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In de Zandvoortse biblioIlieek is van 3 tot en met 27 juni
•en expositie van aquarellen te
:5ezichtigen van Theadora Veroruggen en Marcel Gigengack.
geide kustenaars zijn afkomCtig uit Haarlem, maar zij wojien en werken nu in Enkhuien, waar zij ook hun atelier en
alerie hebben.
Het werk van Theodora Verbrugten kenmerkt zich door het verras|ende kleurenspel en de enigszins
Suggestieve manier waarop zij haar
imderwerpen benadert. Dit komt uit
n haar landschappen en bloemstü-vens.
Marcel Gigengack werkt daarente[;en op een veel directere manier en
jnaakt ook meer gebruik van de priinaire kleuren. Door het gebruik van
verschillende technieken krijgt zijn
Iverk een afwisselend beeld.
l De tentoonstelling is te bezichti;en tijdens de kantooruren van de
ipenbare bibliotheek aan de Prins;eweg 34 in Zandvoort.

Voices in
Openluchttheater
In het kader van de Cascadeunchvoorstellingen in het
Bloemendaalse
Openluchtheater zal op zondag 2 juni
een concert worden gegeven
door het close harmony koor
Voices'.
Dit jongerenkoor bestaat uit men<en van zestien tot vijfendertig jaar
n het heeft zich in de afgelopen
:even jaar steeds meer gericht op
:iet zingen van jazz, close harmony
'allads, easy listening en popmu:iek.
Vrijwel alle arrangementen (van
:omponisten als Lennon en McCartney, Loesser, Nicols en anderen)
worden vier-stemmig en soms zelfs
es-stemmig uitgevoerd en begeleid
oor een eigen combo. Het uit zestig
lieden bestaande ensemble staat onder leiding van arrangeur-dirigent
Dirk Kaandorp.

TT C kust O
l C keur OC
tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

Korte tips
• De in Zandvoort verblijvende Arabische kunstenaar Ali Ghadaff exposeert in de Galerie Printerette van
dorpsgenoot Willem Jubels in Amsterdam. ABN-Galerij, Vijzelstraat
76. Openingstijden: werkdagen 10.00
- 17.00 uur, zaterdags 10-15.30 uur.

• Het Historisch Informatie Centrum Zuid-Kennemerland (HIC)
heeft tot 3 juli een tentoonstelling
over Haarlem ten tijde van de eeuwwisseling. De expositie bestaat uit
foto's, kleding, meubilair en vele gebruiksvoorwerpen. Het centrum is
ZANDVOORT/HAARLEM - Het vogelrampenfonds, dat opge- gevestigd tegenover het Frans Halsricht is na de Vogelrampactie in 1956, bestaat 35 jaar. Het museum, Groot Heiligland 47 in
jubileum wordt gevierd met een openhuismiddag op zondag 2 Haarlem.
Openingstijden: dinsdag tot en
juni tussen één en vijf uur in het Vogelhospitaal.
met zaterdag van twaalf tot vijf uur
Tijdens deze middag zijn alle bassins, volières en andere vogelverblijven en zondag van een tot vijf uur. De
te bezichtigen. Een doorlopende diavoorstelling vertoont beelden van de toegang is gratis.
vele tijdelijke bewoners en een videofilm laat de bezoekers iets zien over de
wintervoederactie, die in februari gehouden werd.
Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan komt het Vogelrampenfonds dit • Het Patronaat in Haarlem houdt
jaar uit met zes folders, waar in uitgelegd wordt hoe men in nood verkeren- komend weekend het 'Super Dance
de vogels en egels het beste kan helpen. De folders zijn bestemd voor Weekend', waarmee het seizoen
gebruik op scholen, bij verenigingen en clubs.
wordt afgesloten. Vrijdag treden • Organist Van Amerom geeft zaterEen bazar, die geheel in het teken van de natuur zal staan, wordt ingericht 'Surkus', 'Eton Crop' en 'Quazar' op dagmiddag een concert op het beten bate van het vogelrevalidatiewerk. Liefhebbers kunnen voor koffie met tijdens de 'Atmosphere Baving '91'. kende Knipscheer orgel.
(Archielfoto)
gebak, frisdranken, ijs en andere versnaperingen terecht in de kantine. Er
Zaterdag is de 'Last chance to danis ook een 'altijdprijs-spel', waarbij een vogelvoederhuisje en een nestkastje ce', waarbij de bezoeker centraal
ZANDVOORT - Het bekende
tot de prijzen behoren. Het bezoek aan het Vogelhospitaal is goed te staat en de hoofdactiviteit bestaat
combineren met een wandeling door de Stadskweektuin.
uit dansen. De zaal ondergaat een Knipscheerorgel van de NederHet Vogelhospitaal is te bereiken via de achteringang aan de Kweektuin- visuele metamorfose en er zijn the- lands Hervormde Kerk aan het
straat in Haarlem Noord. Belangstellenden kunnen voor informatie over matische hapjes. Er treedt ook een Kerkplein moet binnen afzienhet vrijwilligerswerk bij het Vogelhospitaal bellen naar Thera te Boekhorst, verrassingsband op.
bare tijd gerestaureerd wortel.: 023-255646.
den. Dat zegt organist Henk
Vaste ATP-bezoekers moeten er van Amerom. Om meer aanrekening mee houden dat voor deze dacht te vestigen op het orgel,
avond een voorverkoop is gestart.
Na dit weekend stopt het Patro- geeft hij zaterdag om 15.00 uur
een concert, samen niet fluitisnaat tot september.

te Marijke Paap.

• Het Haarlems Kinderkoor geeft
zondag 2 juni een optreden in de
muziektent van Groenendaal. Het
koor werd in 1985 opgericht en is de
laatste jaren snel gegroeid. Het koor
bestaat nu uit tachtig jongens en
meisjes in de leeftijd van zes tot
twaalf jaar. Het koor staat onder leiding van dirigente Leny van Schalk.
Het concert begint om half één en
is gratis toegankelijk. Het landgoed
Groenendaal ligt aan Groenendaal 3
in Heemstede.

Zandvoorts Mannenkoor excelleert
uit zijn gegaan, helemaal bevredigend was het repertoire op den duur
niet meer. 'Het koor kan meer', zei
dirigent Dico van Putten regelmatig.
Het negenjarig bestaan was volgens
hem een mooie gelegenheid om het
publiek daarvan te overtuigen. De
koorleider koos daarbij voor een repertoir waarin de zang in al haar
facetten aan bod zou komen. Een
juiste keus, zo bleek zaterdag in de
Nederlands Hervormde Kerk. Voor
een enthousiast publiek werd een
uitstekend concert ten gehore gebracht. Onder andere de vier Byzantijnse gebeden uit de liturgie van Joannes Chrystostomus, 'Beati mortui' van F. Mendelssohn, het 'Pelgrimskoor' en het 'Matrozenkoor'
van de componist Richard Wagner
gaven duidelijk aan, dat er in de toekomst nog heel wat van dit koor te
verwachten is.

Talent

Populariteit
Het koor verwierf zo een grote populairiteit bij het Zandvoortse publiek maar, hoewel de zangprestaties afgelopen jaren duidelijk voor-

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

35 jaar Vogelrampenf onds

\Gedurfd repertoire in Nederlands Hervormde Kerk

Het Zandvoorts Mannenkoor
heeft gedurende de afgelopen negen
Ijaar al heel wat liederen op zijn re[pertoir gehad. Meestal betrof het
een keuze die bij het publiek makkelijk in het gehoor lag. Het 'Drinklied'
|of de 'Spijskaart', zijn daar een dui'delijk voorbeeld van. Klassieke muziek kwam maar in beperkte mate
voor op het programma.

Met oog en oor
de badplaats door

UITGAANSTIPS.

i

ZANDVOORT - Het ZandVoorts Mannenkoor heeft de
afgelopen negen jaar bepaald
niet stil gezeten. Dat bleek afgelopen zaterdag oyerduidelijk, tijdens het jaarlijkse concert in de Hervormde Kerk.
Zangliefhebbers die verzuimd
hadden een kaartje te kopen
jvoor dit concert, hebben zichjzelf tekort gedaan.

Orgel N.H. Kerk
'knalt en piept'

Duidelijk werden de optredens
van de beide getalenteerde solisten
Helen Dubois en Amand Hekkers in
de verschillende aria's en duetten
door de overvolle kerk erg gewaar-

(ADVERTENTIE)

deerd. Sopraan Helen Dubois ontroerde in de verschillende aria's van
Gounod en Cavallo. In 'So, Anchio
La Virtu Magica' uit 'Don-Pasquale'
van Donizetti toonde ook zij overduidelijk haar klasse. Voor wat de
tenor Amand Hekkers betreft, ook
daarover kan eveneens geen misverstand bestaan. Het 'Salut Demeure
Chaste et Pure' uit Faust, 'La Scia
Ch'io Pianga' van Handel en de aria
uit 'de Parelvissers' en 'Je Crois Entendre Encore' van Bizet waren een
duidelijk bewijs van zijn kunnen.

"Het orgel moet toch wel binnen
15 a 20 jaar gerestaureerd worden",
zegt Van Amerom. Dat geldt met
name voor de eikehouten onderbouw van het in 1849 gebouwde
kerkorgel. Bovendien helt het wat
naar voren. "En af en toe hoor je een
knal of een piep, en soms speelt er
plotseling een andere toets mee. Het
is flink versleten waardoor het
zwaar speelt".
"Het zou zonde zijn als het in elkaar zakt, want Knipscheer is van
'wereldformaat', van een hele goede
school. Hij was leerling van Christiaan Muller die het orgel van de Bavo
op de Grote Markt in Haarlem heeft
gebouwd. Voor Zandvoort is het orgel van enorme culturele waarde.
Dus eigenlijk zou er een soort actie
moeten komen, want nu is er nauwelijks geld voor". In de kerk staat wel
een kistje voor bijdragen van de gelovigen of andere bezoekers, maar
dat kan bij lange na niet voldoende
opleveren. Van Amerom schat de
kosten op zo'n twee ton, wat vervangen moet worden is allemaal handwerk. Bovendien is het binnenwerk
in 1952 'gemoderniseerd', zoals de
organist het noemt. "Nu is het de
bedoeling het orgel in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen".
Van Amerom, al 22 jaar organist
en koordirigent in de Hervormde
Kerk, speelt zaterdag met Marijke
Paap werken van o.a. Bach, Mendelssohn, T 'emann en César
Franck.

Bloemen
De uitstekende begeleiding van de
pianist Hans Schellevis droeg mede
toe aan het succes van deze uitvoering. Ook voor de presentatie niets
dan lof, Bram Stijnen getuigde van
kennis van zaken. Hij beperkte zich
ditmaal tot uitsluitend het repertoir,
iets wat het concert alleen maar ten
goede kwam. De bloemen, het spontaan gezongen Zandvoorts Volkslied
en het overdonderend applaus na afloop van het concert toonde de
dankbaarheid van het publiek.
Samen met dit concert heeft het
Zandvoorts Mannenkoor zich de afgelopen negen jaar een uitstekende
reputatie verworden. Het tien-jarig
jubileum kan dan ook met vertrouwen tegemoet gezien worden. Een
prestatie die zonder meer mogelijk
werd dankzij de vakkundige leiding
van dirigent Dico van Putten.
J.K.

,

Zandvoorts
Nieuwsblad
iedere week bij
duizenden abonnees
in de bus!
Koordirigent Dico van Putten.

Onthulling
Op initiatief van onze dorpsgenoten Ansje Molenaar en Ping
Kho wordt aanstaande zaterdag
van 14.00 tot 15.00 uur het kunstwerk rond de containers op het
Gasthuisplein onthuld. Wethouder van cultuur Jan Termes is bereid gevonden deze daad te verrichten. Een leuk initiatief dacht
ik zo. De containers staan er ten
behoeve van de renovatie-werkzaamheden aan het Gasthuishofje. 'Geen gezicht', vonden de
buurtbewoners deze . obstakels,
die tot oktober op het pleintje zullen moeten blijven staan. Ansje
Molenaar die een boetiek heeft op
de hoek van het plein, vindt dat
door deze containers het aangezicht van haar buurt danig is geschonden. "Met het aanstaande
zomerseizoen voor de deur is het
er mij alles aan gelegen om het
plein in-een ordentelijke staat terug te brengen".
Kunstschilder Frans Erkelens
ontwierp het kunstwerk. Samen
met enkele jonge Zandvoortse
kunstenaars is hij de afgelopen
weken bezig geweest om het plan
te realiseren. Na de onthulling bestaat de mogelijkheid om van
zichzelf een ludieke kleurenfoto
te laten maken. Ten behoeve van
de (gratis) prent heeft Ansje een
fotograaf ingehuurd. Welke pose
moet worden ingenomen, wordt
door de organisatie nog niet uit de
doeken gedaan. Het is dus zaak
zelf maar eens te komen kijken.

Uitgebuit
Een mens moet zich bij tijd en
wijle eens weten te ontspannen.
'De boog kan niet altijd gespannen
zijn', nietwaar? Vorige week vrijdag toog ik met een uitnodiging op
zak naar een bruiloft. 'Gebouw de
Krocht' was de lokatie waar het
feestgedruis zich afspeelde. Het
bruidspaar: Marcel de Boer en Ingrid Abraas. Nu is een huwelijk in
Zandvoort niet bepaald iets om
van wakker te liggen. Er zijn belangrijker zaken in het leven, behalve dan als je zelf in het huwelijksbootje stapt natuurlijk. Het
bruidspaar was 's middags door
mevrouw Minke Van der Meulen,
abtenaar van de burgerlijke stand,
in de raadszaal al 'in de echt' verbonden. Ik heb de afgelopen jaren
al veel huwelijks-voltrekkingen
meegemaakt. Vooral de beweringuit het wetboek, dat 'de man voldoende geldelijke middelen ter beschikking dient te stellen aan zijn
vrouw', zorgt vaak voor veel hilariteit in de raadszaal.

willen doen, valt het mij op dat
mevrouw Van der Meulen en mevrouw Van der Heijden een heel
andere benadering hebben van
een huwelijksvoltrekking dan hun
mannelijke collega's. Ik heb mij
afgevraagd waar het verschil in
zit. Ik krijg de indruk dat zij met
een wat andere intentie bezig zijn
met wat wordt genoemd 'de belangrijkst dag' in het leven van de
aanstaande bruidsparen. Daarom
nam ik mij ooit voor: als ik ga
trouwen laat ik het huwelijk voltrekken door een van deze beide
dames. Hoewel, ambtenaar Kees
Wester lijkt mij ook geen slechte
keus.
Het probleem is echter, om te
trouwen moet je met z'n tweeen
zijn. Weg vrijheid dus. De dames
Van der Meulen en Van der Heijden en de heer Wester zullen het
dus zonder mij moeten doen.

Feestelijk
Wist u trouwens dat er in de
afgelopen eeuw veel huwelijken in
deze badplaats zijn voltrokken
tussen Zandvoorters en Amsterdammers? Vreemd is dit eigenlijk
niet. Ga maar na. Toen en nu, blijken veel bewoners uit Amsterdam
regelmatig in Zandvoort te vertoeven. Tijdens zwoele zomeravonden zijn in het verleden op het
strand en in de achteraf straatjes
al heel wat liefdes opgebloeid. Ook
het huwelijk van afgelopen vrijdag
is een schoolvoorbeeld van een
dergelijke situatie. Hoewel niet op
het strand, had ook dit paar elkaar
tijdens een avondje stappen in
Zandvoort leren kennen.
Vrienden van het stel hebben de
dag voor de bruiloft gebouw 'De
Krocht' feestelijk versierd met
slingers en ballonnen. De taeheerder had de tafels voorzien van het
bekende 'bontje' en zelfs de flakkerende theelichtjes en de bosjes
bloemen ontbraken niet. Kortom,
het geheel zag er gezellig uit.
Het aanschouwen van de feestvierders is immer weer een bron
van vermaak. Zo ook op deze vrijdagavond. Gek eigenlijk, hoe anders je dorpsgenoten zich gedragen tijdens een dergelijk samenzijn. Blijkbaar verlost van alle dagelijks zorgen gingen zij soms volledig uit hun bol. Begrijp mij goed,
wanklanken deden zich niet voor.

Waarom vertel ik u dat allemaal? Welnu, de reden is nogal
simpel. De manier waarop bruiloften gevierd worden, is kennelijk
tijdloos. Van oudere Zandvoorters
hoor ik wel eens verhalen, hoe het
er vroeger aan toe ging. Vermits
het juiste publiek zijn de bruilofVrijheid
ten van tegenwoordig nauwelijks
De ambtenaren weten dat. Dit anders.
gegeven wordt door sommigen Dit was het weer voor deze week,
van hen dan ook behoorlijk 'uitge- blijf gezond tot de volgende week.
buit'.
Bram StijnenV
Zonder nu de mannen tekort te

Accordeonvereniging

KNZHRM oefent
met helikopter

NU OOK IN ZANDVOORT
NAAR DE BIOSCOOP
Bioscoopprogrammering 31 mei t/m do 6 juni

JUNGLE BOOK

AL

ZANDVOORT - De reddingsmaatschappij KNZHRM gaat vanavond
om 19.00 uur op weg voor haar jaarlijkse oefening met een helikopter
van de Koninklijke Marine. De oefening vindt plaats op korte afstand
voor de Zandvoortse kust, ongeveer
ter hoogte van de Rotonde. De helicopter verschijnt rond 19.15 uur ten
tonele.' De oefening duurt tot ongeveer 20.15 uur.

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

Geniet opnieuw - of voor het eerst - van Walt Disney's
meesterlijke klassieke tekenfilm met Mowgli, Baloo'de
Beer en Shere Khan de tijger.
Geheel Nederlands gezongen en gesproken
vrij., za., zo en wo. om 14.00 uur.
Kinderen tot 12 jaar
ƒ9,Bioscoopkaartje volw.
ƒ12,50 (65+ ƒ9,00)

LOOK WHO'S TALKING TOO
Dagelijks om 19.00 en 21.30 uur,
vrij, za. zo. en wo. om 16.00 uur.
Kinderen tot 12 jaar
ƒ9,00.
Bioscoopkaartje volw.
ƒ12,50 (65+ ƒ9,00)

CIRCUS ZANDVOORT
tel. 02507-18080/19535

Opgericht 4 Juni 1921
Directeur ENGEL PAAP.
Instructeur A. PAAP
WEEKMEDIA OP
MICROFICHE
Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-562.2485

Aanstaande dinsdag, 4 juni 1991, is het exact zeventig jaar geleden, dat de
Eerste Zandvoortsche Accordeonvereeniging 'Oefening Baart Kunst' werd opgericht. Helaas bestaat de vereniging al lang niet meer, tegenwoordig zijn er in
Zandvoort helemaal geen muziekverenigingen meer met uitsluitend instrumentale bezetting. De vereniging op de foto verdween begin jaren zeventig van het
toneel.
De foto is ingezonden door mevrouw Van Duyn-Hering, die het plaatje na
plaatsing in het Zandvoorts Nieuwsblad aan het Cultureel Centrum Zandvoort

wil schenken. Niet alle namen zijn nog bekend van de muzikanten. Bij de namen
die wel bekend zijn, zitten enkele hele bekende.
Op de bovenste rij vindt men onder andere Piet Kerkman, Jaap Zwemmer, Keur,
Piet Drommel en de heer De Joode. Op de tweede rij: Hendrik Hendriks, Engel
Paap, Koper, Ep Bol, v.d. Werff. Op de derde rij: V.d. Worden, Engel Paap, Jan
van Duijn, J. Paap, Bol en (nog een) Paap. Voor in het midden zit een zusje van
Ab Koning.
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Dinsdag 4 juni a.s.

todra

i, i j

openingsstunt bij

Inspirerende winkels
vol drankjes

J. v. Campen en Zn

Limburgs vakmanschap ontdekt
men niet alleen in die overheerlijke vlaaien, maar ook in dat
voortreffelijke bier. Pracht pils
dat direct aan de Limburgse gastvrijheid doet denken. Wie naar
dit Limburg, met zijn heuvels en
dalen, verlangt, komt nu naar
Impodra. Want Lindeboom,
Leeuw, Gulpener, Brand en
Ridder zijn in de aanbieding.

v

schoen en
sleutelservice.
Van 13.00 tot
16.00 uur is bij

Lindeboom
Krat a 24 x 30 cl.
Leeuw
Krat a 12 x 50 cl.

-1 o O L7
lo,OC>
1 C QC
13,05

Gulpener

,. _ _n

Krat a 24 x 30 cl.

l/,/U

Krat a 24 x30 cl.

18,46

Ridder* '

^feO

openingsaanbieding
van di. 4 t/m zat. 8 juni
alle
dameshakken
alle
herenhakken

e,-

Af

•w
"f H O V

8,-

atil'Mi

S;y onze afd. sleutelservice ontvangt u bij de
2e sleutel een leuke verrassing.

J. van CAMPEN & Zn.
schoen- en sleutelservice
autosleutels op code

Cornelis Slegersstraat 2.
Tel. 15449

PERSCOMBINATIE ZOEKT
KOPLOPERS IN HET BEZORGEN
VAN KWALITEITSKRANTEN

*il®

G E V R A A G D

Geldig van 30 mei t/m 12 juni 1991

Zandvoort: Kerkstraat 12a Telefoon: 02507-12532 's zondags geopend.

Dit weekend:
RUMRUNNER

BEGIN JE LOOPBAAN MET DE BESTE BIJBAAN
Een week heeft zo z'n vaste ritme, met
leuke en minder leuke dingen. Huiswerk
maken, kamer opruimen, boodschappen
doen. Maar ook naar de sportclub en de
disco. En dat kost vaak een lieve duit. Voor
de actieven is er nu een baantje dat geld
oplevert! Slechts éénmaal per week kranten bezorgen. Op dinsdag, op woensdag
of op donderdag, meestal huis-aan-huis.
Leuk werk. En een prima bijverdienste. Er
zijn nu een paar wijken vrij. Dus snel
opgeven, want laat niemand je voor zijn.

WAT VERWACHTEN
WE VAN JE?
- Je moet absoluut op tijd kunnen komen
- De kranten correct bij de juiste adressen
bezorgen
- en tenminste 15 par oud zijn

PERSCOMBINATIE
Perscombinatie is uitgeefster van drie grote
kwaliteitskranten en een aantal weekbladen.
In de bezorging van de bladen wil Perscombinatie koploper zijn. Stipte en correcte bezorging staat voorop. En daarbi] hoort een prima
beloning.

5 MINI
AMANDELSPIJS
KRENTENBOLLEN 3,00

GRATIS VERRASSING
Je eerste verdienste is al bijna binnen.
Zodra je voor een wijk in aanmerking
komt, ligt er een leuke verrassing voor je
klaar. Die ontvang je direct na de eerste
twee weken werken.
Geef duidelijk je naam, leeftijd en vanaf
wanneer je kunt gaan bezorgen aan. De
bon kan zonder postzegel verstuurd worden. Behandeling in volgorde van binnenkomst.

7,95

zaterdag:

krijgt dan de instructies en beginnen maar.
Zorg dat je hoog op de lijst genoteerd
staat, zodat je eerder in aanmerking komt.

Hou het origined dus altijd zelf, als u solliciteert.
Kaakt dat weg, clan kunnen wij weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

Liefhebberij of loopbaan?

-Qckte j3akker
HOGEWEG 28, TEL 12989

Grieks Specialiteiten Restaurant

ARTEMIS
Zandvoort heeft zijn eigen Griekse restaurant

Proef onze nieuwe
gerechten!

BEZORGERSBON
VOOR DE SNELSTE BIJVERDIENSTE

Mijn naam
Adres
Postcode/Plaats
Leeftijd
Telefoon
Beschikbaar vanaf

Een kopie van uwgjetuigschrift
getuigt net zo goed!

-^~^^~~~=^—j •_• -i L-—-—^£t-l

Succes alvast.

WAT MAG JU VAN
ONS VERWACHTEN?
Uiteraard een prompte reactie en een
prima beloning. Je naam wordt in ieder
geval genoteerd, en je ontvangt een bevestiging van de aanmelding. Zodra er
een wijk vrij is, kloppen we bij je aan. Je

Krat a 24 x 30 cl.
,.o _ _
*GRATIS GLAS PER KRAT io,/J
Henkes
Jonge Jenever
1,0 liter
Olifant
Vieux
1,0 liter
Gordon 's
Gin
0,70 liter
Bacardi
Rum wit
0,70 liter
Stewarts
Whisky
1,0 liter
Pollen
Bessenjenever
1,0 liter
Menetou_ __
Salon A.C.
9,98
Bernabe Lodge
Californian wine
- no
Red/White
4,^0
Chateau L'ordonnat/
Graves
T QC
Rouge A.C.
/,"ö
Chateau
Bernadon/Premières /; no
Côtes de Bordeaux A.C. b,"O
Oud Hoegaarden
-| «2 O
Flesje
LfÓO
Palm
n QQ
Flesje
U, O O
Koninck
n OQ
Flesje
U,:?0
Verboden Vrucht
- QC
Flesje
,
,
J-/"ö,

M/V

Ik ontvang een bevestiging van de aanmeldmg. De bon -m een open envelopzenden aan Weekmedia Service, Antwoordnummer 10051, 1000 PA Amsterdam (geen postzegel nodig).

U bent van harte welkom in ons sfeervol
restaurant voor een traditionele
Griekse maaltijd.
Reserveren tel. 02507-20127
Thorbeckestraat 5
t/o Casino

Zoek het hogerop met een deeltijdstudie van de Hogeschool Holland.
Wilt u meer weten over een bepaald onderwerp
of in een bepaalde richting? Gewoon omdat het
u interesseert? Of omdat u het nodig heeft in uw
werk? Bij de Hogeschool Holland vindt u de
deeltijd-studie die u m de juiste stroming brengt.
De Hogeschool Holland is een instituut voor hoger
beroepsonderwijs met veel verschillende opleidingen.
Studeren bij de Hogeschool Holland betekent
persoonlijke begeleiding in een school met vele
faciliteiten. In Diemen hebben we alles onder één
dak, óók alle opleidingen. En dat op een kwartier
van het Amsterdamse Waterlooplein.
Met een opleiding MBO, HAVO of VWO als
basis kunt u verder komen met een deeltijdopleidmg die bij u past. Heeft u niet de juiste
vooropleiding maar bent u 21+, dan kunt u
toelatingsexamen doen. Wilt u uw kennis veigroten?
Zoek het dan hogerop met een deeltijd-studie van
de Hogeschool Holland. Via de bon, een telefoontje
of door een bezoek aan de voorlichtingsbijeenkomst
op dondenisg 6 juni 1991 van 19.30 tot 21.30 uur
kunt u meer informatie krijgen.
N.B. voor sommige opleidingen is het maximum
studentenaantal en/of de inschrijvingsdatum al bereikt.

Ik wil graag meer informatie van
de Hogeschool Holland over:
studienchtmg(en):
Naam:
AdresBostcode:
Woonplaats:
Stuur dit in een open ongeftankeelde
envelop naar: Hogeschool Holland,
Antwooidnummer 355,
1100 VC Amsteidam.
*
1 1 I I 1 1 flll 1 1

Hogeschool Holland l

11IIIH III11 Wifdenbotchó

hogeschool holland Diemcn-Arastenlam
-MP" Teirfoon. 020-5601234

Wij verzorgen de volgende opleidingen- Algemene beroepsopleidingen. Lerarenopleidingen tweedegread; Lerarenopleidingen
eonnegraad, Hoger Getondheidszorg Onderwifs; HEAO. Kort HBO (HEAOI
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amsterdam van
binnen en buiten
De stad vol beweging is geen
plaats voor wie er zijn gemak
van wil nemen Een dagje Amsterdam verkennen is dan ook
een kwestie van bewegen te
voet, op de fiets of misschien
varend In deze bijlage komen
onder meer deze aspecten van
de stadsrecreatie aan bod

O
Grachten, Artis, het Rijksmuseum. Toj
van Amsterdamdie iedereen kent. De
beweging heeft méér te bieden voor wi
door de stad beweegt. Ook voor wie er
verblijft, verbergt de stad verrassende
Deze bijlage wijst de weg naar die min
bekende kanten van Amsterdam. Wie
de fiets of misschien varend een dagje H
vertrouwde Amsterdam wil verkenner"
op deze en volgende pagina's aspecten!
dynamische stad waar lang niet iedereen*
stilstaat.

p'-"C*
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achter de gids aan
door cultuurpaleis
Musea bieden al sinds jaar en
dag mogelijkheden voor rondleidingen Minder bekend is
dat ook andere cultuurpaleizen
nu en dan open gaan voor wie
achter de schermen wil kijken
In Carré kan dat en in Tuschmski en het Muziektheater

m •*"- WE***

leeftocht langs
uitheemse eethuizen

"" J!*'! /T

Haast elk land ter wereld heeft
zijn eigen eetgewoonten En je
kunt het zo gek niet bedenken
of in Amsterdam vind je een
restaurant met een kok die de
cuisine locale op tafel tovert
Voor uitheems eten hoef je de
stad niet uit

w».

Wandelend door i
theater en bios ]
(en stadhuis?)
l

zomeragenda

A

CHTER DE GIDS aan \
door een museum, dat "
is niets nieuws. Gidsen
die toeristen door de
binnenstad voeren zijn ook een
vertrouwd verschijnsel.
Daarnaast raken
rondleidingen door boeiende
gebouwen - zonder museaal
karakter • steeds meer in tel.
In Amsterdam zijn daar
diverse voorbeelden van. Het
publiek vroeg er om.

uittips
colofon

Theater Tuschinski was een van
de eerste bedrijven waar het idee
verwelkomd werd. De bioscoop aan
de Reguliersbreestraat is niet alleen
een fascinerend bedrijf, het is ook
schitterend verpakt. Het monumentale interieur oogst bewondering bij
veel bezoekers en de architectuur
van het complex trekt zelfs bezoek
vanuit het buitenland, vertelt manager Abels.
Speciale gidsen geven buiten de
voorstellingen om rondleidingen
door allerlei hoekjes en zalen waar
het bioscoop-publiek doorgaans niet
komt. In de maanden juli en augustus staan bij de entree die rondleidmgen speciaal aangekondigd. En
na jaren is er nog steeds belangstelling voor. Geen wonder, vindt Abels,
die zelf ook enthousiast is over de
schoonheid van het theater. Hij vertelt dat er veel bezoek is van kunstopleidingen.
De tocht door Tuschinski wordt elke zondag en maandag om 10.30 uur gehouden. Eén in het Nederlands, één
in het Engels. De duur is vijf kwartier, de prijs vijf
gulden. Speciale groepen kunnen altijd aparte afspraken maken. Hoewel dat niet in de route is opgenomen,
een kijkje in de filmcabine behoort tot de mogelijkheden.
Het Muziektheater is ook gastvrij. Er zijn vaste rondleidingen door dit gigantische complex op woensdag en
zaterdag (16 uur). Voor die tijd is gekozen om de activiteiten in het theater niet te verstoren. De bezoekers
mogen wel overal kijken, maar als er gerepeteerd wordt,
moet enig voorbehoud gemaakt worden. Dan mag je
niet overal naar binnen, maar is het bedrijf vanachter
glas wel te zien. De gidsen zijn studenten die zelf een
band met het theater hebben. Sommigen hebben theaterwetenschappen gestudeerd of werken elders in het
gebouw. De prijs voor een rondleiding van anderhalf
uur (inclusief video-presentatie) is fiks: ƒ 8,50. Het moet
kostendekkend zijn, vindt de leiding van het Muziektheater. Er kunnen maximaal 25 mensen mee, maar die
grens wordt zelden bereikt. „We willen niet met zo'n
lange sliert door de smalle gangen. Dan kun je de groep
haast niet in de gaten houden," vertelt een voorlichtster.
Een ander cultuurpaleis, de Stadsschouwburg geeft
alleen groepen geïnteresseerden toegang tot de coulissen en andere, doorgaans ontoegankelijke ruimten. (Inlichtingen: 020-6250435). Het Concertgebouw is gestopt
met het gidsen. „We hebben er geen mensen voor" legt
een woordvoerster uit.

M

'et een paraplu, een
smalle portemonnee
en de Museumkaart
op zak kan behalve de
(buitenlandse) toerist ook de
Amsterdammer zelf nog
talloze onbekende plekjes in
eigen stad ontdekken.
Wandelen door de hoofdstad
doe je echter niet op
naaldhakken. Er zijn een paar
stevige stappers nodig bij de
verkenningen over
veelsoortige plaveisels.

Om te voorkomen dat iederéén
aan dezelfde ontdekkingsroute begint en om de duizenden Amsterdam-kijkers in de binnenstad een
beetje te spreiden biedt de WV een
keur aan wandelroutes. Ze zijn op
schrift verkrijgbaar in verschillende talen en de allernieuwste versies
zijn voorzien van handige routekaartjes. „Het voordeel van de toegevoegde plattegrondjes is dat je je
van te voren een beeld kunt vormen
van de route en de wandeling eventueel een stukje kunt inkorten aU>
die je te lang lijkt", meent Herman
ter Balkt van VW-Amsterdam.
„Het is net of Amsterdam voor
toeristen is gebouwd. Een poppestad. Practisch alles ligt op loopafstand van elkaar. Je moet wel oog
hebben voor details, vooral omhoog
kijken en een gemiddelde snelheid
van twee kilometer per uur niet
overschrijden. Ondertussen ook

Aan deze bijlage werkten mee
Oscar Borghardt, Alex Groothedde, Eduard Herkes, Jacquelme Hilbers, Carry de Jong,
Yvonne Mulder, Arnoud van
Soest, Erwm Wedemeijer, Liesbeth Wiewei
Foto's Frans Busselman, Bram
de Hollander
Lay-out Jan Boskeljon
Eindredactie Frank Roos

Stadstocht voor kleine voetjes

H

OE GOED OOK
Van de beurs is het maar een klein
bedoeld, de wandeling stapje naar de kermis op de Dam,
die ten tijde van de wandeling nadie de WV voor
tuurlijk alle aandacht opeist. Hoe de
kinderen heeft
auteur van de VW-wandeling ook
uitgezet, vermag niet echt te
zijn best doet de aandacht op de
boeien. Gevels en beeldjes, hoe beelden
te vestigen, die hoog op het
leuk ook, veroorzaken bij de
dak prijken; het Paleis op de Dam,
meeste volwassenen al weinig dat kan mooi de pot op. Nee. dan het
opwinding, laat staan bij
spookhuis...
Via de Kalverstraat en het Amsterkinderen. Toch biedt de
wandeling een aardig handvat dams Historisch belanden we bij de
vitrine met harnassen, die de dames
voor wie kinderen eens op al
In Carré is twee keer per week mogelijkheid achter de het fraais wil wijzen, dat de
in een filosofische stemming brengt.
gids aan door de 'stallen' te wandelen. Gegidst wordt er oude stad heeft te bieden.
„Maar waarvoor vochten ze dan,"
door enthousiaste leden van de vriendenclub van het
wil Britt van haar zus weten. „Nou,

theater. Stuk voor stuk mensen die aan Carré verknocht zijn en na een opleiding daar van alles over
kunnen vertellen. Anderhalf uur duurt de tocht. Naast
het voorgebouw en de entree worden tijdens de anderhalf uur durende rondleiding de foyer, de zaal, de lichtcabine, het toneel, de artiestenfoyer en de kleedkamers
aangedaan. Rondleidingen door Carré worden gegeven
op zaterdag en woensdag om drie uur. Kaartjes om mee
te lopen kosten een rijksdaalder en worden dagelijks
aan de kassa verkocht.
Als het aan gemeenteraadslid Ton Hoorjmaijers ligt,
worden er over enige tijd ook rondleidingen door het
stadhuis gegeven. In andere wereldsteden gebeurt dat
al. Juist in Amsterdam waar de burger fiks betaald heeft
voor het nieuwe stadhuis, zou een gastvrije rondleiding
geen luxe zijn, vindt het raadslid. Zelf gidst hij wel eens
scholieren of partijgenoten door het immense complex
aan de Amstel. „Het gaat mij om twee dingen: het publiek nieuwsgierig maken naar wat er in dat dure gebouw te zien valt en Amsterdammers kennis laten maken met de lokale politiek en het werk van ambtenaren.
Mensen zijn altijd enthousiast over het interieur. Je
leidt ze langs de leuke dingen, de trouwzalen en portrettengalerij en als Van Thijn meewerkt ook door diens
werkkamer. En tenslotte voer je de groep mee naar de
raadzaal en legt uit hoe het daar toe gaat." Zijn plan
komt binnenkort in diezelfde zaal aan de orde.

Om de wandeling uit te testen, lopen we haar met twee geleende kindertjes, Kimm (11) en Britt (8). De
tocht moet op het Stationsplein begmnen, maar er is zoveel afleiding.
Neem alleen de muzikanten maar:
een Zuidamerikaanse muziekgroep
en een Jimmy Hendrix-volgeling, die
zijn gitaar over het plein laat galmen.
Intussen speuren we de daken van
het stationsgebouw af, waar zich
volgens de routebeschrijving een
bronzen ridder moet bevinden. Nergens te zien. Op kruistocht misschien? Maar Britt heeft een andere
verklaring. „Zeker van het dak gevallen."

voor een meisje bijvoorbeeld!"
„Maar als het nou een lelijke vrouw
was of zo, vochten ze dan ook?"
houdt Britt aan. „Denk ik niet, nee!"
Op het Begijnhof genieten we van
de rust en zien we drommen toensten langs de kabouter huisjes schuifelen. Maar Kimm zou er later toch
niet in willen wonen. „Nee, ik hou
niet zo van oude huizen. Ben bang
dat het instort, want ze zijn toch met
zo stevig." Kimm woont niet voor
niets in Almere. Wat Begijntjes zijn,
weet ze wel. „Dat zijn een soort nonnetjes, alleen dan niet echt."

E

Bij dit museum ligt op het ogenblik
het nagebouwde VOC-schip De Amsterdam afgemeerd. Publiek kan
het schip bezichtigen. De maritieme tocht biedt wandelaars ook zo'n
kleine honderd pakhuizen van de
Verenigde Oostindische en Westindische Compagnie aan de Entrepôtdok. „Nergens vindt men zoveel
pakhuizen op een rij".

Ooghoogte
Ook voor kinderen bestaat een
dergelijke ontdekkingswandeling.
Deze gaat eveneens door een deel
van het Centrum en om echt met
het uitje bezig te zijn kunnen de
'lopertjes' op de route-folder onderweg tien vragen beantwoorden. De
juiste antwoorden zijn na afloop
van het stappen weer bij de WV

verkrijgbaar. (Zie het artikel hiernaast)
De meest bezongen Amsterdamse
buurt, de Jordaan met zijn smalle
straatjes en eeuwenoude hofjes, is
een derde 'stapsgewijze' mogelijkheid. De Jordaan is in de 17e eeuw
gebouwd voor de kleine burgerij en
werd na 1960 vooral populair bij
studenten en kunstenaars.
Deze maand verschijnt de nieuwe
brochure van de 'wandeling door
Joods Amsterdam'. Deze wandeling
gaat langs vele herinneringen aan
de voormalige Jodenbuurt. De Portugese Synagoge en monumentale
woonhuizen als dat van Isaac de
Pinto zijn er onder meer te vinden.

Plaquette

Metro-trip
Naast de centrum-wandeltochten
bestaan ook stedebouwkundige
tochten per metro en te voet in de
Amsterdamse buitengebieden. Eén
daarvan is tocht V naar Amsterdam
Zuidoost. In totaal zijn er zeven;
samengesteld door de Dienst Ruimtelijke Ordening. Voor de gecombineerde metro-wandeltrips is een
strippenkaart nodig.
•
Bewegende
voeten.
Een
kunstwerk in het
metro-station
Waterlooplein

'In de voetstappen van Rembrandt' is een voorproefje op de grote Rembrandtentponstelling, die
eind dit jaar in drie Europese ste- Ter Balkt: „In juni wordt een bronden, waaronder Amsterdam, wor«it zen plaquette van de schilder gegehouden.
plaatst in de woning van Vincents
oom. De wandeling van Van Gogh
Wandelgids 'Met Vincent van begint ook daar op Kattenburg,
Gogh door Amsterdam' geeft een naast het Scheepvaartmuseum in
beeld van plaatsen, die Van Gogh het Oosterdok."
Over scheepvaart gesproken. Ter
schilderachtig beschreef in brieven
aan zijn broer. Ruim eenjaar woon- gelegenheid van de vorig jaar gede Van Gogh, die destijds theologie houden Sail bestaat wandelroute
studeerde, bij zijn oom, directeur 'Ontdekkingsreis door Maritiem
van de Marinewerf op Kattenburg. Amsterdam'. „Maritiem Amster-

dam is een apart stukje binnenstad.
Langs de kade van het IJ en de
Prins Hendrikkade herinneren vele
monumentale schepen, pakhuizen
en torens aan de scheepvaartgeschiedems van de hoofdstad. De
wandeling gaat onder meer langs 's
Lands Magazijn, het bouwwerk dat
aan drie kanten door U-water
wordt omspoeld en nu als Scheepvaartmuseum, één van de grootste
maritieme musea in de wereld is."

der leest ze wel eens."
Intussen is de vermoeidheid toegeslagen en beginnen de jongedames knap balorig te worden. Gelukkig is de Damstraat om de hoek en
de kermis dichtbij. Onder begeleiding van de vrolijke klanken van een
draaiorgel en een ongekend vals blazende doedelzakspeler, lopen we
naar het Stationsplein.
Als we de dames vragen, wat ze het
leukste van de hele wandeling hebben gevonden, dan zijn het met de
beeldjes van apen, uilen en olifantskoppen, die de WV zo graag onder
hun aandacht had willen brengen.
En zelfs niet de kroon van Keizer
Maximiliaan, die in de Staalstraat is
afgebeeld. Maar, u raadt het al, de
kermis en McDonalds. Innig tevreden duikt ons tweetal de metro in.
'Ontdekkingstocht voor kinderen' is een
van de brochures met wandelroutes die de
WV beschikbaar heeft

Yellow Shoe: een nieuwe
Amsterdamse wandeltocht

Britt zit intussen weg te zwij melen
EN MEER DAN drie uur
in de Begijnhofkapel, waar het orgel
tot orkaansterkte aanzwelt als een
durende wandeltocht
kersverse
bruidspaar
binnendoor Amsterdam. Langs
Gevangenis
schrijdt. Ze beschrijft hoe de bruid
alle historische plekken
Via het Damrak bereiken we de er uit ziet. „Roze met wit, en kraal- en natuurlijk een bezoek aan
Koopmansbeurs, die veel mensen tjes er aan. Heel mooi dus." Maar of een echt Amsterdams bruin
voor een gevangenis aanzien. Britt ze er later ook zo wil uitzien, mocht
kan zich dat wel voorstellen. „On- ze nog eens gaan trouwen, dat weet café.
deraan zitten allemaal spylen. En ze nog niet. „Moet ik nog effe beslisDe geschiedenis van de hoofdstad
die ronde ramen hè, dat hebben alle sen," meldt de achtjarige.
Door het poortje, waar een harpist wordt in een notedop uit de doeken
gevangenissen."

Stapsgewijs door de stad
letten op de hondedrollen. Als "het
ware een compromis vinden tussen
vijftig meter vooruit en omhoog kijken". Sommige ontdekkingsreizen
zijn gekoppeld aan bijzondere evenementen of attracties, andere zijn
echt bedoeld om de stad te verkénnen.
Met de brochure 'Ontdekkingstocht door Amsterdam' kun je letterlijk en figuurlijk prima uit de
voeten in het Centrum omdat deze
voetreis veel typisch Amsterdamse
bezienswaardigheden van de stad
laat zien: grachten, statige herenhuizen, beroemde winkelstraten,
musea waar je ook naar binnen
kunt en oude kerken met sierlijke
torens. De tocht begint op het Stationsplein en biedt ondermeer het
Begijnhof, het Koninklijk Paleis,
het Tuschinski- en het Muziektheater en de drijvende bloemenmarkt
langs de Singel als trekpleisters.

lieflijke klanken rondstrooit, belanden we weer in de mensenmassa en
de rinkelende trams van het Spui.
Op de Blauwbrug, die we via Kalverstraat en Rembrandtplein bereiken,
bewonderen we het uitzicht over de
Amstel en het Muziektheater.
Kimm vind dat wel een mooi gebouw, alleen is de overgang wat abrupt, vindt ze. „Je ziet hier alleen
maar oude huizen en dan zie je ineens, flap, zo'n modern gebouw opduiken."
Op het Waterlooplein koopt Britt
een beertje voor haar kleine zusje en
via de de Zuiderkerk, belanden we
bij de Groenburgwal, waar de Amsterdammertjes op kmdvriendehjke
afstand van elkaar zijn geplaatst. In
de Oudemannenhuispoort lopen we
fluitend (de akoestiek vraagt er gewoon om) langs oude boeken en
prenten. „Ik lees deze soort boeken
niet," bekent Britt, „maar mijn va-

De Zuidoost-reis begint bij het
Centraal Station met metro richting Gaasperplas. Uitstappen bij
station Kraaiennest. Dan wandelt
men onder andere langs de nieuwe
Taibah moskee en de Bijlmer hoogbouw. De andere Zuidoost-metrotak wordt eveneens bereden. Dan
kan men, na uitstappen bij station
Bijlmer onder andere het NMBkantoor, de Shopperhal in winkelcentrum De Amsterdamse Poort en
de spiegel-architectuur op Amstel
III, bezichtigen. Ook dat is de
hoofdstad. Wandelen buiten het
centrum, maar toch binnen Amsterdam.

gedaan. Een nieuw initiatief van
twee Amsterdammmers die, na
fietstochten Yellow Bike nu ook de
wandeltochten Yellow Shoe aanbieden.
Sinds april kunnen toeristen,
maar natuurlijk ook Amsterdammmers die hun stad willen bezichtigen
met een gids, een wandeling maken
met Yellow Shoe. Sieger Kooij en
Eves van de Poel richtten vorig jaar
Yellow Bike op. Hun klanten kunnen onder begeleiding een fietstocht
kunnen maken door Amsterdam,
maar ook door Waterland. De fietsen worden erbij geleverd en de
tocht duurt drie of zes uur.
Na dit succes, elke dag vertrekt er
wel een fietsgroep, bedachten de
twee heren een nieuwe tocht, maar
ditmaal te voet. Yellow Shoe is een
wandeltour door Amsterdam, onder
meer langs de grachtengordel, een
stuk Jordaan en het historisch centrum. Sieger Kooij: De tocht duurt
drie uur. We stoppen onderweg tnj
een bruin café voor een pauze en
verder bezoeken we een diamantslijperij. Dat vinden de mensen ook altrjd leuk."
Studenten begeleiden de groep
wandelaars op hun tocht en geven
uitleg over de stad, de geschiedenis
en de bezienswaardigheden op de
tocht. „We komen langs het WestIndisch huis, het Anne Frank huis,
de Noorder- en Zuiderkerk en nog
veel meer. Daar geven de gidsen dan
commentaar bij", vertelt Sieger.
De wandeling door Amsterdam
kost de deelnemer 17,50 gulden.
Maar daarvoor krijgt men ook professionele begeleiding, deelt Sieger
Kooij mee. De start is 's morgens om
9.30 uur, maar voor een groep kan
ook nog een aparte wandeling op een
nader te bepalen tijdstip worden mgelast. „Dat is op aanvraag", aldus
Sieger.
Inlichtingen krijgen of aanmelden
kan bij de Nieuwe Zijds Voorburgwal 66 of onder telefoonnummer
6206940. Onder dit telefoonnummer
kan ook informatie over de fietstochten verkregen worden.
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uitheems eten hoefje de
"IE FIETST, moet de
inwendige mens goed
verzorgen en wie dat wel
eens op een andere manier
wil doen dan met een locnipia of een
;»ïzza, kan in Amsterdam terecht bij
'•en keur aan restaurants met
uitheemse spijzen. Boliviaans,
Vlaams, Noors, Marokkaans,
Nepalees, Indiaas, Japans, Hongaars,
.ïoegoslavïsch. en nog veel meer. Een
kleine greep uit de mogelijkheden.

en willen we voor de zekerheid even weten
wat ze daar eten? In Amsterdam kan het,
bijvoorbeeld in Adobo, Utrechtsestraat 42 of
in een zaak met de vertrouwenwekkende
naam Mango Bay, Westerstraat 91. Zijn we
gewoon nieuwsgierig en willen we weten wat
er op Cyprus ter tafel komt, dan zetten we
koers naar de Leidsekruisstraat 12 waar Nicosia is gevestigd.

Wie zich op Zuid-Amerika wil oriënteren
kan Boliviaans eten bij Las Yungas op de
Prinsengracht 126, Argentijns bij de Los
Giuichos of de El
De uitdrukking 'verandering van spijs Rancho-keten, maar
doet eten' indachtig, kan de hongerige fiet- ook bij bijvoorbeeld
ser zijn hart ophalen in Amsterdam. Want je La Brasa op de Haarkunt geen windstreek zo gek bedenken, of lemmerdijk 16 of de
Jf ter plaatse gebruikelijke lekkernijen zijn op een steenworp afhior op betrekkelijk korte fietsafstand te stand gelegen Tango
u*-meien. Dat maakt, voor de culinaire avon- in de Warmoesstraat _______
i uriers onder ons, het proberen ook zo leuk. 49. Braziliaans voedsel serveert Canccao Rio in de Lange LeidseWe laten ons niet van de wijs brengen dwarsstraat 86 (of Reguliersdwars 8), een
door de enorme keuze, maar beschouwen Peruaansse maaltijd eet men bij Cabana in
die als een uitdaging. Er is voor elk wat wils de Warmoesstraat 27 en zelfs met de natioen dan is het alleen nog maar de vraag wat nale gerechten van Urugay kan men bekend
we willen. Hebben we een besluit genomen, worden, bij AIbcrto's Carreta op het Spui 8.
dan pakken we de fiets en begeven ons richHet hier al wat meer ingeburgerde Suriting doel. En is het daar vol, te rokerig of
valt de entourage bij nadere beschouwing naamse eten kan genoten worden bij Parbo,
toaen, dan springen we weer op ons (van Oudezijds Voorburgwal 64 of bij Marowijne
i cvoren stevig aan een paal geklonken) sta- in de Albert Cuypstraat 68, deze laatste geleU-n ros en zijn in no time op een alternatieve gen in een buurt waar zich overigens nog tal
pLiats van bestemming.
van andere Surinaamse eethuisjes bevinden.
Wat willen wc eten, was de vraag. Gaan we
Midden-Amerika is vertegenwoordigd
cp vakantie naar, pakweg de Philippijnen, door een snel zeer lang geworden lijst van

Mexicaanse restaurants, waarvan Pacil'ico aanwijzingen geeft tijdens het serveren van Temple in de Utrechtsestraat 126 zijn er een
in de Warmoesstraat 31 de eerste was. Maar onze maaltijd, dan kunnen we, na reserve- paar van.
ook Caraibisch eten kan, bij de Rum Run- ring, terecht bij een van de Horeca vakschoners aan de Prinsengracht 277 (aan de Wes- len, zoals De Kogge aan de Elandsgracht 70.
Weer thuis
terkerk) of Sula in de Westerstraat 182.
Willen we tenslotte niets exotisch, maar
gewoon een goeie Hollandse pot, dan is WitLiefhebbers van Chinees/Indisch voedsel Bourgondisch
Maar ook kosjer eten kan, bij Bctty aan de tcvecn aan de Ceintuurbaan 256 misschien
kvinnen op practisch elke straathoek terecht, maar degenen die echt Chinees (ei- Bijnstraat 75, of bourgondisch, in het Breng- een idee of anders de iets goedkopere De
genlijk Cantonees) of echt Indonesisch wil- helhuys in de Smak(!)steeg 20, of een zee- Blauwe Hollander aan de Leidsekruisstraat
len eten komen ook ruim aan hun trekken. mansmaaltijd, bij de Compagnie van Verre 28. De Blauwe Hollander is al twaalf jaar een
Bijvoorbeeld bij Kaïn Lin op het August in de Spuistraat 267. Deze beide laatste res- van de meer bekende Hollandse restaurants
Allebéplein 5 of, voor de Indonesische keu- taurants kunnen alleen na reservering (tel. in de binnenstad. Het is een gelegenheid die
6244874) worden be- niet alleen veel door toeristen wordt be
zocht, want men is zocht, maar ook een grote schare vaste klanniet op alle dagen ten heeft.
open.
Bovendien
zijn het geen adresWat kan er in De Blauwe Hollander gege
sen voor een snelle ten worden? Bedrijfsleider Onno Zwart
hap, want tijdens en hoeft niet lang na te denken: „Als we kijken
__________________ naast de maaltijd naar de simpele Hollandse pot, dan hebben
wordt de gasten een we vooral 's winters, de stamppot, zoals
ken, bij Tempo Doeloe in de Utrechtsestraat heel programma aangeboden. In de Com- zuurkool of hutspot. En verder natuurlijk
pagnie van Verre waant men zich op een allerlei schotels als haché, een bruine bo75.
historisch zeilschip, met palingrokerij en nenschotel, een lofschotel, de gehaktbal. En
Lopen de Chinese restaurants, zoals we ze zeemansliederen en in het Breughelhuys alles met aardappeltjes en groente, alles suvoor het gemak noemen, wat aantal betreft wordt getracht een bourgondische sfeer te pervers." De groente is een belangrijk taevoorop, ze worden op de voet gevolgd door scheppen.
standdeel van de maaltijd, vertelt Zwart,
de Italiaanse en de Franse. Van beide cateniet alleen door de variëteit, maar vooral
Liefhebbers van pannekoeken, stallen de door de versheid. „Het wordt klaargemaakt
goriën zijn er meer dan honderd in Amsterdam, dus ook het bemachtigen van een bord fiets in de buurt van Johan de Wit op het waar je bij staat. Wij zijn niet zo'n restaupasta of een portie escargots kan geen pro- Rembrandtplein 10. Moet het vis zijn, dan rant waar het al vanaf 's middags staat te
zijn Sluizer, Utrechtsestraat 45 of Lucius in pruttelen."
blemen opleveren.
de Spuistraat 247 snel gevonden.
„Als mensen iets typisch Hollands willen
Voor wie niet per se vis, maar wel per se eten, noemen wij vaak de magere runderhaHeeft niet een bepaald land onze voorkeur, maar willen we snel en goedkoop en géén vlees wil, is er inmiddels heel wat keus ché, met aardappeltjes en rooie kool. Maar
toch lekker eten en storen we ons niet aan uit vegetarische eetgelegenheden. Klaverko- ook de gehaktbal is erg in trek. Dat is voor
de aanwezigheid van iemand die de obers ning in de Koningsstraat 29 of de Golden de mensen net als vroeger thuis."

Culinaire reis in Amsterdam
naar alle uithoeken van de wereld

Amsterdammer kent groene omgeving slecht'
S
OMS BINDT hij z'n fiets
achterop de auto, maar
doorgaans stapt
provinciebestuurder W.
van Gelder direct vanaf z'n
huis aan het Vondelpark op
zijn tweewieler. Richting
Alkmaar, maar ook wel
dichter bij huis. „De
Waterlandse Zeedijk vind ik
echt een must, het is er
schitterend", vindt de
gedeputeerde.

9 W. van Gelder
' . . Groen in de stad mag ook . . '

Van Gelder weet waar hij het over
heeft. Tot de recente Statenverkiezingen heeft hij als gedeputeerde
twaalf jaar wat over recreëren mogen zeggen. Een periode waarin er
meer aandacht voor de fiets is gekomen, al is het volgens Van Gelder
nog zeker niet voldoende.
„De helft van de mobiliteit vindt in
de vrije tijd plaats. De fiets is uit het

[nurfiets kost bijna niets
MSTERDAM IS ten
enenmale ongeschikt
om per auto te
verkennen. Veel
attracties bevinden zich in de
binnenstad waar je
gemakkelijk in de drukte
verstrikt raakt en zelden kunt
parkeren. Tram en bus zijn
een alternatief hoewel minder
geschikt om leuke plekken te
ontdekken. De fiets is in de
stad een handig
rervoermiddel.

paar gulden; soms wordt een legitimatie, meestal een borg verlangd.
Bij NS-stations verhuren de stallinghouders fietsen. Dat geldt uiteraard
voor het Centraal Station, maar ook
voor het Amstel, Muiderpoort en
Station Zuid WTC.

Andere verhuurders zijn: Zijwind
in de Ferdinand Bolstraat 168,
Koenders op het Stationsplein en in
de Utrechtsedwarsstraat 105, Damstraat Rent-a-bike op de hoek van de
Damstraat en P. Jacobszdwarsstraat, de Fiets-o-Fiets bij de ingang
van het Amsterdamse Bos en Heja
in de Bestevaerstraat 39.
Wie niet over zo'n tweewieler beKoenders in de Utrechtsedwarsschikt of wie van buiten komt, kan straat kan u trouwens ook helpen
oen fiets huren. Dat kost hooguit een aan een bakfiets.

Uitburo uitkomst voor
.a
kunst
en liefhebber
MSTERDAM, kunststad
bij uitstek. Dagelijks
biedt de hoofdstad een
gevarieerd aanbod op
het moeilijk te definiëren
gebied van kunst: muziek,
theater, toneel, dans,
tentoonstellingen. Het
principe voor ieder wat wils
gaat vrijwel altijd op. Het
aanbod bemoeilijkt een keus.
ïlet Uitburo kan uitkomst
bieden.

che, dat wekelijks op meer dan duizend plaatsen in Amsterdam wordt
opgenomen.
Eenmaal per maand wordt de Uitkrant gepubliceerd. Deze gratis verkrijgbare krant bevat gedetailleerde
informatie over uitgaansmogelijkheden in Amsterdam (en Amstelveen). Een groot aantal activiteiten
wordt er door de redactie uitgelicht
en van toelichting voorzien.
Een woordvoerster van het AUB
wijst op de cyclus van de informatieverstrekking. „Eenmaal per jaar
wordt de Uitmarkt gehouden. Daar
Het Amsterdamse Uit Buro (AUB) kunnen de mensen informatie verbuschikt over een ticketshop, op de krijgen over het nieuwe seizoen.
hoek van het Leidseplein en de Mar- Verder publiceren wij eenmaal per
mxstraat. Hier kunnen voor vrijwel maand de Uitkrant. Een keer in de
.ille theaters en concertzalen in Am- week wordt de Uitlijst in de dag- en
•-terdam kaarten worden aange- weekbladen afgedrukt.
i'haft De ticketshop is van inaanVerder is er iedere zaterdagoch(L'S tot en met
tend op Radio
aterdag van 10
Noord-Holland
101 18 uur gevan 10 tot 12 uur
opond. Op doneen
'Uit-zendordagavond is
ding'. Dagelijks
ik>
ticketshop
is er verder een
open van 18 tot
korte radio-uit.! l uur. Op de dag
_____________ ____________ zending met het
/oll kunnen tot ~~~~"~~"~--•-- ""~~•~""~•~~~~~"" laatste nieuws.
l (i uur kaarten bij de ticketshop wor- Verder kan men van maandag tot en
den gekocht. Per kaartje wordt twee met zaterdag tussen 10 en 18 uur de
gulden administratiekosten in reke- Uitlijn bellen (020-6211211)."
nmg gebracht.
Het Amsterdamse Uit Buro funDo AUB ticketshop verschaft in- geert als een intermediar tussen de
lormatie over alles wat er op het instellingen en het publiek. „Wij maüotaied van kunst in en om Amster- ken geen onderscheid tussen amadam te doen is. Voor mondelinge teur- en beroepsuitvoeringen. Wij
informatie kunnen belangstellen- treden dus niet op als een soort veredun aan de balie terecht. Hier kun- niging van huisvrouwen. Wij willen
ncn ook Theaterstrippenboekjes, het publiek service bieden over een
Museumjaarkaarten, Theaterbon- zo breed mogelijk aanbod."
non en CJP's worden gekocht.
Het Amsterdamse Uit Buro wordt
Het Amsterdamse Uit Buro ver- dagelijks benaderd door mensen uit
yorgt tevens de nodige schriftelijke heel Nederland. „Dat is niet zo
informatie over hot kunstaanbod in vreemd, want de Uitlijst verschijnt
Amsterdam. Op de eerste plaats ver- in landelijke dag- en weekbladen."
fachynt er onder auspiciën van het Ook kunstliefhebbers uit het buitenAUB eenmaal per week een uitge- land maken gebruik van de service.
breide Uitlijst in een zestal dagbla„Via de posten in het buitenland
dcn en drie weekbladen. Alle adver- van het Nationaal Bureau voor Toetcnties die in de Uitlijst verschijnen, risme kunnen mensen kaarten boe\vorden opgenomen in een geel affi- ken voor voorstellingen."

Wegwijzer in
uitgaanswereld

oogpunt van milieu heel interessant
en dat wordt nog te weinig benut",
aldus Van Gelder.
Cijfers wijzen uit dat driekwart
van de mensen die naar het Amsterdamse Bos gaan, met de auto komen. Kijk je naar het Twiske dan
neemt vijftig procent de auto. „Dat
heeft te maken met de aantrekkelijkheid van de route naar zo'n recreatiegebied toe.
Als ik naar het

de stad aan de westkant via het teerde dan richting Het Twiske of
nog verder Waterland in. „De Watergroen uitrijden.
Maar een perfect voorbeeld is het landse Zeedijk is echt een must, het
niet volgens Van Gelder. „Bij Sloter- is er schitterend. Op de dijk heb je
dijk is een kans gemist. Het fietspad zo'n prachtig uitzicht over het IJsligt er ingeklemd tussen de kanto- selmeer en aan de andere kant het
ren. Door een overgang van groen landschap. Prachtig."
tussen het fietspad en de bebouwing
ontstaat een veel mooier gebied.
Maar een rondje Ronde Hoep bij
Voor de fietser en voor degene die in Ouderkerk valt ook niet te versmaden, vindt Van
Gelder. Eigenlijk is hij wel in
alle recreatiegebieden rondom

Spaarnwoude ligt dat niet zo duidelijk."

Geen lol aan

D

E FIETS is een handig
en snel vervoermiddel,
ook al vereist het
berijden ervan in de
drukke hoofdstad de nodige
behendigheid. Voor toeristen
en mensen die een dagje uit
willen, is de tweewieler het
vervoermiddel bij uitstek om
mooie plekjes in de stad te
bezoeken.

Dagelijks vertrekt er vanaf de
Nieuwezijds Kolk 29, de thuishaven van Yellow Bike, om 9 en om 13
uur een stadstoer. Voor groepen
kan er van dit programma worden
afgeweken. Een stadstoer kost 25
gulden. Yellow Bike, tel.: 6206940.
Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid om op eigen gelegenheid,
maar met gehuurde fiets, de stad te
ontdekken. Op zo'n twaalf plekken
in de stad kan een rijwiel worden
gehuurd. Het huren van een fiets
kost gemiddeld 7,50 gulden per dag.
Wie een week over de fiets wil beschikken betaalt gemiddeld dertig
gulden. Wel moet er per fiets non-

De openingstijden van het kleine
museum Van Loon (Keizersgracht
672) zijn bijna verdubbeld. Sinds begin deze maand is het museum ook
op zondag open en niet alleen op
maandag - de dag waarop veel andere musea dicht zijn. Museum van
Loon is ondergebracht in een prachtig grachtenhuis uit de achttiende
eeuw; op zich al schitterend om te
zien. De collectie van het museum
bestaat uit veel kunstvoorwerpen en
vijftig portretten van de regentenfamilie Trip die het in de achttiende
eeuw bewoonde. Open op maandag
van 10-17 uur en zondag van 13 tot 17

Paleis nu museum
91 jaar geleden werd het bondskantoor van de diamantbewerkers
in gebruik genomen. Het was verrezen aan de Henri Polaklaan. „Het
Paleis aan de Laan" zoals het ontwerp van Berlage wel genoemd
werd, heeft een nieuwe bestemming
gekregen. Sinds begin deze maand is
er het Nationaal Vakbondsmuseum
in gevestigd; een initiatief van de
FNV, waarover al zo'n twintig jaar
gepraat werd. Sinds de oorlog, door
de meeste diamantbewerkers niet
overleefd, leidde de Diamantbewerkersbond ANDB een zieltogend bestaan.
Sinds 1958 had de Industriebond
NVV en later die van de FNV de
burcht van Henri Polak in gebruik.
Het „paleis", jarenlang een symbool
van de arbeidersbeweging, is een bewonderenswaardig hoogtepunt uit
het werk van Berlage. Er zijn prachtige schilderingen en tegeltableaus
te zien (van Roland Holst). Momenteel is er een expositie te zien over de
veelbwogen geschiedenis van de
bond en zijn oprichter, Henri Polak.
Deze zomer is er bovendien een expositie te zien van het werk van Berlage en de schilder Roland Holst.
Het nieuwe museurn is open van
dinsdag tot en met vrijdag van 11 tot
17 uur en op zondag van 13 tot 17
uur.

Zomeragenda

Overzicht van evenementen
in Amsterdam, gedurende de
zomermaanden.

Sinds vorig jaar vormen de knalgele fietsen van Yellow Bike een
opvallend verschijnsel in de stad.
Gidsen van deze organisatie fietsen
.twee maal per dag met groepjes
mensen, langs mooie en opvallende
plekjes in de stad. Deze stadstoer
duurt drieënhalf uur, waarvan er
twee zittend op het zadel worden
doorgebracht.

Stadstoer

Van Loon op zondag

Wester weer open

Bij de WV is voor ƒ 6,95 gulden
een speciale kaart te koop waarop
de fietspaden in de stad staan aangegeven. Over speciale fietsroutes
beschikt de WV niet. Die zijn wel
te verkrijgen bij mensen die het
toeristische aspect van de fiets hebben ontdekt.

Onderweg zijn er twaalf stops,
bijvoorbeeld bij de Torensluis en
op de Prinsengracht tegenover het
Anne Frankhuis. Ook een koffiestop staat op het programma.
De gidsen van Yellow Bike hebben een heel draaiboek en vertellen
.bij de stops over de omgeving. Volgens Yves van de Poel, een van de
eigenaar-directeuren van Yellow
Bike, is het opvallend hoeveel Nederlanders meegaan met de stadstoer. „De begeleiding trekt mensen aan, het geeft ze een veilig gevoel. En vaak weten de mensen die
een dagje Amsterdam doen, niet
goed waar ze naar toe moeten.
Maar het zijn niet alleen toeristen
en dagjesmensen die bij ons komen. Ook een heleboel Amsterdammers willen hun stad vanaf de
fiets bekijken."

Afgelopen weekend vond op de
Dam de eerste van een viertal zomerse boekenmarkten plaats. In
honderd kramen bieden boekverkopers en antiquariaten hun waar aan.
Dat zijn niet alleen boeken, maar
ook prenten. Het aanbod is gevarieerd. De eerstvolgende boekenmarkt wordt op 23 juni aan de Amstel bij het Muziektheater gehouden, daarna op 21 juli weer op de
Dam en op 18 augustus weer aan de
Amstel.

De onbekendheid van de Amsterdammer voor wat er buiten de stad
ligt, is er weer het gevolg van dat de
fiets minder snel wordt gepakt dan
anders het geval zou zijn. Als je niet
precies weet hoe je naar het Twiske
moet, pak je sneller de auto. En wie
met de fiets onderweg op een vervelend stuk stuit, een snelweg bijvoorbeeld, zal een volgende keer z'n
tweewieler laten staan. „Voor wie in
Amsterdam Zuidoost woont, is het
de, groengebied een crime om naar het groengebied
Amstelland te komen. Er is geen lol
„Wat alleen jammer is, is dat ze aan om eerst langs die kantoren te
slecht met elkaar verbonden zijn. Er moeten fietsen. Wonen, werken en
zit altijd wel een snelweg tussen. recreëren zijn er veel te veel van
Met subsidie van het rijk proberen elkaar gescheiden."
we dat soort knelpunten weg te nemen."
Nee, wat de bekendheid met fietsroutes betreft valt er nog wel wat
Een ander aspect moet hem ook werk te verrichten, vindt Van Gelvan het hart. „Wat mij altijd opvalt, der. „Aantrekkelijke routes zijn er
is dat de Amsterdammer z'n omge- wel, maar moeten- meer gepropaving slecht kent. In Zaanstad kent geerd worden. Neem nou de Stelling
het merendeel van de bevolking het van Amsterdam. Nog vrij onbekend,
Twiske, veertig percent gaat er wel maar een prachtige route. Je dooreens heen. Misschien hangt het ook kruist wel tien verschillende landVorige maand werd na zeven jaar
samen met het image van zo'n recre- schapstypen. Een aantal van de
atiegebied. Het Amsterdamse Bos is veertig forten die je op je weg tegen- de restauratie van de Westerkerk
voor Jan Modaal. Voor het Twiske of komt, is te bezichtigen. Prachtig." voltooid. Tijdens dat werk werd het
interieur grondig hersteld, evenals
de vloer van grafzerken. Het belangrijkste onderdeel bestond uit het
verstevigen van de steunmuren.
Veel buitenlandse toeristen komen
kijken naar de gedenksteen die herinnert aan de laatste rustplaats van
Rembrandt. Maar diens graf werd
nooit in de kerk gevonden. De Westerkerk is van maandag tot en met
zaterdag gratis open van 10 tot 14
uur.

Aantrekkelijke routes zijn
maar moeten gepropageerd worden

ik
over het industrieterrein
de
Schinkel en dat
is niet bepaald ___________
gezellig.
Naar
het Twiske fiets je over mooie fiets- een van de kantoren werkt."
paden, dat stimuleert eerder om de
Het is geen onwil bij de gemeente
fiets te pakken."
om er iets van te maken, volgens de
gedeputeerde. „Ambtelijke afdelingen werken gewoon langs elkaar
heen. Maar jammer is het wel. Meer
Groene vingers
aandacht voor de kwaliteit van onze
Dat onderschrijft het belang van omgeving zou wel mogen, ja."
het zogeheten groene vingers-beleid
van de overheid, aldus Van Gelder.
„Vroeger ging men er vanuit dat
groengebieden buiten de stad moes- Een 'must'
Als Van Gelder op de fiets stapt
ten liggen. Door het groen ook in de
stad te trekken, creëer je een over- dan is het vaak richting Waterland.
gang van de stad naar het groen." „Voor mijn deur ligt het VondelEen voorbeeld hiervan is de Bretten- park, dus zit ik al meteen in het
zône. Vanaf het Westerpark kun je groen." Via de pont trekt de gedepu-

Boekenmarkten

Tweewieler biedt
andere kijk op stad
derd gulden borg worden neergeteld en moet er een legitimatiebewijs worden meegenomen.
Wie de fiets wil pakken, maar de
stadse dampen wil verruilen voor
de geuren van de natuur, kan terecht in het Amsterdamse Bos. Bij
het Bosmuseum achter Boerderij
Meerzicht is voor twee gulden een
plattegrond te koop van de fietsroutes in het bos. Ook zijn er fietsroutes te koop die voeren door de
omgeving van Amsterdam. Het
Bosmuseum is dagelijks van 10 tot
17 uur geopend.

Maar de mensen die af en toe mee
willen gaan, moeten dan wel zorgen
dat ze in een goede conditie zijn,
want wij rijden elke week."
De club valt uiteen in twee groepen: berijders van toer- en racefietsen en mensen met een fiets met
drie versnellingen. Voor de snelle
fietsers ligt de gemiddelde afstand
rond de zeventig kilometer, al verwacht Oostveen dat dat in de loop
van het seizoen hoger zal gaan liggen. De 'gewone' fietsers fietsen
rond de zestig kilometer per keer.
Natuurlijk wordt het fietsen ook
afgewisseld met bezoeken aan terrasjes.
Clubje
Wie meer informatie wil, of wie
Wie wel wil fietsen, maar niet al- mee wil fietsen, kan bellen met Cok
leen, kan contact zoeken met Cok Oostveen, tel. 6628546.
Oostveen. Deze sportleider is de
drijvende kracht achter een clubje
mensen dat elke zondag de fiets Fiets op het spoor
pakt voor een lange tocht. Iedereen
Met de fiets de trein in, op zoek
mag meefietsen, maar helemaal naai1 de natuur. Dat kan ook. Maar
vrijblijvend is het niet. „Want juist geld kost het wel en er zijn verschildoor regelmatig mee te rijden, leer lende voorwaarden aan verbonden.
je de groep goed kennen. En daar Een enkele reis voor een fiets kost
gaat het om, om groepsbinding", acht gulden, een dagretour veertien
aldus Oostveen.
gulden. In het hoogseizoen, de
Dat wil echter niet zeggen dat het maanden juli en augustus, is een
verboden is om af en toe mee te fietser meer geld kwijt. Dan kost
rijden. „Iedereen mag altijd mee. een enkele reis dertien gulden een

een dagretour zelfs 22,50 gulden.
Volgens een woordvoerder van de
Nederlandse Spoorwegen wordt
door de hoge prijzen het huren van
fietsen gestimuleerd. Want dat is
vaak goedkoper. Bovendien ontstaan er capaciteitsproblemen als
er teveel fietsen in de trein worden
meegenomen.

Spitsuren
Tijdens de spitsuren, 's morgens
tussen half zeven en negen en 's
avonds tussen half vijf en zes uur
moet de fiets op het station blijven
staan. Maar in het weekend en op
feestdagen mag ie mee. Bijna overal heen. Want er zijn enkele stations in Nederland waar de fiets
niet mee naar toe kan. Of vandaan
kan. Deze stations worden genoemd in de NS-folder 'Fiets en
Trein', verkrijgbaar op de stations.
Vouwfiets-eigenaren
kunnen
hun rijwiel, mits in gevouwen staat,
wel overal en altijd meenemen in
de trein. Bromfietsen worden geweerd. En fietsgroepen moeten er
rekening mee houden dat ze soms,
in verband met beperkte capaciteit,
niet gelijktijdig naar de plaats van
bestemming kunnen reizen.
En wie met de eigen fiets de stad
in is gegaan, maar te voet verder
wil, kan met een gerust hart het
rijwiel stallen bij een van de dertig
door de stad verspreide fietsenstallingen. Speciaal voor hen die een
stevige ketting of metalen slot niet
vertrouwen

' Amsterdam-Venetië Manifestatie,
:ulturele uitwisseling, tentoonstellingen, o.a. Asd Hist Museum, Gemeentearchief, Nieuwe Kerk t/m 8
sept.
Tropenmuseum pakt uit, de groei
van de eigen collectie in 150 jaar, t/m
25 aug
• Gondeltochten, vertrek bij Scheepvaartmuseum t/m 3 juni
Fototentoonstelling Nederlanders
n Japan, Van Goghmuseum t/m 15
sept.
Kunst-RAI, verkooptentoonstelling t/m 2 juni
Poppenkast op de Dam, meestal op
zaterdag t/m sept (inl. WV)
Openluchttheater Vondelpark,
muziek en toneel 2 juni t/m 25 aug.
Kunstmarkt Thorbeckeplein, elke
zondag vanaf 12 uur
Museumtram, rit langs Amsterdamse Bos per oud tramstel, elke
zondag
Kunstmarkt Spui, expositie in de
open lucht, zondag
Kunst- en boekenmarkt op Waterooplein, zondag
• Koninklijk Paleis, Commedia del.'Arte, tentoonstelling 21 juni t/m 8
sept.
Modelauto's, beurs in Marcanti,
Jan v Galenstr 30 juni
Theaterschool Festival in de Nes,
17 t/m 29 juni div. theaters
Jazz Festival, o.a. in de Beurs, Carré en Concertgebouw, 5 t/m 9 juli
> Zomerfestijn en Circuit du Thea,re, theaterfestivals op diverse plaat;en in de stad. 19 juli t/m 4 aug.
• Boekenmarkt op de Dam, 21 juli
• Boekenmarkt langs de Amstel, bij
Muziektheater, 18 aug.
Volksdansen op de Dam, 22 aug.
Uitmarkt Museumplein 23 t/m 25
aug.
Prinsengrachtconcert, bij Pulitzer
Hotel, 23 aug.
• Modelauto's, beurs in Marcanti,
an v Galenstr 25 aug.
• Jazz Festival, diverse plaatsen
•ond de Dam 30 aug t/m l sept.
• Hiswa te Water, Oosterdok, 3 t/m 8
• Bloemencorso, optocht Centrum 7
ept.
• Winkels open op zondag, 8 sept.
• Monumentendag, bezoek aan dierse monumenten, 14 sept.
Indonesia Nu, groot festival in Tropenmuseum, 20 t/m 22 sept.
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-schip Amsterdam
het toch
OOR DE KUST van het Engelse Hastings ligt de
Amsterdam. Het retourschip van de Amsterdamse VOC,
op weg naar de Oost, zou nooit terugkeren. Zelfs toen een
paar jaar geleden enthousiaste vrijwilligers poogden het
wrak naar boven te halen, strandde het reddingswerk.
In plaats daarvan heeft Amsterdam een copie van het schip gekregen.
Niet dan na lange moeizame voorbereidingen en strubbelingen. Zes jaar
duurde het karwei sinds de kiel werd gelegd. Twee eeuwen geleden vergde
de bouw van het origineel amper een jaar. Nu ligt het schip - feitelijk
gestrand, want varen kan het niet op eigen kracht - in het Oosterdok, achter
het Scheepvaartmuseum.
De replica is niet volmaakt. Hoewel er vanaf het begin is gekozen
voor een strikt ambachtelijke werkwijze die nauwelijks anders is dan
die van 1748, moest hier en daar afgeweken worden van de oorspronkeiijke constructie. Je ziet er de primitieve keuken waar gekookt werd
voor een bemanning van tweehonderd koppen. Je ziet de riante kapiteinshut met als attractie het toilet
van waar je, rustig gezeten een ruim
V E OOSTELIJKE haven
uitzicht over het Nautisch Kwartier
in wording hebt. De kajuit met op
JU van Amsterdam ligt er
tafel de afgekloven kippebotjes (telp al jaren verlaten bij. De
kens ververst!) is een ander comforschepen die de stad
tabel compartiment. Elders, waar eeuwenlang uit alle hoeken
de bemanning en het vee verbleven, van de wereld binnenvoeren
was het langdurig verblijf aan boord
minder luxueus. Een paar hangmat- zijn eerder uitzondering dan
regel. Leegstaande pakhuizen
ten in het ruim bewijzen dat.
Wat er ontbreekt aan boord, is de en verlaten wegen bepalen er
lading. Er liggen een paar balen van nu het beeld. Slechts één
iets onherkenbaars (ze dienen als busverbinding betrekt dit
zitplaats bij een video-presentatie), stukje Amsterdam nog een
maar de ruimen zijn vooral leeg. Op- beetje bij de rest van de stad.
merkelijk: langs de wanden zie je Buiten een enkele eenzame
radiatoren van de centrale verwar- bezoeker is de haven nu een
ining. Dat wisten de bouwers al: een
prooi van meeuwen en ratten.
getrouwe copie werd het niet.
Een wandeling door de haven is
Bezoek aan museum en het schip dan ook geen aanrader voor de menzijn gecombineerd. Toegang kost sen die op zoek zijn naar gezelligeen tientje voor volwassenen, voor
kinderen van zes tot achttien jaar
ƒ 7,50. Het museum is open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 17
AT ER HEEL wat te
uur en op zondag van 13 tot 17 uur.
varen valt in
Wie het Scheepvaartmuseum beAmsterdam wisten we
:-:oekt kan via de achterdeur naar het
natuurlijk al. Maar de
schip wandelen. Vooral het bovenlaatste tijd blijft het niet bij
dek is indrukwekkend opgetuigd.
de traditionele
Er is niet veel fantasie voor nodig je
rondvaarttochten en
hier de scheepsjongen van Bontekoe
waterfietserij. Nieuwe
te wanen. In het want klauteren
activiteiten breiden zich uit
wordt niet op prijs gesteld.
als een olievlek over de
hoofdstedelijke grachten. Het
meest in het oog springend
zijn wel de tijdelijke
gondeltochten, in verband
met de viering van
Amsterdam-Venetië.

ATUURLIJK ROEPT de
VVV van Amsterdam
datje in de stad
goedkoop uit bent, als
je vermaak zoekt. Soms zelfs
kosten de aardigste attracties
helemaal niets. Je moet ze
natuurlijk wel weten te
vinden. Veel Amsterdammers
kennen ze niet, maar dank zij
de VW kan een leuke lijst
opgesteld worden. En die
informatie kostte . . .
inderdaad: niets.
De Schuttersgalerij is de gratis
verrassing van het Amsterdams Historisch Museum. In de overdekte
straat tussen Kalverstraat en Begij nhof hangen permanent vijftien
reusachtige schilderijen uit de 17e
eeuw. Het zijn portretten van de Amsterdamse schuttergilden uit die
tijd. Eigenlijk hangen de meesterwerken er zo maar op straat. Je
komt er via het poortje aan de Kalverstraat.
Het nabij gelegen Begijnhof is ook
een bezienswaardigheid waarvoor
geen entree geheven wordt. Het beroemde hofje, een stil dorpsplein
midden in de drukke stad, is bereikbaar vanaf het Spui.
Minder bekend, maar zeker de

moeite waard, is de tuin van het
Rijksmuseum. Van dinsdag tot en
met zaterdag kun je er gratis genieten van zorgvuldig onderhouden
bloemperken, fonteintjes en prielen.
Ook staat er een bonte verzameling
tuinbeelden. Opvallend is er een collectie bouwfragmenten, afkomstig
uit alle hoeken van het land. Je ziet
er gotische zuilen uit Edam naast
17e eeuwse stadspoorten uit Groningen en Deventer. Bizar is ook het
ratjetoe van pilasters, gevelstenen,
leeuwenmaskers en festoenen die
overbleven van monumenten die in
de vorige eeuw gesloopt werden.

het NAP exact aan. Het bevindt zich
ongeveer een halve meter onder het
wegdek van de passage in het stadhuis. Uit de vloer rijzen drie glazen
kolommen op. Twee ervan geven het
exacte waterpeil aan van de zee bij
Vlissingen en IJmuiden. De derde
kolom laat - woest borrelend - zien
hoe hoog het water steeg in 1953, bij
de watersnoodramp van Zeeland.
Langs de wand geeft een dwarsdoorsnede van Nederland aan hoe de waterhoogten verschillen. Een toelichting daarop is ter plekke (gratis) verkrijgbaar.
Daarvandaan is het maar even lo-

Gratis verrassingen tijdens
ontdekkingstocht door stad
Nog betrekkelijk nieuw is de presentatie in het Amsterdamse stadhuis van het Normaal Amsterdam
Peil. Het ijkpunt, dat in veel landen
van Europa als maatgevend voor
hoogtemetingen wordt aanvaard,
maakt deel uit van een informatieve
expositie. Een bronzen knop geeft

pen naar de Zuiderkerk. Daar is een
expositie te zien die een goed beeld
geeft van de ruimtelijke ontwikkelingen die Amsterdam heeft doorgemaakt. Vast onderdeel bestaat uit de
oudste groei van de stad tot de meest
recente plannen (voor onder meer
de I J-oevers). Een presentatie van

actuele bouwplannen vormt daarop
nu en dan een aanvulling.
Met behulp van maquettes, diaseries, video, tekeningen en foto's
wordt getoond wat Amsterdam doet
op het gebied van de stadsvernieuwing en uitbreiding van woningbouw. In de expositieruimte zijn diverse beschrijvingen te krijgen van
architectuurwandelingen in diverse
wijken.
Het expositiecentrum is gratis te
bezoeken van dinsdag tot en met
vrijdag van 12.30 tot 16.30 uur en
donderdagavond van zes tot negen.
In de Boekmanzaal van het Stadhuis kan iedere muziekliefhebber de
dinsdagse lunchconcerten kosteloos bijwonen. Het programma bestaat uit kamermuziek, uitgevoerd
door musici van de vaste bespelers
van het Muziektheater: het Nederlands Philharmonisch Orkest, het
Koor van de Nederlandse Opera en
het Nederlands Ballet Orkest. Aanvang steeds om half een.
Het Concertgebouw biedt iedere
woensdag een gratis lunchconcert
dat eveneens om half een begint. De
uitvoeringen worden nu eens in de
Grote Zaal, dan in de Kleine Zaal
gegeven. Vaak gaat het om openbare
repetities van orkesten die 's avonds
in het Concertgebouw spelen.

Toekomst en historie van Amsterdams oude havengebied temidden van verlaten pakhuizen

Per GVB-boot
raadselachtig
Pampus

|AMPUS, HET nu nog
onbewoonde eiland in het
IJmeer, spreekt velen tot
de verbeelding. Het
voormalige
verdedigingsbolwerk, dat
slechts op een steenworp
afstand van Amsterdam ligt, is
nog steeds onderwerp van
allerlei spannende verhalen.
Volgens deze verhalen is Pampus
niet werkelijk onbewoond. Het
eiland zou het domein zijn van een
spook, dat heerst over deze stip in de
voormalige Zuiderzee.
Vanaf l juni kunnen geïnteresscerden de raadsels rond het tot de
verbeelding sprekende eiland met
t'igen zintuigen onderzoeken. In de
zomermaanden verzorgt het Amsterdams Gemeente Vervoer Bedrijf
'GVB) in samenwerking met de
Stichting Amsterdam Vervoermu^eum in de weekeinden boottochten
voor gezelschappen totzestig perso-

nen.
De boot van het GVB vertrekt in
Amsterdam vanaf De Ruyterkade en
arriveert na een uur varen bij Pampus. Voorlopig kan er alleen in de
weekeinden naar Pampus worden
gevaren, maar als de belangstelling
Sproot blijkt wil het GVB ook op
doordeweekse dagen voor een waterverbinding zorgen.
Individuele belangstellenden kunnen
op zaterdag en zondag tussen 10
p
n 17 uur eveneens een bezoek aan
het eiland brengen. Zij moeten echtur wel voor eigen vervoer zorgen.
De entree bedraagt vier gulden vijftig.
Bij dit bedrag zijn het liggeld
v
oor de steiger en een plattegrond
van Pampus inbegrepen. De boottocht naar Pampus kan worden getombineerd met een bezoek aan
Muiden en het Muiderslot. Bij het
wland is inmiddels een aanlegsteipr gebouwd. Bij het Muiderslot ge'joürt dit op korte termijn.
De firma NACO zal vanaf dinsdag
1
1 juni tweemaal per week een boottocht voor individuele bezoekers
verzorgen. Op dinsdag- en donder"agochtend vertrekt vanaf pier zeven
achter het Centraal Station een
b
oot naar Pampus. De tocht kost
J-egentien gulden vijftig per per-oon. Pampus zal niet lang meer onoewoond zijn. Momenteel wordt
cjruk gewerkt aan de renovatie van
"e beheerderswoning. Als de werkzaamheden
voltooid zijn, zal een ben
cerder zich in de zomermaanden
l
' « een moderne Rotainson Crusoë
°P het eiland vestigen.

Vier dagen lang kan iedereen
vanaf het Scheepvaartmuseum
een gondeltocht maken in de naaste omgeving. Wordt Amsterdam al
het Venetië van het noorden genoemd, de gondeltocht op zich is
volkomen Venetiaans te noemen.
Het zijn authentieke gondels, met
originele gondeliers. Eldoge heet
deze tien man tellende groep. Er
wordt niet 'geboomd': de gondelier
moet het met één riem stellen. Normaal gesproken betekent dit dat de
gondel oeverloze • rondjes blijft
draaien, maar daar is iets op gevonden. 'De gondel heeft een kromming in tegengestelde richting. Dat corrigeert de koers al
aardig. De gondelier
maakt
het helemaal af.
Hij geeft een bijzonder 'dip' met
de roeispaan, zoals alleen Venetiaanse gondeliers dat kunnen.
Hierdoor blijft de gondel op koers.
In verband met de verwachte belangstelling worden de tochten
kort gehouden, in de schaduw van
het Scheepvaartmuseum. Donderdag 30 mei tot en met zondag 2 juni
wordt er uitgevaren vanaf een steiger bij het Scheepvaartmuseum.
De attractie is een activiteit van het
museum zelf. Het tarief komt bovenop de toegangsprijs. Een tochtje komt voor volwassenen op een
tientje, kinderen van zeven tot
achttien en 65-plussers betalen zeven gulden vijftig', kinderen tot zeven jaar mogen gratis mee, kinderen van zeven tot twaalf jaar gaan
mee voor zes gulden. Er geldt ook
een groepstarief van zeven gulden
vijftig per persoon.

Artisboot
Nu de kinderziektes achter de
rug zijn, kan de Amsterdamse VW
meer ruchtbaarheid geven aan de
Artisboot. Het gaat hier om een
pendel van rederij Lovers tussen
Centraal Station, via het Scheepvaartmuseum naar Artis. „Een
aanwinst voor de stad", aldus een
WV-woordvoerder.
„Het Scheepvaartmuseum en
Artis waren altijd al moeilijk vanaf
Centraal te bereiken." De kinderziektes slaan op de vertoning vati
een video over het Nautisch Kwartier. Hiermee worden op de tvschermeii beelden vertoond over
bijzondere plekjes waarlangs de
boot vaart. Inmiddels lopen die
beelden naar wens. Het Scheepvaartmuseum zelf wordt uiteraard

Merende hav
heid en vermaak. Alles ademt de kade van het eiland ligt een tiental
sfeer en troosteloosheid van de cri- schepen waar andere bewoners hun
sisjaren. Alleen bij een strak blauwe thuishaven gevonden hebben.
lucht zouden de havens een bezoeker kunnen bekoren.

Manhatten

Eén van de desolate plekken in de
haven is het KNSM-eiland. Eens het
middelpunt van bedrijvigheid is het
eiland nu ten prooi aan de elementen. De schepen van de Koninklijke
Nederlandsche Stoomvaart Maatschappij (KNSM) zijn al 25 jaar geleden uit het zicht verdwenen. Het eilandje midden in het IJ is nadat het
er 22 jaar verlaten bijgelegen heeft
vier jaar geleden door enkele Amsterdammers gekraakt.
De loodsen zijn omgebouwd tot
woningen en ook de onvermijdelijke
koffieshop ontbreekt niet. Langs de

Na al de jaren dat de IJ-oevers aan
hun lot zijn overgelaten heeft de gemeente nu plannen om het gebied
nieuw leven in te blazen. Ook Amsterdam wil zijn Manhatten. Dat
niet iedereen in Amsterdam blij is
met dit initiatief zal niet verbazen.
Sommigen verwijten het stadsbestuur de 'asociale woningbouw' in
de nieuwe wijk.
Ook op het KNSM-eiland is de
bouw van voornamelijk dure woningen in volle gang. De af en aan rijdende vrachtwagens zorgen voor een

golven op
rachten
niet overgeslagen. Hier kunnen de
meevarenden gratis naar binnen.
Op vertoon van het kaartje heeft
men korting op de toegangsprijs
voor het VOC-schip Amsterdam,
dierentuin Artis, het Planetarium
en het Tropenmuseum.

Rembrandt-tour
Canal Bus zit overigens flink in
het vaarwater van rederij Lovers.
Ook deze reder bevaart het traject
Centraal Statioii-Scheepyaartmuseum, op een van de reguliere routes. Hiernaast heeft Canai Bus nog
andere arrangementen op het prpgramma, zoals de RembrandtTour. Een thema-tocht over de
grachten waarbij een gids wetenswaardigheden over de Meester van
het Licht vertelt.
Alle haltes hebben een speciale
band met.de schilder in kwestie.
Met als bijzonderheid dat belangstellenden kunnen uitstappen en
een Canal Bus later kunnen nemen. Ook nieuw, van dezelfde reder, is de Champagne Tour. Een
tocht gedurende de vroege vrijdagof zaterdagavond over de verlichte
grachten. Vertrek vanaf 20.30 uur
vanaf CS. Om de twee uur durende
tocht nog meer te veraangenamen
wordt champagne geschonken.
Het verdient aanbeveling tijdig telefonisch te reserveren, op nummer 623.9886.

Voor zover er al sprake is van tochten op gezette tijden, gebeurt dat 's
zondags op de Nieuwe Meer. Bij
mooi weer gebeurt dat tevens op
woensdag en eveneens op zaterdag,
als de open boot 'Assistent' van Oeverloos niet met andere tochten bezig is. Op zaterdag zijn Muiden en
de Westeinderplassen de bestemmingen van deze tochten, mits het
weer het toelaat. Op de boot wordt
aangegeven wanneer waar naar toe
wordt gevaren. Het Bosmuseum
bij Meerzicht en het Pullmanhotel
zijn vaste oversteekplaatsen.
Nico Jansen: „Ik heb een vaste
klantenkring. Veel gezinnen met
kinderen, daar moet ik het van
hebben." Jansen richt zich ook op
ad-hoc vaartochten, voor feesten
en partijen. Dat alles op telefonische afspraak: 6202897.

Vechttocht

En wie het in Amsterdam allemaal wel gezien heeft, of er gewoon
even lekker uit wil zijn, stapt achter CS op steiger 7 op de salonboot
van rederij 'NACO. 's Zaterdags
voert de tocht naar Loenen. Hierbij
wordt een bezoek gebracht aan een
kaasboerderij in Vreeland, waar de
boerin de kneepjes van het vak vertelt. Op zondag en maandag gaat de
reis naar1 Muiden en via Weesp terug naai Amsterdam. Hierbij is
een bezoek aan het Muiderslot inbegrepen. De tochten beginnen op
alle dagen om 11 uur 's ochtends,
de terugkomst is omstreeks 16.30
Anders
uur. De tocht staat te boek als NSMaai' er is meer dan alleen grach- dagtocht nummer 64. Wie meer
tenwater. Rederij Oeverloos be- over de vaartochten wil weten kan
vaart op telefonische afspraak ook rederij NACO bellen, telefoon
andere de Amsterdamse wateren. 6262466.

permanente zandstorm op het eilandje. De oude loodsen en gebouwen zullen blijven staan, maar op de
kop van het eiland zullen nieuwe,
voornamelijk dure woningen gebouwd worden.

De expositie heeft ook een vast
onderdeel. Hierin worden de bezoekers aan de hand van foto's met een
schriftelijke toelichting wegwijs gemaakt in de geschiedenis van het
havengebied. In deze expositie
speelt het leven van de arbeiders een
centrale rol. De ten hemel schreiende behandeling van het werkvolk
rond de eeuwwisseling doet aan de
minder romantische kanten van de
zeevaart herinneren.

Reden voor de krakers om een expositie aan de toekomst van het
eiland te weiden. Hiervoor is de ontvangstzaal van de KNSM de uitgesproken plaats. Deze plek, waar jaren geleden de le-klasse reizigers af'Loopplank naar het IJ' is tot juli
scheid van hun familie konden nemen, is nu ook voor de 'gewone' te bezichtigen door het publiek, op
mensen toegankelijk.
woensdag, donderdag, vrijdag en
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Toegangsprijs bedraagt ƒ 2.50 per perExpositie
soon. Het museum is gevestigd aan
Met de expositie 'Loopplank naar de Surinamekade 3, te bereiken met
het IJ' wil het Open Haven Museum buslijn 28 vanaf het Centraal Staop zijn manier, zijn visie op de plan- tion. Voor meer informatie bellen
nen geven. Het is de bedoeling dat de naar 020-6205522.
expositie constant verandert. Net
zoals de oevers en de plannen van de
Het eiland speelt ook een rol in het
gemeente. Bezoekers en bewoners Noordzij festival. Met dit festival wil
hebben de kans om de expositie te Amsterdam Noord op 16 en 17 juni
veranderen. Ook op deze manier de aandacht vestigen op zijn rol in
protesteren de bewoners van het de toekomstplannen van de IJeiland tegen de gemeentelijke plan- oevers. De organisatoren willen een
nen. Een alternatief voor de plannen speciale vaarroute naar het KNSMvan de krakers is door de gemeente eiland plannen, die Noord-Amsterweggewuifd; men wilde van geen dammers nader met de haven moet
laten kennismaken.
suggestie weten.

o

een markt
WEE WEKEN geleden,
toen het treinverkeer een
dag plat lag, was dat in
Amsterdam vooral op de
Albert Guypmarkt te merken.
De buitenlui bleven weg'.
klaagden de kooplui.
De markt in De Pijp is een aUra."tic. Zes dagen per week is daar v;m
alles te koop: van dagelijkse vursartikelen en textiel tot exotische
groenten en bijzondere vissoorten.1
En altijd is er wel een standwerke;
die een nieuw huishoudelijk snufje
op de markt brengt.
Do Albert Cuyp is de groot si r
markt van de stad. Andere marklen
die zes dagen per week gehoiuH-)!
worden zijn: Ten Katemarkt, r-;i
Dappermarkt. Andere markten
staan van dinsdag tot en niet zater
dag opgesteld: Mosveld, Buikslotev
meerplein, Gulden WinckelpUiiji
soen, Vespuccistraat, Plein 40-45 en
Fazantenhof.
Gespecialiseerde markten zijn er
ook volop: voor bloemen moet, je
naar het Singel (maandag t/m uaUTdag), naar het Amstelveid in de z<>-;
mer op maandagochtend. Op -: e
Nieuwezijds Voorburgwal wcrdi
elke woensdag- en zaterdagmiddag
postzegelmarkt gehouden. De lapjesmarkt vinden we elke maand;';.
ochtend in de Jordaan (We.stc;
straat) en op de Noordermarkt st.aat
elke zaterdag een Boerenrnarkt.
waar veel biologische, onbespoten
produkten te koop zijn. Een boeken
markt en antiekmarkt wordt 's :'<>mers op het Waterlooplein gehouden, waar je de rest van de weck de
beroemde rommelmarkt vindt.
l

Madame Tussatid
verhuisd
Wassenbeeldenmuseum is een te
saaie uitdrukking voor het nieuwe
onderkomen van Madame Tussaurt.
Op de Dam, boven Peek en doppen
burg heet deze attractie vol bcwcgende scènes dan ook ,,Scenerama".
Wat zich op de etages boven de modezaak afspeelt is een verzameling
dynamische taferelen. Met behulp
van de modernste technieken komen historische gebeurtenissen uit
de Nederlandse geschiedenis „tot leven". Bezoekers maken - heel even
de Tachtigjarige Oorlog mee en wandelen dan het Amsterdam van de
Gouden Eeuw binnen. Even later
komen ze in een complete tv-studio
vol beroemde pop-artiesten van
onze tijd. 9 Juni gaat de Scenerama
open.

Spaans
Holland Festival

De woelige baren van
maritiem Amsterdam

. Spaanse podiumkunsten vormen
dit jaar de rode draad van het Hol
land Festival. Daarbij ligt het accent
op de ontwikkelingen in de muziek
m dans uit Spanje. Het programma
bevat muziek van Granados, Albênix, De Falla, De Pablo en dans door
net ballet Victor Ullate en Lanönima
[mperial. In het kader van het Mo
zartjaar biedt het festival twee ope
ra's: Idomeneo, re di Creta en Die
Entfürung aus dem Serail. Het festival duurt van l tot en met 30 juni.

A

Venetiaans terras
op de Dam

LS DE grote
manifestatie Sail de
havenstad Amsterdam
aandoet, vergapen
duizenden mensen zich aan de
botenpracht die langsvaart.
Water en schepen spreken tot
de verbeelding van het volk
dat eens met de VOC-schepen
op de woelige baren naar
onbekende oorden trok. Maar
ook nu kan de scheepvaartliefhebber zijn of haar lol op in
Amsterdam. Op
ontdekkingstocht door
Maritiem Amsterdam.

Neptunus, de god van zee met de
drietand en zijn vrouw Amphitrite
die een stuurrad in haar handen
houdt. Boven de hoofdverdieping
zijn hoofden van bekende ontdekKomend weekend (l en 2 juni) bc
kingsreizigers en zeehelden te zien.
Ook binnen herinnert veel aan de .ooft het hoogtepunt te worden var.
zee, behalve dan de activiteiten. de Manifestatie Amsterdam-Vem-Sinds jaren wordt het Scheepvaart- ;ië. De Dam, de Nieuwe Kerk, de
huis gebruikt door het vervoerbe- Beurs, de Stadsschouwburg en het
drijf van de gemeente. Dat bedrijf tcheepvaartmuseum vormen hè'
steekt slechts met een pont het IJ ;oneel voor diverse podiumkunsten.
over.
Op de Dam, die tijdelijk veel weg
Even verder op de Prins Hendrik- leeft van een terras in Venetië, zijn
kade, op nummer 131, is een leuke theatervoorstellingen te zien. Ook
krent in de pap het vermelden worden openluchtconcerten gegewaard. Dit is het huis waar Michiel ven. Op de binnenplaats van lu-;
Adriaanszoon de Ruyter, de beroem- Scheepvaartmuseum begeleidt hei
Al direct bij aankomst in Amster- de admiraal van de Nederlandse \fox Tak Orkest een speciaal water "ilmprogramma.
dam, op het Centraal Station, is de vloot, woonde.
Ook zijn daar toneelvoorstelln/scheepvaart-geschiedenis in volle
Of, wat te denken van Rapenburg
glorie aanwezig. Amsterdam verzet- nummer 13, waar volgens overleve- gen te zien. In de omgeving van hè;
te zich in de vorige eeuw tegen de ring Piet Hein heeft geleefd. De Oos- museum wordt het weekend zou
bouw van dit treinstation, omdat dit telijke Eilanden, Wittenburg, Kat- dagavond afgesloten met een Venet icomplex de mensen het zicht op het tenburg en Oostenburg worden ook aans vuurwerk.
IJ ontnam. In de linkertoren van het aangedaan tijdens de wandeling.
Centraal Station is een windroos Een van de beroemdste Kattenburgaangebracht, een herinnering aan se arbeiders is ongetwijfeld de RusWie niet veel van de stad nn.'f i
het belang van deze natuurkracht in sische tsaar Peter de Grote, die in lebben.
kan er dank ij een fietsroute
de tijd van de zeilschepen. Het Cen- Nederland eigenhandig leerde hoe die de ANWB
heeft uitgeschrev'.'i:.
traal Station wordt daarnaast ge- schepen gebouwd werden.
n een grote bocht omheen rijde).
sierd door afbeeldingen van twee
De wandeling door Maritiem Am- De
route voert langs de forten di.
schepen die in de haven zijn afge- sterdam, die 3,5 uur duurt, kan wor- samen
stellingvan Amsterdam"
den gelardeerd vormen.„De
meerd, terwijl de
Niet
één ervan staat werkemet een bezoek ijk in Amsterdam,
goederen
van
als je het vuurt' >
aan
bekende reneiland van Durgerdam
overzee en mantenr.iir
scheepvaartmu- ste niet als typisch Amsterdams
den met vis aan
zU-i
sea. Het Nederwal
gebracht
lands Scheepworden.
De ster van forten rond de s':'u;
vaart Museum, werd
Wie nu de zilte
aangelegd in de periode !.;•!!!"
zeelucht
uit _______^__ -_____ii_^_i_i__ in 's Lands Zee- 1914. Elk fort ligt op 20 km vanuit <:(>•
~~^~-"• magazijn, is on- .eenmalige stad. waardoor de verde
vroeger jaren al
ruikt en de kriebels krijgt, kan bij de getwijfeld de bekendste. Het werd
haar kon behoeden voor vij
VVV-Amsterdam een folder halen ooit gebruikt als pakhuis voor zei- diging
indelijk
geschut. Negen maando.
over Maritiem Amsterdam. Voeg len, touwwwerk, teer en andere rioest de verdediging het vanuit >'.'•
daarbij een bezoek aan het Nautisch scheepsartikelen. Nu is er van alles telling kunnen opnemen tegen ue
Kwartier, het Scheepvaartmuseum op het gebied van de scheepvaart te vijand.
Nu vormt de linie, die des
en de Westelijke Eilanden en de ge- bezichtigen. De ontwikkeling van ijds voor
de serkste van Europa L".
schiedenis van de zeehandel gaat le- scheepstypen en hun uitrusting, van louden werd,
lijn van 135 km
de Romeinse tijd tot heden is te zien angs tientalleneen
ven.
leuke plaatsen.
in scheepsmodellen, schilderijen,
Het Scheepvaarthuis aan de Prins kaarten en instrumenten. Op de isinfiets zijn al die markante plek-1
Hendrikkade is één van de impo- nenplaats rusten 17 en 18e eeuwse esPer
te
bereiken. De route rond d;
kanonnen.
santste gebouwen op de maritieme
stad
strekt
zich nu door omleicU".
wandelroute. De veelal arme haven;en en nieuwe verbindingen u i i
arbeiders beschouwden het als een
Op Museumwerf 't Kromhout, één over
traject van 200 km. Te vi-f !
bolwerk van kapitalistische macht. van de oudste nog bestaande werven om ineen
dag af te leggen. De nni ->
Ontworpen door drie architecten in Amsterdam, zijn behalve exposi- •an de een
ANWB is daarom verdeeld n'
van de Amsterdamse School, Van ties over de scheepvaartontwikke- negen etappes,
variërend van 15 tut
der Meij, De Klerk en Kramer, lingen in de löe en 20ste eeuw, vaak
km.
kwam het gereed in 1916. Het ge- ook nog diverse oude schepen te
Startpunten op de kaart /ij n
bouw, waar begin 19e eeuw de grote zien die afgemeerd liggen voor de A'eesp.
Abcoude, Uithoorn. I-luoldwerf
voor
een
onderhoudsbeurt
of
Amsterdamse reders gezamenlijk
dorp,
Spaarndam,
Wormervecr.
kantoor hielden, staat bol van restauratie.
iuidoost-Beemster
en
Edam. b'n
scheepvaartsymbolen.
Hoewel Amsterdam niet langer de
zelf natuurlijk. Maar < ie
belangrijkste havenstad van Europa Amsterdam
ietser kan elk punt van het traject
Er is zelfs, op de puntige hoek aan of zelfs maar van Nederland is, kan
beginpunt kiezen. De routebv
de rechterkant, een voorsteven van een zeerot zijn hart ophalen in de ils
chrijving, die onlangs verscheen, is
een schip te zien. In de top staat hoofdstad.
bij de ANWB en VVV verkrijgbaar.

Amsterdamse forten

Natte wandeling
met droge voeten
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Occasion Centrum Krommenie
biedt aan:
Opel Kadett, 4-deur's, Sedan
1987/88, nieuwstaat, ƒ 19.750,-.
Zeli rijden in FERRARI 308
Met Bovag garantie. Eikenlaan
GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa 42, Krommenie, 075-286598.

Ferrari

voor trouwen, tevens RollsRoyce en Amerikaanse Limo's.
Bel Meiiers BV: 030-444411.

FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions.
A Philipswea 13, Uithoorn.
Tol. 02975-62020.

•-!oe kunl u uw tölcst opgeven?

'

'

'
Occasion Centrum Krommenie
biedt aan:
Ford Fiesta 1985, kleur wit,
apart mooie striping, nieuwstaat ƒ 7950.Met Bovag garantie. Eikenlaan
42, Krommenie. 075-286598.
Occasion Centrum Krommenie
biedt aan:
Ford Sierra 2.0 stationcar, 1986,
als nieuw, / 13.500,-.
Met Bovag garantie. Eikenlaan
42, Krommenie, 075-286598.

• :•• :.:,.;:•-• ~ .30.000 .•/u-"pioror.
War kost een advertentie in SHOWROOM?

Occasion Centrum Krommenie

biedt aan:
Ford Sierra 1.6 stationcar.
1987'88, als nieuw, ƒ 16.500,-.
Mot Bovag garantie. Eikenlaan
42, Krommenie, 075-286598.
Occasion Centrum Krommenie
biedt aan:
Ford Escort 1.3 CL Laser, 1988
met 5 bak. in nieuwstaat
ƒ 14.750,-. Eikenlaan 42,
Krommenie, 075-286598.

3 regels
ƒ 25,v'oor elke extra regel
ƒ l l ,i nm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
A!!ü prijzen zi|n excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor rneer informatie of advies, bel

i Occasion Centrum Krommenie
bied! aan:
Honda Shuttle, 1.5, Luxe Automaat, mooie ruime space
wagon ƒ 9.000,Occasion Centrum Kromrncmu
Audi Centrum
rantie. Eikenlaan Met Bovag garantie. Eikenlaan
biedt aan:
Autovroon
42. Krommenie, 075-286598.
Audi 80 S, 1989, 26.000 km., 42, Krommenie. 075-286598.
rr
•Vr . AUDI VW-DEALER
dure magn. wielen, in nieuwstaat ƒ26.000.-.
A . ; . ; U.O 2.0
Hyundai
Met Bovaq garantie. Eikenlaan
CL' ': ,i.;l,'j;::riTie;.. schuifd.
v:: rem. boardconip. . . .1991 42. Krommenie, 075-286598.
Auto Centrum Duivendrecht
Ai i :: 100 2.3
Hyundai onderhoud incl. APK
OI.Y.'.X.. ::r.:s
1991
gratis leenauto v.a. ƒ 299.BMW
•\i. :: 100 ?8 E CD
Schade herstel 020-995176
: v...-vr^t. . _
1991
Aij. i- 90 2 3 i- serre; Zermatt-

Asmoco

>'hor-in-;
I989
A .t:; 2.3 Quattrc,
1
•-c! :.':* r.isk. eiectr. ramen, 1991
'.' S. Biüuwmct..
••;i'~' : pc!crc"i interieur zeer
'.e ; -:r-,[<?o:
I989
Ai'.i'd (jrote kouze ui!
Ai'j.ji'80 9Q en 100
T'.'IJI; io:' oouv.'jaren vanaf
J936 t'm 1991

Autovroon
Met AUDI CENTRUM
Contactweg 47,
020-6869611
Loei v Deysselstr. 77,
020-6116715

Off. BMW-dealer
Ie Ringdijkstraat 39
Amsterdam-Oost

Occasions
3-, 5-, 6-, en 7-serie
b). '83 t/m '90
Inruil 'leasing financiering

020-6943093
o De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 730.000 ex.
«Handelaar of particulier.
Uw auto(s) aanbieden in
.SHOWROOM" is de manier.
Tel. 020-6658686.

Chrysler

CHRYSLER AMSTELVEEN
Vviegerbrumlaan 73, 1422 CB UITHOORN
(e\. 02975-6 12 12. Fax: 02975-60240
OFFICIEEL DEALER VOOR:

^ Jeep. ô Docfeje
Business of fin. lease

Lada

WESTDORP
SAMARA's nieuwe uitvoering,
bi) ons in de showroom.
Ook nu enige speciale
• aanbiedingen uit voorraad
leverbaar met 2 jaar volledige
garantie, 100% financiering,
of leasen vanaf ƒ275,- p, m.
Occasions me! BOVAGgarantie, A.P.K. en Nationale
Auto Pas.
OCCASION VAN DEZE WEEK
Samara 1.1. 9-'88, ƒ9.250.Adres verkoop:
Adm. de Ruijterweg 396-398
A'dam, tel. 020-6825983.

LADA-BONTEKOE
in onze showroom de nieuwe
SAMARA 1.5 Demo 5-drs
Occasions APK gekeurd
2105 1.5
'88 ƒ7.000
2105 1.3 Ipg
'89 ƒ 7.750
Lada Samara 1.5 Ipg '89 ƒ 9.500
Lada Samara 1.3 . .'88 ƒ8.750
Fiat Ritmo ;
'85 ƒ3.500
Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
TEL. 020-6992865.

Mazda

Mazda 626 GLX hb., '84, trekhaak, brons met., ƒ7950,AUTOBEDRIJF J. WALS
Dorpsstraat 32a, llpendam
Mitsubishi
Tel. 02902-1697/1981
Mits. Col! 1200 GL, boekies Mazda 323 station, gesl., '84,
aanw. 40.000 km. bj. '88 v. part. grijs kent., APK, trekhaak, 3
vr.pr ƒ 12.000,-. 020-6464139. drs, ƒ2450,-. Tel.:075-158811.
Occasion Centrum Krommenie
SVSercedes Benz
biedt aan:
Mitsubishi Sapporo GL Coupe
1982. / 3.850. Eikenlaan 42, Gevr. Mercedes Benz 508, 608
LT 28,35, 40, zonder APK mag.
Krommenie. 075-286598.
Te!.: 020-6978743 na 18.
Occasion Centrum Krommenie
Mercedes 508, m.'79, APK 5biedt aan:
Mitsubishi Colt GL Diesel 1986 '92, meubelbak, laadklep, nw.
ƒ 7 250.-, grijs kent. Eikeniaan banden, i.z.o.st., ƒ7500,(ex BTW). Tel. 020-6146392.
42, Krommenie. 075-286598,

Mïssan

Goede Chrysler Simca 1308
GLS, bj.79, APK 12-'91, 5 drs..
trekh,, ƒ950 Tel. 02982-4960.

Nissan SUNNY 1.7 diesel, HB.
'88, kl. wit. krn. 22.000. Boekjes
aanw ƒ 16.500 Keuring toegestaan. Tel. 020-6123420

Citroen

Occasion Centrum Krommenie
biedt aan:
Nissan Sunny 1.6. SLX sportcoupo 1987 88, kleur rood.
gloednieuwe staat, ƒ 15.850,Met Bovaq garantie. Eikeniaan
42. Krommenis. 075 286598.

Occasion Centrum Krommenie
biedt aan:
Nissan Sunny 1.3, 3-deurs
H.Back. 1987, in nieuwstaat,
ƒ11.750,-.
Met Bovag garantie. Eikenlaan
42, Krommenie, 075-286598.
Stanza 1600 HB, nw. mod.'84,
APK 5-'92, 3-drs., sp.wln., rad.,
91000, ƒ4750. 020-6146392.

Nissan Cherry 1.3 DX, m.'83,
Occasion Centrum Krommenie APK 4-'92, 3-drs., blauw met.,
f2975.-. Tel. 020-6146392.
vanaf ƒ31,65 excl. BTW
bied! aan:
Tel. 020-6932750
Nissan Blue Bird 2.0, SLX. 5 drs Sunny 1.3. 4 drs. wit, 4,86,
S. Stevinstraat 12a, A'dam H.Back, 1988 mei LPG, eiektr. 73000 km. ƒ11.000.
Tel.
ramen, centr. verijrend. enz.,
020-6992499, APK tot 4/92.
OTO'ICI BV Citroen. WEESP, duurste type, in nieuwstaat.
fflAuto te kcop' Plaats een
ƒ 15.500.-.'
Ongeëvenaard rijplezier,
Hogeweyselaar;
21,
tol. Me! Bovag garantie. Eikenlaan SHOWROOM advertentie. U
zult verbaasd staan over het
42, Krommenie, 075-286598.
02940-16661. biedt aan:
resultaat.
Citroen AX 1.0. '88. 65000 km
ƒ 10.950; AX 11 TRE 5 drs., '88,
70000 km,, ƒ 11.750: Visa 14
TRS, '86. 4SOOO krn.. ƒ9.500.
BX 1.6 TRI. '87. 88000 km
OpeiCORSA12S, kl. met.,'87,
ƒ 14.750; BX 1.9D, '89, 75000
3 drs., ƒ 10.250. Keuring toegekm , ƒ 19.950; Nissan Sunny
staan. Tel. 020-6123420.
1.3. '88. 63000 km.. / 14.950:
Opel SENATOR 25 l, autom.,
Opel Corsa 1.3 GL. 5-drs., 6
alle access., van 1e eig.,'85, kl.
88. 35000 krn . ƒ 16900. Peu
goot 205 Accent. '90 3300C Opel OMEGA 20.I, autom,. '37. beige, f 15.750. Keuring toegekm., ƒ 17.900; 205 X.AD. 9-'90 Als nieuw, ƒ 17.500. Metallic. staan. Tel. 020-6123420.
20000 km., ƒ 17.500: 405GL Keuring toeaest. 020-6123-120.
1 61. '90. 30000 krn.. ,'26.950.
Kadett 1.3 N, m.'83, APK 5-'92,
ANWB gekeurd, Bovag garan
aut.. Ie eig.. 72000 km, mooie
iiebewijs. inruil mogelijk.
auto, ƒ3475.-. 020-6146392
o.a. AX. BX

Opel

i Kt"s r,T5ra gaas *soa tsass SEH? rara crss ESEI CESH ESK DSEJ CEKS fsszs eaa EEKS ssïa ssssi sesa ras»
>| „.» ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de
si-'S% onderstaande tekst zo spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een
betaal-/eurochequeter waarde van de kosten van de advertentie in.
chrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en
jssenruimten tellen voor 1 letter. Minstens 3 regels beschrijven.

2 3
<

S
6
/
8
o

Prijs
ex. 6°o
BTW

Prijs
m. 6°o
BTW

25,00
36.0Ü
47,00
58,00
69,00
80,00
91,00
102,00

26,50
38,16
49,82
61,48
73,14
84,80
96,46
108,12

Handtekening:

Oi'jsturen m een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM. Postbus 156. 1000 AD Amsterdam of
afgeven bij Het Parool. Wibautstraat 131/Rokin 110. Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen. Gebouw Aemstelstyn. Laan van
de Helende Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp,
Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.
'.
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Zeilemaker-Opel

Te koop Opel Ascona 1600S,
INRUILWAGENS
Constant keuze uit 100 auto's LPG, bj. '83, i.z.g.st., + ace.
ƒ4500. Tel. 020-6951379.
Burg. D. Kooimanweg 7,
Purmerend 02990-22551.

Peugeot

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

Accessoires en onderdelen

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

Toyota
Toyota de Graaf biedt aan:

Toyota Starlet 1.0 spec
jan. '86 ƒ 9.250
Toyota Starlet 1.3 DX
mrt. '87 ƒ 10.950
Toyota Corolla HB 1.3 DX
apr. '86 / 10250
Toyota Carina Sed. 1.6 XLI MM
jan. '89 / 20.950
Toyota Carina Sed. 1.6 XL
aug. '89 ƒ 19.750
Toyota Carina LB 2.0 GLI
aug. '88 ƒ21.950
Toyota Carina Sed. 2.0 DSL
mei. '88 ƒ20950
BMW 320 l 4drs. DIV. OPTIE'S
sep. '89 ƒ 4 1 750
Peugeot 205 1.1 XL . . . .feb. '89 ƒ 15.750
Peugeot 309 XL
jan. '88 ƒ 11.750
Citroen BX 14 RE
feb. '89 ƒ 18.750
dec. '89 ƒ 14.500
ƒ 15.250,- Fiat Uno 70 IE
mei '90 ƒ 11.250
ƒ 16.800,- Suzuki Carry VAN high roof
Condensatorweg 44, Amsterdam-Sloterdijk.
ƒ 17.500,ƒ 25.250,Tel. 020-6865511.
ƒ27.250,ƒ 16.950,ƒ22.500,ƒ 13.900,ƒ27.950,2e Jan Steenstraat 42-48 A'dam-Oud-Z. Tel. 020-763829
ƒ25.750,Amsterdam-Noord • Hamerstraat 3-15. Tel. 020-360401.
ƒ26.000,ƒ 34.950.TOYOTA DE GRAAF
Talbot
ƒ31.500,nieuw + gebruikt
ƒ32.500,Condensatorweg
44
ƒ14.000,Talbot 1100 besteller, 1e eig.
ƒ 12.500,- A'dam-Sl.dijk, info-6865511
bijna '86, APK 5-'92, / 1975Ook
zaterdags
.
ƒ 8.950,Tel. 020-6146392.
ƒ11.650,ƒ 9.900.-

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en'dynamo's.
Valkenburgerstraat 134.
Tel. 020-6240748.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Lid Nevar.
«..SHOWROOM .
de iiutorubnok
voor Amsterdam
en omcjevinc]
Tel. 0206658636

Meer Waar Voor Uw Geld!
PEUGEOT
205 XE Accent, rood
45.000
205 XL 1.1, blauw
30.000
205 XE Accent, blauw
34.600
205 XR Aut. blauw
16.000
205 GT 1.6 zwart
48.000
205 XRD, rood
85.000
309 XRD, d. grijs met
68.000
309 GL 1.3, rood
71.000
405 GL 1.6i, grijs met
28.700
405 SR 1.9 wit
120.000
405 GR autom,, LPG, beige met. .51.000
405 GR autom., grijs met. . . . 30.000
505 GR 2.2 inj., grijs met
51.000
505 V6, blauw
60.000
Citroen BX TRD autom.. wit . .120.000
Renault 5 Campus, grijs met. . .26.000
Fiat Uno 60S, blauw
54.000
Opel Corsa 1.2 S, blauw met . 25.500
Seat Marbella, zwart
11.000

01-89
02-89
04-90
03-90
04-89
01-88
01-89
04-87
07-90
02-89
08-88
04-90
04-89
01-88
05-86
01-88
06-86
06-87
11-88

Volkswagen

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

V.W. Golf 1.6 Tour, '88,
Occasion Centrum Krommenie
60.000 km, blauw met.
biedt aan:
AUTOBEDRIJF J. WALS
Golf Diesel, 1986, mooie sportDorpsstraat 32a, llpendam
wielen, erg mooi, / 11.500,-.
Tel. 02902-1697/1981.
Met Bovag garantie. Eikenlaan
V.W. Polo C, Pointer, bj.'86 42, Krommenie, 075-286598.
74.000 km. zonnedak, blauw
Occasion Centrum Krommenie
AUTOBEDRIJF J. WALS
biedt aan:
9 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen » geen
Dorpsstraat 32a, llpendam
VW Jetta 1.6. CL met 5 bak,
eigen risico * geen uitsluitingen 9 geen kilometerbeperking
1985. kleur beige metalic, als
Tel. 02902-1697/1981.
e geen beperkende maatregelen « omruilgarantie ® aanvulnieuw, ƒ 9.850,-.
lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk o ANWB gekeurd GOLF C, 1800 mot. met LPG, Met Bovag garantie, Eikenlaan
/ 12.000. KI. wit, '86. Keuring
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
toegestaan. Tel. 020-6123420. 42, Krommenie, 075-286598.
GOLF C diesel 40 KW, jan.- '86. T.k. kever, rood, b.j. '70, APK 9Als nieuw. /12.000. KI. geel. '91. prijs ƒ1500. Tel.: 020KOUDIJS AUTOBEDRIJF B.V.
Keuring toegest. 020-6123420. 6234707.
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
GOLF diesel, bj. '78, APK VW Passat LD '80, gerev. '89,
1183 JG Amstelveen
11/91. Vr.pr. ƒ850. Tel. diesel 1:18, APK okt. '91. Pr.
ƒ2700. Tel. 020-6321796.
tel. 020-6455451
02975-68407.
Halte Sneltram: „Zonnestein"
LORIST PEUGEOT
Volvo
AMSTERDAM-CENTRUM
COBUSSEN-AMSTERDAM
Fiat Panda.
'86, . ƒ 6.250
Sinds 1930
VOLVO-DEALER BIEDT AAN:
Peugeot 205 aut.,'87, /17.250
stationcar
'88
205
XE
1.1
Accent, bj. "86, wit, 740 GL blackl., LPG
Peugeot 205 Acc.,'88,/ 13.750
240 GLT LPG km 55000 '88;
740
GL
airco,
antra.m
'88
3
mnd.
gar
ƒ10.600
Peugeot 405 GR, '88, ƒ 18.500
GL LPG, antra.m
'88 740 GL sedan blackline uitv.
Peugeot 405 SRI, '88, ƒ 24.500 205 XE 1.1 Accent, bj. '86, licht- 740
740 GL aut., LPG, zilver, . '87 km 19000 '89; 740 GL sedan
grijs
met.
3
mnd.
gar
ƒ
10.700
Alle auto's met
turbo, schuifd., wit, . . '86 LPG airco alarm km 110000
3 maanden Bovag-Garantie 205 1.4 GR bj. '84 lichtblauw 740
240 DL stationcar, . .. dec.'SS '89; 740 GL sedan turbo velgen
met.
3
mnd.
gar
ƒ
7.800
tevens service en reparatie
DL, rood
'90 mistlampen km 110000 10-'87;
2e Weteringdwarsstr. 43 t/m 47 309 XL 1.3 profil bj. '87, licht- 440
740 GLE sedan km 120000 '87;
360
2.0.
3-drs
'88
grijs
met.
3
mnd.
gar
ƒ
11.450
Tel. 020-6237669.
'86 440 GL 18 KPD km 45000 '89;
309 XE 1.3 Score bj. '88, wit, 360 GL 2.0, sedan
Peugeot 505 GL, m.'83, APK 5- 3 mnd. gar
ƒ12.600 340 GL 1.7, 3-drs., rood, . '89 360 GL 3-drs '88; 340 1.4 3-drs
'92, LPG, goed rijdend (poet- Volvo 340 DL bj. '89. blauw 340 1.7, 3-drs„ LPG
'89 km 60000 '89; 340 GL aut. LPG
ser), ƒ2975. Tel. 020-6146392. met. 3 mnd. gar
ƒ16.100 340 DL 1.7, 5-drs.. . . dec.'87 km 95000 '85; 340 DL 1.7 km
340 GL 1.7, 3-drs., zilver m.,'87 60000 '87; 340 1.4 '85 en '86.
en nog vele anderen.
.ZUIDWIJK - Minervalaan 86, Inruil en financiering mogelijk 340 DL 1.7, 5-drs., zilver. . '87 VOLVO-NIEROP Vancouverstr.
bij het Olympisch stadion. Ver340 GL 1.4, 5-drs. special, '90 2-12, A'dam-W.
PEUGEOT-DEALER
koop nw. en gebr. Peugeots. Adres: Baarsjesweg 249-253, 340 DL 1.4, 3-drs., wit, . . . '89
tel. 020-6183951
Ook inkoop. Tel. 020-6629517.
340 DL 1.4, 3-drs., schuifd., '86
A'dam, tel. 020-6121824.
Donderdags koopavond.
340 L 1.4, 3-drs., blauw, . '85
Bedrijfsautos
340 GL, 3-drs., aut., wit, '89
340 DL, 5-drs., aut., grijs m.,'88 BLOKSMA
RADIATEURENRenault
340 DL, 3-drs., aut., blauw warmtewisselaars, Kapoeasm
'88 weg 17, A'dam, 020-6148385.
Renault 18 GTL, '82, trekhaak, RENAULT-dealer biedt aan:
340, 3-drs. aut., wit
'87
APK '92, ƒ 2950,-.
R. 5 GTL 5-drs
11-'86 340 DL, 3-drs. aut., rood, . '87
AUTOBEDRIJF J. WALS
«„SHOWROOM",
R. 5 GTS 3-drs. Fashion03-'88 340, 3-drs. aut., blauw, . . . '86
Dorpsstraat 32a. llpendam
R. 5 TS
02-'86
de autorubriek in
Tel. 02902-1697/1981
Het Parool en Weekmedia.
R. 9 TL Cheverny
03-'88
Huis aan huis in heel
Renault 11 Broadway wit, b.j. R. 11 TXE 5-drs. LPG . .04-'87
Amsterdam en omgeving.
06-'86
'86. sunroof, APK mrt. '92, R. 21 TL 1.7
Oplage 730.000 ex.
ƒ 7500. 02990-41473.
R. 21 Nevada GTD . . . .02-'89
Tel. 020-6658686.
R. 21 GTS LPG
04-'86
UW VOLVO-DEALER
RENAULT AMSTERDAM
Toyota Carina II LB. 16V06-'89
Meeuwenlaan 128
„SHOWROOM"
Top occasions met 1 jaar
VW Polo CL diesel . . . .08-'87
Tel. 020-6369222
Postbus 156.
garantie
Nissan Sunny 1.3
02-'86
Ook voor leasing
1000 AD Amsterdam
Wibautstraat 224
Skoda 130 Rap. Coupé 03-'87
020 - 561 96 11.
Fiat Uno 45 Champ. .. .03-'88
Algemeen
Van part., via dealer, Renault 5 Company cars:
GT Turbo, eind '87, als nw., 1 jr. R 21. GTL
08-'89
top gar. Tel. 02993-65551.
R 25 TXE
04-'90
Let op
±50 auto's, APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstr.
,,top-occasions"
Haarlemmerw.
bij
molen.
bij Wagenpark
Rover
020-6844079. Tevens INKOOP.
Amsterdam - Noord
JOHAN BOOM
Asterweg 14,
83 (oranje hek),
DE ROVER 100, 200, Tel. 020-6370565/6372165. Zuiderakerweg
AUTO SERVICE WETTER
A'dam-Osdorp
020-6105478
Aster
zegt
het
met
service
Geopend van 9.00 tot 21.00 uur 'Lada21051.3, lpg'89/ 8.500
400 en 800
Alle auto's APK, hoge inruil *Lada Samara 1.1 '89 ƒ 10.750
BIJ ONS IN DE SHOWROOM
Financiering binnen 24 uur,
•Lada Samara 1.5'88 ƒ 11.750
Saab
Minor Motorcars BV
v.a. ƒ 5.000. 1 jaar garantie
*Lada Samara 1.5, 5-drs,
Roverdealer
op arbeid/onderdelen.
li'89 ƒ 13.500
Sloterkade 43-44, A'dam
Opel Kadett 1.8 S bj. '89 LPG, Lada 1200 S, '86, ...f 3.750
tel. 020-6177975
1e eig.f 13.950. Honda Prelude
Lada 2107 1.5 GL Ipg, '85
EX Aut. eind '86, ƒ 15.950.
ƒ 3.750
Toyota Carina 1.6 II liftback bj. 'Citroen BX 14 . .'90 ƒ 18.750
Saab Service •
'88, ƒ 14.950. FiatUno75SX, iE *Ford Orion 1.8 cl Bravo diesel
Skoda
bj. '88, ƒ 13.950. Opel Ascona veel ace
'89 ƒ 18.750
Molenaar
1.8LS bj. '87, ƒ10.950.
*Opel Kadett E 1.3 5-drs hb,
Skoda 105 LS, m.'85, APK
ROYAL CLASS SAAB's
Peugeot 205 XR bj. '87, LPG.
'88 ƒ 16.700
4-'92, zeer mooi en gaaf,
onderh., rep., apk
ƒ 10.950. Mitsubishi Galant 1.6 Mitsubishi Colt 1.2 EL
ƒ 1975. Tel. 020-6146392.
Hoofddorp, 02503-14097
gl. m. '87, ƒ 9.950. Volvo 340 DL
'85 ƒ 7.750
eind '86 LPG. ƒ7.950. Nissan *: met 12 maanden garantie.
Bluebird 1.8 GL m. '86, LPG,
Zwanenburgerdijk 503
Seat
ƒ 7.950. Suzuki Swift 1.3 GS, m. Zwanenburg. Tel. 02907-6572.
'86 ƒ 7.950. FiatUno45Sbj. '87
Een PERFECTE Seat occasion
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT ƒ7.950. V.W. Golf 1.3. m. '86,
koopt u vertrouwd bij:
v.d. Madeweg 23,
ƒ9.950. Fiat Panda 1000 cl. m. *Bewijsnummers van een geSEAT AUTO CENTRUM APC,
'87. (zwart) ƒ5.950. BMW 316 plaatste "SHOWROOM"
A'dam - 020-6686146.
2e Schinkelstr. 18-28. 020m. '84 ƒ8.950. Austin Metro advertentie krijgt u alleen toe
AUTOBOULEVARD.
6763333/6763334/6763335.
Surf bj.'86. ƒ 5.950. Ford Escort gezonden als u dat bij de opgave van de advertentie ken1.3. l m. '84 ƒ5.950.
Subaru
En nog div. auto's v.a.j 800. tot baar maakt. De kosten daarvoor bedragen ƒ3.ƒ 20.000.

Van Vloten
Amsterdam

Aster

OTO/ICI BV Citroen, WEESP.
ongeëvenaard rijplezier,
Hogeweyselaan
21,
tel
02940-16661.
AUTOTELEFOON
ƒ 2.995,-,
compleet gemonteerd, incl.
nummer aanvraag, vervangend vervoer en in een dag
gereed. Lease tarief ƒ75,95
p/maand. Prijs excl. BTW en
antenne.
TOYOTA-DE GRAAF
Alle onderdelen voorradig.
Condensatorweg 44, A'dam
Sl.dijk. Info: 020-6865511.
Ook zaterdag geopend.

Service en reparatie
APK keuring geen afspraak,
klaar terwijl u wacht. Ook repa- APK + grote beurt v.a. ƒ 290
DIESELSERVICE;
raties en onderhoud. Gar.
brandstofpompen; verstuivers;
West-Center 020-6122476.
cil.koppen vlakken. Garage/
A.P.K. KEURINGSSTATION
mc'orenrevisie FEENSTRA,
Keuren zonder afspraak
Indusirieweg 27, Duivendrecht,
Feenstra & Jimmink
tel. 020-6980639.
Asterweg 24A A'dam 6364702

Auto's te koop
gevraagd

Autoverhuur
Bij

DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vrijw.bewijs. Tel. 020-6105478.
niet duur!!!
HOOGSTE PRIJS
Studenten 10% korting.
voor elk merk auto, a contant,
- auto-ambulance & oprijauto met vrijwaringsbewijs, geen
-9-pers. bussen en pick-up's
sloopauto's. Tel. 02990-37825.
Avond- en nachttar.: INKOOP AUTO'S, ± ANWBbestelwagen afhalen na 17.30 pr., snelle afw. a contant m.
uur en de volgende morgen vrijw. bew., def. geen bezw.
om 8.00 uur retour
Tel. 020-6108280/6149352.
tegen 4 uur-tarief.
Koop- of VERKOOPPLAN020-6794842, 020-6908683.
NEN? Bel dan snel Nationale
*AAA MATZER BV*
Occasionlijn. 023-365206
Div. personenwagens v.a. ƒ 25, Te koop gevr. Peugeots 404,
div. bestelwagens v.a 11-17 m3 504,505, J5,604 TD. Schade of
+ autoambulance 020-6630836 sloop.
Autocommerce,
023-338895.

Ouke Baas

Campers

"e huur: FABRIEKSCAMPER,
1-5 pers. v.a. ƒ 1200 p.w. all-in,
el. 02902-1697 of 1981.

Adverteren m „Showroom"
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Rijscholen
VOOR EEN PERFECTE RIJ-OPLEIDING:
5-STERREN AUTO- EN MOTORRIJSCHOOL
* alle rijlessen ƒ31 per les

20 rijlessen + examenaanvraag ƒ825
volledig motorpakket ƒ 650, incl. examen
*
*
*
*

gratis theoriecursus op video
speciale spoedcursus praktijk en theorie
100% rijlesfinanciering
geslaagd?? 1 dag grat;s huurauto voor nieuwe leerlingen
Ruys de Beerenbiouckstraat 157, Amsterdam
Tel. 020-6138473

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
AUTORIJSCHOOL NOVA
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur. 2 weken rij-opleiding en na 8
Gratis halen en brengen.
weken uw rijbewijs. Dit alles
Tel. A'dam: 020-6942145.
incl. theorie ƒ 1550,-. Bel voor
GRATIS rijtest. 100 % financie1e 10 autorijlessen a ƒ 25.
ring mogelijk: 020-6425364.
Michel geeft les in div. talen.
Ook motorrijlessen.
Autorijschool .Ferry
020-6853683, b.g.g. 6181775, 1e 10 lessen a ƒ 27,50 per les.
075-174996 en 02990-34768. Tel.: 020-6932074.

Autosloperijen
Centerparts
Autosloperij A. de Liede
vraagt sloop- en schadewaNeem geen risico: orig.
gens. Origineel R.D.W.-vrijwaPTT-vrijwaring RDW
ring. De hoogste prijs en geen
risico. Tel. 6107942 of 6107946.
(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Grote sortering ONDERDELEN
Tel. 020-6198691
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
Diversen
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's Wordt nu autorij-instrukteur en
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. bepaal je eigen inkomen.
AUTOWRAKKEN tegen de Werkgarantie mogelijk. De
hoogste prijs voor de deur goedkoopste en de beste van
Ned., ƒ 1650,-. MICHEL opl.
gehaald. Autosloperij Jan.
Tel. 020-6361178 / 02907-6248. 020-6853057/02990-34768.
«SHOWROOM", de autorubriek
in Het Parool en Weekmedia.
Huis aan huis in heel Amsterdam en omgeving.
Oplage 730.000 ex. Tel. 020-6658686

per

!&

SYSTEEMOISTBIBOTIE MET IN • UIGHT • SERVICE. TEL 02D • 562 2828 j

i
mini jumbo spirit
gratis: SUNROOF, ORIG.
STRIPING, WIELDOPPEN,
MATTEN, v.a. ƒ 13.995.
Alle type's • kleuren direkt
uit voorraad leverbaar

Diverse voorjaarsakties
De goedkoopste in leasing
ook voor particulieren.

De enige off. SUBARU DEA
LER + occ. voor Purmerenc
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster
02999-278, Jisperweg 39-40.
NU OOK SUBARU DEALER!!
AUTO SERVICE WETTER
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg, tel. 02907-6572.

Suzuki
AUTOBEDRIJF AMSTELSTEIN
SUZUKI
WIEGERBRUINLAAN 73 • UITHOORN 9 02975-62055

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

Adres:
Telefoonnummer:

Opel Rekord 2.0 S Berlma,
nw.mod.'84, APK 6-'92, aut.,
LPG, 4-drs., st.bekr, sch./kanteldak, centr.deurvergr., eiektr.
ramen, pullman int., sportwln.,
ƒ5950. Tel. 020-6146392.

WSÏtB

K£P3

eto-.a

KSS3 I&U3U

lua^HSJ

R33B

Occasion Centrum Krommenie
biedt aan:
Suzuki Allo, 1984, kleur rood,
mooi en goed, ƒ4.850.-.
Eikenlaan 42, Krommenie.
075-286598.

• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).
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Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tijd

aar is wat
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jcreatiekrant
br Utrecht
Lze maand is de eerste recreaIjïint verschenen van de provinjtltrecht voor dit zomerseizoen.
ïjrant besteedt aandacht aan beïfijke evenementen, kastelen,
pa, historische stadskernen, waIport en dergelijke. Een agenda
ft van dag tot dag inzicht in de
Jviteiten, waardoor de krant voor
Jperist/waterrecreant van de proJje zeer nuttig is.

Rcdactieadrc-s ATV: Wcckmcdi.i,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)
Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving: I'aul Busse

'Waar ligt Honolulu'

i recreatiekrant verschijnt in ac|e edities tot en met augustus.
|;re krant heeft een looptijd van
Jrnaand en is gratis verkrijgbaar
jl'VV's, campings, bungalowpar\liotels en toeristische attracties
jje hele provincie.

jeristenkaart
lidden-IJssel
n samenwerking met de VVV Delier en Falkplan Suurland heeft
„Het is heerlijk om vanaf een Amsterdams terrasje naar mensen te kijken"
preek-VVV Achterhoek onlangs
i nieuwe toeristenkaart uitgege; De kaart omvat het gebied van
jGewest Midden-IJssel. Voor veel
•mtiegangers die in het noordeJdeel van de Achterhoek verbliji en graag een uitstapje maken
het Overijsselse Twente is de
rt een uitkomst,
stappen in Amsterdam, omdat ik in
Burgemeester IJsselmuiden van
de achterzijde van de kaart is
MSTERDAMMERS
mijn vrije tijd niet herkend wil wor- Haarlemmerliede en Spaarnwoude
rmatie opgenomen over de wekicken op hun eigen
den door personen met wie ik tij- deed al menig keer zijn politieke zeg|i\vaardigheden in de streek. De
stad. Buiten
dens mijn werk geconfronteerd je over Amsterdam. Zijn gemeente,
jt is verkrijgbaar bij de boekhanAmsterdam is er geen
wordt. Meestal ga ik naar de het een van de kleinste van Nederland,
I het toeristische bedrijfsleven en stad en vaak zelfs geen leven.
Rembrandtplein, bijvoorbeeld The haalde zelfs kortgeleden de televisie
rVV's. Voor meer informatie: tel. Mensen van buiten zijn
Shorts of Bolle Jan. Het Leidseplein dankzij de onenigheid die er bestaat
iO-19355.
boeren. Maar wat vinden die
is me te disco-achtig."
rond het buurtschap Ruigoord. IJs'boeren' van hun hoofdstad?
„Ik vind het heerlijk om vanaf een selmuiden leeft, zachtgezegd, in onEen telefonische rondgang.
terrasje naar mensen te kijken. Na- min met de grote boze buurman.
tuurlijk zie je, hoe later het wordt,
ook vervelende
door Everhard Hebly
zaken. Jongelui
die ruzie probeMet de arrogantie van Amster- ren uit te lokken.
dammers valt blijkbaar te leven, Twee uur is een
velen komen er graag. Voor het mooie tijd om af
Kijmegen, de oudste stad van Ne- want
de cultuur en de winkels, in te taaien, dat
Mand, was eens een belangrijke uitgaan,
dat opzicht hebben aangrenzende doen de meeste
jmeinse vesting. De naam Nijme- plaatsen
blijkbaar weinig te bieden. mensen die voor
, een afgeleide van Noviomagum,
om nu te zeggen dat Amster- de gezelligheid
niet het enige dat daar nog aan Maar
Amsterdam heeft het nog nooit gehet werkelijk helemaal heeft, is gaan stappen. Een enkele keer loop
Sïnnert. Verhalen over Batavieren dam
ik
weieens
mét
vrienden
over
de
had
voor IJsselmuiden en hij wil nu
teveel
van
het
goede.
Want
het
is
er
j Romeinen, veldslagen en over- vooral smerig.
Wallen, maar dan loop ik me echt zelfs liever niet meer over de stad
nningen zijn er legio. En er zijn
mateloos te ergeren aan het gedrag praten. Ook niet over de cultuur en
veel overblijfselen uit deze
Surveillance-agent Brands van de van sommige mensen. De manier de gezelligheid. „Ik heb de laatste
tmruchte periode te vinden. Tus- rijkspolitie
in Vinkeveen: „Amster- waarop daar de dienst wordt uitge- tijd al zo vaak over Amsterdam ge"i Nijmegen en Xanten is door de
heeft zijn charmes, maar is maakt... Met kennissen uit het bui- praat, ik blijf er voorlopig maar lie|V Rijk van Nijmegen een route dam
niet de mooiste stad van Neder- tenland maken we altijd een uitstap- ver buiten. Het lijkt me verstandiger
(gezet die langs restanten uit,de echt
land.
kom er één keer per week. je naar Amsterdam. Dan gaan we de niets te zeggen. Ik verkies nu even
jmeinse tijd voert. Deze Romeinse Voor Ik
de
boodschappen en om te grachten op, want dan krijg je het de luwte. Als u het niet erg vindt."
Jettocht' begint bij Valkhof en stappen. Voor
Dan maar Abcoude gebeld. Wétboodschappen kun je ware gezicht van de stad te zien. En
It via Kranenburg, Nutterden en ook naar Mijdrecht,
maar in Zuid- daarna naar het Rembrandtplein. houder Hoogenhout van Financiën,
jnsbrüggen naar Kalkar om ten- oost heb je alles bij de
Openbare Werken en Milieu die
hand. Ik ga Tot een uur of twee."
j;te in Xanten te eindigen.

Archielfoto Weekmedia

Hoofdstad heeft veel, maar niet alles

A

'oettocht' in
ijk van Nijmegen

)nderweg komt de reiziger onder
lere langs musea en vondsten uit
j Romeinse tijd, ruïnes en kaste1. De route van zestig kilometer
i zowel met de auto, de fiets als
«nd worden afgelegd. Als men
it fietsen of lopen kan de route in
:e etappes worden verdeeld. De
eek-VVV Rijk van Nijmegen heeft
i arrangement met overnachting
Kalkar. Het arrangement kost
Jô,- p.p. op basis van halfpension
leen vier-sterren-hotel en ƒ175,. in een driesterren-hotel. De roulis voor ƒ2,50 verkrijgbaar bij de
IV, tel. 080-225440.

etstochten
ver de Veluwe

Utrecht prefereert boven Amsterdam. Hij zou buitenlandse gasten
ook beslist niet mee naar Amsterdam nemen. „Ik vind Amsterdam
niet knus meer, zoals vroeger. Ik
durf het woord onveilig niet te noemen, maar het speelt wel in mijn
hoofd. Utrecht is prettiger en knusser."
„De Amsterdamse binnenstad is
leuk, aardig en gezellig, maar als ik
Zuidoost passeer, gebeurt er
iets
vreemds.
Het is werkelijk
vreselijk wat ze
daar gedaan hebben. Die flats en
kantoorgebou_^__________ wen. En dan die
Amsterdamse
Poort. Echt heel erg, maar goed, dat
is de mening van een dorpswethouder. In cultureel opzicht staat de
stad natuurlijk bovenaan en heb ik
ook alles wel bezocht. Maar verder
vind ik het er verpauperd en maakt
het zeker geen trotse gevoelens bij
me los."

'Ik ga uit in Amsterdam, omdat
ik niet herkend wil worden'

Gehakt staat voor variatie
G

EHAKT IS één van de
meest gegeten
vleessoorten in
Nederland. Het staat voor
variatie, want er is veel te doen
met gehakt: op brood, in een
saus, in een ovenschotel of als
vulling van bijvoorbeeld
groente. Een bijdrage van het
Voorlichtingsbureau voor de
Voeding.

Er zijn vele soorten gehakt: rundergehakt, varkensgehakt, gehakt
half om half, kalfsgehakt en lamsgehakt. Gehakt mag maximaal 35% vet
bevatten en mager gehakt niet meer
dan 20% vet. Achter de aanduiding
'gehakt' moet altijd de naam van het
soort slachtdier staan. Bijvoorbeeld
„gehakt 60% varkensvlees en 40%
rundvlees". Half om half gehakt
moet voor de helft bestaan uit rundvlees en voor de helft uit varkensvlees.

n samenwerking met tien fietsorlisaties op de Zuidwest-Veluwe
de Gelderse Vallei heeft de
eek-VVV Zuidwest-Veluwe voor
l een toerkalender met meer dan
(fietstochten uitgegeven. De toerhten variëren in afstand van 15
250 kilometer. De routes zijn dus
Varkensgehakt wordt niet zoveel
t alleen voor de doorgewinterde meer verkocht. Het is erg vet en er
rtocht-fietser, maar ook voor de zit weinig smaak aan. Rundergehakt
daarentegen is smakelijker en pittireant.
ger. Kalfsgehakt heeft een erg zachfl de toerkalender staan alle toch- te smaak en lamsgehakt heeft een
, inschrijfgelden en verdere bij- uitgesproken lam-smaak.
Aan gehakt mag de slager citroen"iderheden. De folder is gratis vergbaar bij alle VVV-kantoren op zuur (E 330) en ascorbinezuur (E
Zuidwest-Veluwe. Voor meer in- 300 ofwel vitamine C) toevoegen,
natie: tel. 08380-14444.
waardoor de kleur beter behouden

v.oeding
blijft. Als het gehakt een wat grauwig uiterlijk heeft, heeft dat niets te
maken met kwaliteit.

voeging van boter of margarine in
eigen vet gaar bakken. Begin dan
wel op een laag vuur om aanbakken
te voorkomen. Is er eenmaal wat vet
uit het vlees gesmolten, dan kunt u
het vuur hoger zetten.

Recept

Frikadel pan (voor twee personen)
l gare aardappel, l kleine ui, 150 g
rundergehakt, l eetlepel kokos, peHygiëne
per, zout, l'/i eetlepel ketjap, 8 kruidVarkensvlees is bijna altijd be- nagels
smet met salmonellabacteriën. Bij
Prak de aardappel fijn. Maak de ui
het malen van vlees worden de bacteriën die normaal alleen aan de bui- schoon en snijd hem klein. Maak het
tenkant zitten, door het vlees heen gehakt aan met de geprakte aardapgemalen. Proeven van rauw gehakt pel, de ui, de kokos, peper en zout.
Druk het gehakt in een ovenvaste
is daarom af te raden.
Bewaar gehakt hooguit één dag in schaal. Giet de ketjap erop en steek
de koelkast. Door het malen is het de kruidnagelen erin. Bak het vlees
oppervlak vergroot en zal het vlees in het midden van een matig hete
sneller bederven. Probeer met bood- oven (175°C) in 45 minuten gaar.
Leg er bij gebruik van mager geschappen doen de slager als laatste
aan te doen. Vooral met warm weer hakt een paar vlokjes margarine op.
is dat belangrijk. De kans op bederf Per portie: 700kJ (170 kcal), 15 g eiis groot wanneer gehakt een paar wit, 9 g vet, 8 g koolhydraten
uur in een broeierige tas zit. Leg het
bij thuiskomst meteen in de koel- Menusuggestie:
frikadel pan
kast.
Zorg er voor dat gehaktballen en spitskool
andere gerechten met gehakt door rijst met champignonsaus
en door worden verhit; ook op de aardbeien
barbecue. Alleen wanneer het geVoor vragen over voeding kunt u op werkhakt gaar is, kunt u er verzekerd van dagen
van 13.30 tot 17 uur de voedingstelezijn dat ook de bacteriën dood zijn. foon van liet Voorlichtingsbureau voor de
Gehakt kan heel goed zonder toe- Voeding raadplegen: OB-8212272. ƒ0.40 per

Beetje trots
Frank en Wendy Hoorn. Echtpaar
te Zwanenburg. Beiden werkzaam
in Amsterdam. Vinden Amsterdam
een bruisende stad en zijn er wel
'een beetje trots' op. Uitgaan? Niet
echt van harte en maar liever niet op
zaterdagavond. Wendy leerde Amsterdam vooral kennen op de dag
dat ze voor het eerst met haar splinternieuwe fiets naar haar werk ging.
Het ding werd volgens goed Amsterdams gebruik gejat.
„Dat is voor mij typisch Amsterdam. Ik kom zelf uit Haarlem en
daar gebeurt zoiets veel minder snel.
Wat ik heel leuk vind, is dat de mensen hier heel joviaal en open zijn.
Het is hier gelijk van 'Hé schat, kunnen we even een afspraak maken'.
En het is natuurlijk een mooie stad,
met al die grachtjes. We hadden
laatst een Australisch nichtje over

en die hebben we alle toeristische
plekjes laten zien. Toen was ik best
wel een beetje trots dat Amsterdam
onze hoofdstad is. Maar om nu te
zeggen dat ik echt voor mijn plezier
in Amsterdam uitga, nee dat niet.
Daarvoor zie je teveel ellende en
mensen die in portieken bivakkeren."
Frank zegt graag in Amsterdam'te
komen, maar het ligt er wel aan op
welk tijdstip. „Zaterdagavond hoeft
voor mij niet zo. Het is een mooie
stad, vooral in cultureel opzicht
heeft Amsterdam veel te bieden.
Maar je kunt moeilijk je ogen sluiten
voor de ellende en dat maakt een
verblijf in Amsterdam niet aantrekkelijker. Maar goed, iedere grote
stad heeft natuurlijk wel wat."

Terrasje
De Kromme Mijdrecht in De Hoef.
Een rustig stromend riviertje in een
wijds en groen landschap. Brugwachter Felix is opgegroeid op het
Schippersinternaat in Amsterdam,
maar zou voor geen geld meer in de
stad willen wonen. Ze gaat er alleen
nog winkelen en gaat er af en toe uit.
„Ik woon nu midden in het groen en
helemaal vrij. Ik hoef niet eens meer
op vakantie. Als ik dan die flatwoningen in Amsterdam zie..."
„Amsterdam is voor mij een dagje
uit. De stad leeft. Amstelveen niet,
daar is echt niets te beleven. Uitgaan
doe je op het Leidseplein. Terrasje,
filmpje, wat drinken. Voor het winkelen ga ik graag naar AmsterdamNoord, dat is net even rustiger dan
het centrum waar je soms over de
hoofden kunt lopen. Het is een leuke
en gezellige stad, maar ik ben er niet
trots op. Daar is het te smerig voor.
Als je niet uitkijkt, stap je met je
benen in de hondepoep. Ik begrijp
niet dat daar zo weinig tegen opgetreden wordt. En het aantal bezienswaardigheden valt ook wel mee."

Kruiswoordraadsel

minuut.

Spitsmuizen blijken gevoelig voor 'stress'
MUIS is niet zomaar
£j een muis. In Nederland
!T leven maar liefst 18
*schillende soorten muizen,
S vleermuizen niet
ièegeteld. Ze worden
Jdergebracht in drie groepen:
f spitsmuizen, die vooral
rekten eten, de woelmuizen
fc de voorkeur geven aan
assen en zaden en de gewone
lismuis. Maar er zijn ook de
'Iclzame slaapmuizen die
leen in Zuid-Limburg
|orkomen.
" Nicolinc Elsink
,- bos-, huis-, dwerg- en watertsmuizen zjn te onderscheiden
f andere muizen door de tot een
«•fje
verlengde snuit. Zij horen
1
el bij de groep insekteneters

De spitsmuis

maar doen zich ook tegoed aan wormen en slakken. Zij eten dagelijks
hun gewicht aan voedsel en doen
daarmee goed werk in de land- en
tuinbouw. In Duitsland zijn spitsmuizen daarom zelfs wettelijk be-

maar de ouderdom kan tot 14 a 15
maanden oplopen. In die tijd moeten er voldoende jongen grootge!«&F*^^^i;y-*O* ' • •' • 38 4- f»
bracht worden om de spitsmuizensoort voort te laten bestaan.
MffiïÜf'?''. :Xf^?Ji!!#»^& |S?
Of het om die reden is, is niet be-*kend maar de moeder spitsmuis
met jongen heeft een aparte manier
om zich bij gevaar uit de voeten te
maken: zij waarschuwt haar jonge
door piepen, nummer één bijt zich
vervolgens vast in de staart of in het
rugvel van de moeder, nummer twee
doet dat weer bij nummer één en zo
snelt de hele familie als een levende
ketting naar een veiliger plek.
Het grootste gevaar voor de spitsmuizen komt van uilen en andere
Folo: Rijksinstituut voor Natuurbeheer
roofvogels. Voor hen vormen de
schermd. Alle spitsmuizen zijn be- spitsmuizen de hoofdmaaltijd, het
hoorlijk agressief tegen soortgeno- zogenaamde stapelvoedsel.
ten die zich in hun leefgebied wagen. De VZZ maakt zich si^rk voor een betere
van de Inheemse zoogdieren.
Het- zijn heel nerveuze en actieve bescherming;
geelt hel tijdschrift Zoogdier uit. Meer
beestjes die 'stress'-gevoelig zijn. De Zij
informatie: VZZ. .laiisliuiteiisiiigel 14. «811
gemiddelde leeftijd is een half jaar, AB Arnhem.

Wat is het woord dat u kunt vor- rij; 4 vis; 5 rivier in Utrecht; (i deel
men met de letters uit de vakjes van van Azië; 7 onderricht; 8 onvergelijkelijk; 9 vuiststoot; 13 lang, smal
de opgegeven nummers?
stuk; 15 politiefunctionaris; l(i leer
6 -11 -19 -25-13 -56 -47 -20 -3-27 v.h. heldendicht; 18 jonge tak; 20 varkensrib; 22 stof; 25 langs; 2(i muziekHORIZONTAAL: l stand; 4 stam- noot; 27 plaats op Ameland; 30 fijne
hoofd; 7 wapenkreet; 10 goochel- geur; 33 krachtig; 34 graafwerktuig;
kunstje; 11 bakplaats; 12 toevallig- 36 voorzetsel; 38 ondiepte; 39
heid; 14 werktuig; 17 graanpakhuis; sneeuwschaats; 45 papegaai; 46
19 alvorens; 20 vaartuig: 21 houten strijdperk; 47 bloem; 48 griezelig; 49
pin; 23 lijmachtig vocht; 24 muziek- stad in Italië; 51 bijbelse plaats; 53
noot; 25 zenuwstilleiid middel; 28 plaats i.d. Betuwe; 54 muziekinstruvoorzetsel; 29 edele; 31 ontkenning; ment; 56 rivier in België; 57 vrije
32 plaats in N-Brabant; 35 handels- keus; 59 tweehoevig dier; (il edelkorting; 37 drank; 40 voor; 41 onder knaap; 64 vr. munt; 66 grappenmaandere; 42 paardeslee; 43 boom; 44 ker; 68 zwemvogel; 69 kinbaardje.
hemels voedsel; 47 gifslang; 49 vr.
munt; 50 rechercheur; 52 schrijf- Cryptogram oplossing
Horizontaal: 1. albast; 3. bondig; 6.
vloeistof; 54 civiel ing.; 55 varenkruid; 58 in oprichting; GO boom; 62 terriër; 10. enorm; 11. delta; 13. LPG.
telwoord; 03 plaats in Gelderland; b'4 15. USA; 17. bul; 19. tak; 22. leest; 24.
zwarte stof; 65 weg met bomen; 67 erica; 25. terrine; 26. engros; 27. almaand; 69 muziekteken; 70 bijzon- taar.
Verticaal: 1. akkerviooltje; 2. afder vermogen; 71 vogel; 72 voorzetsel; 73 vogelaarsstok; 74 deel v.e. trap; 4. Nereus; 5. graanelevator; 7.
em.; 8. rit; 9. e.d.; 14. gel; 15. uit; 18.
schip.
VERTICAAL: l geestelijke; 2 he- unster; 20. arrest; 21. tor; 23. te; 24.
mellichaam; 3 grond om een boerde- en.

Met de zomer in zicht zullen
ongetwijfeld weer veel atlassen
bestudeerd worden om vakantiebestemmingen op te zoeken.
Een nieuw spel dat het vakantiegevoel alleen maar verhoogt,
is het aardrijkskundige-spel
'Waar ligt Honolulu'. In de
vorm van een kwis komen meer
dan 160 landen aan de orde en al
spelend wordt een schat aan
aardrijkskundige kennis opgedaan. Over reusachtige landen
tot piepkleine exotische eilandj es worden vragen gesteld. In
welk continent is het land gelegen, wat is de oppervlakte,
hoofdstad, het aantal inwoners
en de valuta?
Op de achterkant van de enorme hoeveelheid kaartjes staan
de antwoorden. Tenslotte kunnen de spelers hun kennis beproeven op een algemene vraag
over het betreffende land. De
wereldkwis kan gespeeld worden met twee tot vier deelnemers in de leeftijd vanaf 11 jaar.
Het spel van Ravensburger kost
ongeveer vijftig gulden.

Choco Liga
Liga heeft een nieuwe smaak
voor haar produkt ontwikkeld.
Het gaat om een koek die bestaat uit een koppeling van tarwedeeg en zuivel met chocolade. De naam van de koek is Choco Tarwe Crunch. Naast de
nieuwe koek bestaan er op dit
moment al vier andere soorten:
Muesli-Honing, Appel-Haver,
Krenten-Haver en Melk Tarwe.
Alle varianten zijn per stuk of
per twee verpakt. De Choco Liga
is vanaf begin juni verkrijgbaar
in de supermarkten.

Brood voor Zonnebloem
Het Echte Bakkersgilde springt
in de bres voor de Stichting Zonnebloem. Vanaf 3 juni zullen de
bakkers die verenigd zijn bij de
Bakkersgilde (herkenbaar aan
het gele embleem van het bakkertje) de zogenaamde Zonnestoet in de winkels verkopen. De
Zonnestoet is een rond brood
(zon), wit of bruin, dat gemaakt
is van graan, maïs en zonnepitten.
Het brood wordt rechtstreeks
verkocht vanuit de winkel in
speciale zakken met uitleg over
het goede doel. De prijs is/ 1,95.
Het aantal door de bakkers verkochte Zonnestoeten bepaalt de
eindopbrengst. De bakkers willen met deze actie de aanschaf
bekostigen van vijftig speciale
nieuwe bedden voor De Zonnebloem. Dit is een van oudsher
bekende organisatie die zich inzet voor het welzijn van langdxirig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen.

Badkuip op leeuwepoten
Liefhebbers van nostalgie kunnen vanaf nu deze voorliefde
doorzetten in de inrichting van
hun badkamer. De firma Van
Staveren brengt een ligbad dat
stevig staat op gietijzeren leeuwepoten die voorzien zijn van
een messing glans. Naast de
klassieke witte uitvoering kan
het bad ook worden geleverd in
andere sanitairkleuren. Het
plaatstalen bad is van binnen en
buiten geëmailleerd. De hoogte
is 560 mm, breedte 750 mm en
de lengte 1700 mm. Mocht men
geen ruimte hebben om het bad
vrijstaand neer te zetten dan is
een inbouwversie mogelijk.
Voor meer informatie: 042413545.
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s kwaliteits uitzendburo ï
in Zandvoopt

Gevraagd:

LEERLING BROOD- EN
BANKETBAKKER

UITZENDBUREAU

VAKMENSEN VRAGEN
-—

VERKOOPSTER

Ja natuurlijk!
i i i "f "v f n i ••% ••» • i f» rm A i •

U PROf ESSTONEEL

en een jonge,
enthousiaste

-'-

•

-

-' •

OM SIKKEN]
•• •-

HOGEWEG 28, TEL 12989

Paradijsweg 2
tel. 02507-15602
Zandvoort

-\r randstad uitzendbureau
Het uitzendburo dat werkt aan uw toekomst i

Dinsdag en donderdag
bezorgen we u
tijdelijk werk in Zandvoort.

Na Haarlem en Umuiden nu ook in Zandvoort!
Kom maandag 3 juni langs en laat je inschrijven!
Wij hebben altijd werk voor:
PRODUKTIEKRACHTEN

SECRETARESSES

Dag- en 2-3 ploegendiensten

met WP 5.0-5 1

evt met ervaring

CHAUFFEURS grootrijbewijs

TEKSTVERWERKERS

ADM. MEDEWERKERS

HEFTRUCKCHAUFFEURS

met erv op WP 4.2-5 0-5 1

TELEFONISTES
BOEKH.K. KRACHTEN
met PD of MBA

HAVO/MAVO-opl Liefst met
talen en erv WP 4.2-5 O

Wij willen u graag werk bezorgen. Soms
gaan we daarvoor ook echt op pad. Naar uw woonplaats bijvoorbeeld.
Randstad Uitzendbureau heeft namelijk
veel banen in uw omgeving in verschillende sectoren. En u weet het: werken via Randstad biedt u
de mogelijkheid om veel ervaring op te doen bij
verschillende bedrijven. Dus kom langs voor
informatie of om u gratis te laten inschrijven.

SERVEERSTERS
KELNERS
KAMERMEISJES
KOKS

(Natuurlijk kunnen op bovenstaande banen zowel mannen als vrouwen reageren).
We zijn maandag t/m vrijdag geopend van 14.00-17.00 uur

Prof. Zeemanstr. 9, Zandvoort. Tel. 02507-31013/15096.
Kruisweg 45, Haarlem. Tel. 023-316250, 329850.
Oosterduinplein 26, Umuiden. Tel. 02550-37444.

Randstad-inschrijfdagen, op dinsdag 4 juni
en op donderdag 6 juni van 12.00 tot 16.00 uur in
Gemeenschapshuis Zandvoort, Louis Davidsstraat 17 te Zandvoort. Voor meer informatie kunt
u bellen met of langskomen op onze vestiging in
Heemstede, Binnenweg 49. Telefoon: 023-29 19 39.

HET UITZENDBURO DAT WERKT AAN UW TOEKOMST!

Voor onze nieuwe

CottonfielcT
ORtGINAL SPORTSWEAR GARMENTS

speciaal shop in Zandvoort
zoeken wij per direct een
enthousiaste full-time/part-time

verkoopster/
verkoper
Verkoopervaring een vereiste
Brieven met pasfoto te richten aan:

BB Mode
Kantooradres:
Korenbloemweg 6 5915 HW VENLO

Steengrill Restaurant

„De Vuurboet"

HOE WIN JE
EEN KERSVERSE
WERKKRACHT

Randstad houdt niet van half werk

STEEN-

GRILLEN
VLEES-

29?°

FONDUE

34,50 r

JAPANS FONDUE
(vlees)
32?° ,

EENENALPUUS

JAPANS FONDUE
(vis)
37?°
Incl. uitgebreid
garnituur
ALLES ONBEPERKT

Zeestraat 36
Tel. 12092
* * *
Dagelijks geopend vanaf 17.00 uur

MIN 2OOO GULDEN.

IJMOND MTS
ROOS EN BEEKLAAN 4 2071 TD SANTPOORT TEL. 023-383134
AVOND-/DEELTIJDOPLE1DINGEN
INFORMATIE-AVOND
DINSDAG 4 JUNI 1991, AANVANG 19.00 UUR

Procestechniek
Informatica (PDI)

Milieutechniek voor de
proces- en chemische
industrie (nieuw)

2 jaar, ƒ 425,-/jaar

1 jaar, ƒ400,-

Technische informatica
2 jaar, ƒ 425,-/jaar

Milieuzorg en milieuzorgsystemen (nieuw)

Integrale kwaliteitszorg

1 jaar, ƒ400,-

1 jaarr/1 500,-

Milieukunde

5 jaar, ƒ 400,-/jaar + ƒ25,- inschrijfgeld

Logistiek
1 jaar, ƒ1.200,-

Schakelcursus
middelbare lastechnicus
1 jaar, ƒ1.600,-

Algemene Inleiding 2 mnd. ƒ 280,-, Bodem 5
mnd, ƒ950,Water 5 mnd ƒ 950,-, geluid 3 mnd, ƒ 600,-,
Lucht 3 mnd, ƒ600,-

Basiscursus CNC
draaien en frezen

Voor de Peugeot 309 Plus
vragen we u even met ons mee te
rekenen. Er valt namelijk nogal wat
op te tellen bij deze auto.
Allemaal plussen die u straks op
de weg, maar ook daarnaast, heel wat
plezier zullen bezorgen.
De grootste plus zit 'm in het
totaal. Want u krijgt 2000 gulden
voordcel op een nogal complete
reeks aan accessoires.

Middelbare lastechnicus

20 weken, ƒ2.100,-

309 XL 1.4 (3-drs)
cat.prijs
24.995,-

1 jaar, theoretisch component ƒ1.600,-,
praktisch component B1 ƒ1.000,- en B2
ƒ1.200,-

Autocad

Totale waarde
extra's

Meet- en regeltechniek/
besturingstechniek

Algemene Inleiding 3 av., ƒ280,-, Werken
met Autocad 10 av, ƒ900,Maken Menu's 5 av., ƒ450,-, Programmeren met Lisp 10 av, ƒ 1.200,-

2 jaar, ƒ 1.850,-/jaar

Lotus 1-2-3

Elektrotechnisch
installateur

8 weken, ƒ650,-

1 jaar, ƒ 400,-

10 weken, ƒ850,-

m 2 clclcn necrklapbare
achterbank

2 plafonnicrs

ruitevv isser/sproeicr achter

handgrepen achter met
klcdinghaak

uitklapbare
achtemjruitcn (3-drs)

opbcrgvakken
achtcrpanclcn (3-drs)

in lendenen verstelbare
bestuurdersstoel

complete bedrading naar luidsprekersmbouvv ruimte achter

intervalschakclinj; op
ruitcu issers voor
elektronische toercntcller

r

\ erlichting bagageruimte
' bev estigi ngsnngcn
v oor bagage

De Peugeot 309 Plus (3- of 5dcurs) is, voorzien van een pittige
1.4 mjcctiemotor met 3-weg katalysator en lambda-sonde of een
1.9 dieselmotor.
Beide uiterst zuinig en stil.
Bovendien kunt u rekenen op 'n 5vcrsnellmgsbak, gelaagde voorruit,
diagonaal gescheiden remsysteem
en een kooiconstrucüc.
Een fantastische aanbieding
dus, waarbij haast is geboden. Want
het voordeel is groot, maar de voorraad is beperkt. Kom dus snel bij ons
langs in de showroom voor een
proefrit. U bent van harte welkom.

r

tot en met de v\ iclkasten toe
beklede bagageruimte

r

digitaal klokje

mct lu\e stot beklede
portierpanelcn

Cat.prijs -f- extra's 2 7.2 7 5 ,-

middenconsolc

achterspolier (dieselversie)

3O9 Plus (3-drs)
tijdelijk

plafondconsole

sierstnp in bumpers

Ongehoord goed.

v erlichting dashboardkastje

sportieve \\iclplatcn

UW 11 US ï DRS III N/ISI l 4i 25 275 W) I'LLIS 5 DUS
Itl N / I M Mi 2d 2(>5 W> l'l US ! DliS 1)11 SI l 19
2'M55 i ( ) l | I U S 5 DRS 1)11 SFl 11 W 445
I ' K I J / I M I N C I M l t t I SCI A l l I X l I U N C i S k U S I l N
« 1J/I(,ISC,I N \ OOR11I l IOUDI N

U'»v voordeel

rcgelbare
instrumentenbordvcrlichting
r

2.28O,

25.275,2.00O,-

Dbase IV

Informatiebrochure

r

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

over de cursussen is verkrijgbaar aan de school, tel.: 023-383134.
PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.

-«.

KEUR en ZOON

-Gekte Jakker

i^V
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Gemeente richt
verscherpte aandacht
op
ZANDVOORT - De gemeente
Zandvoort wil het verbeteren
van het milieu serieus gaan
aanpakken. Sinds vorige
maand is er een extra handhavingsambtenaar aangenomen,
die samen met twee andere
ambtenaren de milieuvervuiling te lijf gaat.

ligt, zal do nadruk liggen op voorlichting en niet zo zeer op het uitdelen van bekeuringen. Eigenhuis: „De
oorzaak van vervuiling is vaak onwetendheid bij de mensen. Ik denk
dat de mensen echt wel dingen willen doen in belang van een beter
milieu. Voldoende voorlichting
moet de situatie dan ook verbeteren."

De gemeentelijke afdeling Grondgebied, Bouwtoezicht en Milieu gaat
samen met de politie en de reinigingsdienst de toezicht op de naleving van milieuwetten verscherpen.
De drie instanties zullen daarbij
nauw samenwerken. Bij de reinigingsdienst werkt iemand die controles uitvoert en sinds juni werkt
de heer Eigenhuis bij de afdeling
Milieu als handhavingsambtenaar.
Ook bij de politie zal men zich
actiever gaan bezighouden met de
bescherming van het milieu. De
heer Lammers, hoofd van de afdeling Bouwtoezicht en Milieu: „Het
milieu geniet bij de politie steeds
meer belangstelling, maar ze is nog
niet zo deskundig op het gebied van
> Bij het optreden van 'Bob Color' was het moeilijk om stil op de voeten te blijven staan. Toch slaagt dit jongetje daarin. Vol bewondering kijkt hij naar de milieu. De politie zal echter zorgen
Foto Bram süjnen voor ondersteuning als we tot actie
even-persoonsband, die heel wat mensen liet swingen.
overgaan."

Ook het bedrijfsleven krijgt te maken met de handhavingsamtenaar.
Eigenhuis: „We willen als gemeente
regelmatig contact hebben met de
bedrijven. Als het bedrijfsleven de
gemeente regelmatig ziet, en ook
toont dat je met ze meedenkt, dan is
dat het beste. Het is jammer dat milieumaatregelen altijd geld kosten.
Dat wekt weerstanden op."

'

••r

Iwingen tijdens koel Tropicana-f eest
ZANDVOORT - De organisa- vrijdag en zaterdag goed toeven in
jren van het zesde Tropicana de badplaats. Filmer schat dat alzo'n 35.000
estival mogen weer even op leen al op zaterdagavond
in het centrum op de been
un lauweren rusten. Naar bezoekers
om te genieten van een keur
shatting vijftigduizend men- waren
aan klanken die vanaf de vijf buitenen, verdeeld over twee avon- podia over hun hoofden werd uitgeen hebben weer kunnen ge- strooid. Het dorpscentrum was zoieten van talloze uiteenlopen- als gewoonlijk weer overvol. Vooral
klanken en natuurlijk van in de Haltestraat was er vaak geen
doorkomen aan. Bij 'Café Neuf' en
et bier.
J Organisator Andries Filmer en de
jtichting Zandvoort Promotie kunlen trots zijn op hun werk. Ondanks
|e stevige bries was het afgelopen

'De Bastille' stond de zaak dan ook
muurvast. Voor de meeste dagrecreanten was dit alleen al een belevenis
op zich. Voor de Zandvoorters zelf
betekende dit evenement soms een

hernieuwde kennismaking met hun enig inpraten op de boze dorpsbewodorpsgenoten. Daarvan getuigde de ner, wisten de agenten hem op andevele kreten van herkenning langs re gedachten te brengen.
Ook het parkeren in de omgeving
het parcours.
van het centrum zorgde weer voor
de nodige problemen. Vanwege de
Parkeer probleem
grote toeloop, vooral vanuit de regio,
Ondanks de grote drukte hoefde bleef er geen plaatsje onbezet. Vaak
de politie slechts sporadisch op te werden dan ook de auto's tot ongetreden. Eenmaal moest zij in actie noegen van de buurtbewoners op de
komen, toen een bewoner aan het stoepen neergezet.
Gasthuisplein, op vrijdagavond
dreigde met een bijl de kabels van de
muziekinstallatie stuk te hakken.
Tegen de politie verklaarde hij last
te hebben van de harde muziek. Na

,,. * ,

*roblemen voor jonge woningzoekende
Zandvoort moet de zomerwoning,
die zij sinds 1988 bewoont, verlaten.
De vrouw die de ruimte verhuurt
heeft deze zelf nodig. Met de advertentie 'Help, ik moet mijn zomerhuisje uit' heeft zij al geprobeerd in
contact te komen met mensen die
een oplossing zouden kunnen bieden. Zij kreeg geen enkele reactie.
Ria Paap is nu ten einde raad. „Als
ik op straat sta, hoop ik echt dat ik
genoeg vrienden heb waar ik af en
toe een nacht kan blijven slapen."

Grote problemen
Wurgent zegt dat de problemen
ernstig zijn, vooral voor alleenstaande jongeren. René Kamperman van
Wurgent: „Voor jongeren die willen
gaan samenwonen is het eenvoudiger om een huis te krijgen. Daarvoor
duurt het twee a driejaar voordat zij

iets aangeboden krijgen. Voor alleenstaanden kan de wachttijd wel
oplopen tot vijftien jaar. Dat komt
omdat er te weinig kleine woningen
zijn. Dat aantal staat niet in verhouding tot het aantal woningzoekenden.

Gunstige richting
Volgens Kamperman ziet het er
ook niet naar uit dat de situatie op
korte termijn in gunstige richting
verandert: „In Zandvoort zullen niet
veel meer woningen worden bijgebouwd. Het aantal alleenstaanden
neemt echter alleen maar toe. Door
het aantal echtscheidingen, maar
ook doordat jongeren langer wachten met samenwonen. Bovendien
neemt het aantal ouderen ook toe en
die zijn ook op zoek naar de kleinere
woningen."

itrand en zeegezichten' van
aap Bouwhuijs bij Paulus Loot

ZANDVOORT - Zandvoorrs en andere kunstliefheb"rs kunnen hernieuwd kensmaken met het werk van de
andvoortse
kunstschilder
ap Bouhuijs. De beheerders
m atelier Paulus Loot hebben
n collectie samengesteld
/er het thema 'strand en zee'Zichten'. Vanaf begin auguss kan het publiek de tentoonelling bezichtigen.

waar de hele natuur in beweging
komt'. De kunstenaar fixeert nu
juist deze spannende momenten en
leert het publiek steeds weer opnieuw te kijken.
Het publiek kan in het atelier getuige zijn van voorstellingen van ruiters langs de vloedlijn, in een fascinerend spel van kleur en vorm. De
draf der paarden is door het hele
schilderij heen verweven. Ook het
strandleven is zichtbaar.

Naaktstrand
Het is algemeen bekend dat Jaap
>uhuijs en zijn vrouw verknocht
iren aan de zee. Op de tentoonstelig worden dan ook alle aspecten
n het strand en de zee belicht.
Volgens kenners probeerde Bouijs 'tot de essentie van zijn onderirpen door te dringen. Een onderande zon is niet zomaar een ronde
l die in de zee verdwijnt, maar
rder een totaal natuurgebeuren

Heel voorzichtig maakte Jaap
Bouhuijs op zijn schilderijen de eerste naaktstrand-scènes zichtbaar.
Wat nu aanvaard is, was in de zeventiger jaren nog onderwerp van dis-

cussie. Bouhuijs maakt die weivelende houdingen zichtbaar en heeft
daar baanbrekend werk verricht.

Bouhuijs behoorde tot de post-kubisten. Daar zal de vriendschap met
kunstschilders als Braque, Gris en
Picasso niet vreemd aan zijn. Deze
mensen ontmoette hij in zijn 'Parijse periode', nadat hij was onderscheiden met de 'Prix de Rome', die
hem in staat stelde vele studiereizen
te maken.
De schilderijen zijn te zien op de
plek waar ze ontstaan zijn, 'Atelier
Paulus Loot' op de gelijknamige
boulevard, no 21. Het atelier is op
zaterdag en zondag geopend. Telefoon 02507-13065.

Waterstanden

jul
iul
iul
iul
iul

HW
08.59
09.53
10.54
12.26
00.46
02.06
02.55
03.56
04.14

LW
04.44
05.46
06.30
07.25
08.15
09.55
11.04
12.05
12.50

HW
LW
21.25 17.30
22.14 18.15
23.30 19.05
20.05
13.36 21.15
14.36 22.30
15.21 23.26
16.08 23.55
16.39 00.30

'anstanden:
dond. 18 jul. 17.11 u.
odtij 19 jul. 22.14 u. NAP+77cm
te maan vrijd. 26 juli, 19.24 u.

De dames van TZB softbal
jzijn tijdens het eigen toernooi
O
in de middenmoot geëindigd. Een
verslag.

Tips
Op deze pagina weer de tips
gvoor de komende periode.
O
Activiteiten in het kader van Rekreade staan weer op een rijtje, net als
een vooruitblik op de korlebaan draverij, vrijdag.

Reclameborden

Het optreden van de handhavingsambtenaren en de betrokken instanties wordt afgestemd op verschillende nota's die aan het eind van het
jaar zullen verschijnen. De definitieve versie van de nota 'Voorwerpen
op de weg/het trottoir' zal in september door de raad behandeld worden.
Als de nota goedgekeurd wordt, zullen de controlerende ambtenaren
komend voorjaar in actie komen.
Structuur
Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op
De acties moeten vooral meer terrassen en reclameborden op
structuur krijgen. Lammers: „Vroe- straat.
ger kwam er iemand met een klacht
De gemeenteraad behandelt ook
en dan gingen we kijken. Als hetzelfde probleem zich ergens anders de 'hondenpoepnota' in het najaar
voordeed, werd er dus niets gedaan en ook op de hondenuitwerpselen
als er niet geroepen werd. Nu willen zullen de ambtenaren gaan letten.
Lammers denkt dat de inventariswe problemen in hun totaliteit gaan
aanpakken."
tie aan het eind van het jaar klaar zal
Op dit moment zijn de betrokken zijn. De gemeente zal tot die tijd echambtenaren bezig met een inventari- ter niet werkloos toezien, maar exsatie van de problemen. Als het aan cessen, zoals geluidsoverlast blijven
handhavingsambtenaar Eigenhuis aanpakken.

Zaan
De Zaanse Schans staat
centraal op deze fotopagina.

-jr
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Gewond aan hoofd
ZANDVOORT - Een 46-jarige man
uit Haarlem is op 12 juli gewond
geraakt aan het hoofd, nadat hij tegen de auto van een 39-jarige Hoofddorper was gereden. Deze man parkeerde zijn auto op de Boulevard
Barnaart. Kennelijk werd dit door
de Haarlemmer niet gezien en kon
hij een aanrijding niet voorkomen.
Met enkele snijwonden is hij overgebracht naar het Spaarneziekenhuis
in Haarlem.

ZANDVOORT - De strandstoelbelasting blijft de gemoederen in Zandvoort bezig houden. De Strandpachters laten
er geen twijfel over bestaan,
dat zij fel gekant zijn tegen de
verplichting om een gulden extra te heffen op elke verhuurde
strandstoel. Zij gaan een kort
geding aanspannen tegen de
gemeente en weigeren de gulden te innen.
De Strandpachters willen van de
rechter horen dat deze verordening
onrechtmatig is. Ook de legitimatieplicht van hun dorpsbewoners is de
pachters een doorn in het oog. Een
ondernemer uit de Kerkstraat ziet
wel brood in het geschil. Vooruitlopend op de uitspraak heeft hij
t-shirts op de markt gebracht. De
tekst 'Ik ben geen toerist, ik woon
hier' moet de Zandvoorters in de
toekomst vrijwaren van de nu al zo
verguisde gulden.
Voor ondernemer en woordvoerder van de strandpachtersvereniging Gert Toonen is de maat nu
meer dan vol. Alle protesten ten spijt
houdt de gemeente vast aan het
standpunt dat de dagrecreanten op
het strand bij moeten dragen aan het
tekort op de gemeentebegroting
„De strandstoelbelasting moet ongeveer 300.000 gulden per jaar extra op
gaan leveren", zo verkondigde wéthouder van financiën Peter Ingwertsen destijds.
Voor de Strandpachters bleek dit
een niet te verteren zaak. Deze maat- • Ondernemer Sprang is de enige die kan lachen om de verder zo omstreden strandstoelbelasting. Zijn t-shirts
Foto Bram stijnen
regel noemen zij oneerlijk en on- gaan op dit ogenblik als warme broodjes over de toonbank.
rechtmatig. Ook tegen de legitimatieplicht van hun dorpsbewoners de wet op de privacy. Om deze gulhebben zij zo hun bedenkingen.
den niet te hoeven betalen worden
de Zandvoortse inwoners verplicht
zich via een pasje te legitimeren.
Kort geding
Doen zij dit niet, dan zijn ook zij
Gert Toonen: „Door deze maatre- verplicht om aan het tekort op de
gel worden de Strandpachters weer recreatiebegroting bij te dragen.
eens de dupe. Het is toch eigenlijk te
gek om los te lopen dat wij alleen op
moeten draaien voor de tekorten Gerechtelijke uitspraak
van de gemeente." Om zijn protest
Voor de Zandvoortse ondernemer
die krant moet ik hebben.
kracht bij te zetten, heeft hij namens Rob Sprang betekent al dit gekraOmdat ik graag wil weten wat zich in mijn
zijn collega's de Haarlemse advo- keel een onverwachte bron van inomgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad
caat mr. Offermans in de arm geno- komsten. In afwachting op een gemen. Deze liet weten dat de gemeen- rechtelijke uitspraak heeft hij het
13 weken voor maar ƒ 11,00
te nog deze week een dagvaarding in t-shirt op de markt gebracht dat de
Zandvoorters moet vrijwaren van
de brievenbus kan verwachten.
Een kort geding zal dan ook uit- het betalen van deze omstreden gulsluitsel moeten geven over de naar den. Het produkt blijkt bij de Zandhun mening onrechtmatige hande- voorters goed aan te slaan. Inmidling van het Zandvoortse gemeente- dels heeft hij al enkele honderden
bestuur. „Immers alle gemeentelij- exemplaren verkocht. Met de pasjeke belastingen zijn geregeld in de suitgifte op het raadhuis lijkt het
i i i i
Naam: (m/v) l L
gemeentewet. Deze verordening zou niet zo goed te gaan. Volgens gedaarmee in strijd zijn", zo menen zij. meentevoorlichter Egon Snelders
J_
Adres: i i i i
J
Volgens Toonen zou ook de legiti- zijn er tot nu toe slechts vijfentwinPostcode/Plaats:
L
matieverplichting in strijd zijn met tig exemplaren opgehaald.
Telefoon: l

:um
iul
jul

Wcsirlc
De meest voor de hand lign
gende
vakantiebaan
in
O
Zandvoort is werken bij een strandtent. Het is zwaar werk met lange
dagen. Tenminste, als het goed
weer is, anders wordt er niets verdiend.

Strandpachters spannen kort geding aan

Vurgent: 'Tekort aan woningen wordt alleen maar groter'

ZANDVOORT - Het blijft
oeilijk voor alleenstaande
ngeren om woonruimte in
andvoort te krijgen. Exemarisch voor dat probleem is
ia Paap. Ze verliest per l auastus haar woonruimte en ze
eeft nog steeds niets anders.
3et probleem van woningzoekenjongeren in Zandvoort is bekend,
r is zelfs een organisatie die pro:ert de belangen van jongeren op
vlak te behartigen, 'Wurgent'.
oewel er al het één en ander is
reikt - de gemeente is het woningekenden bestand aan het doorhten en er bestaan richtlijnen
or sociale indicatie - valt er nog
el wat werk te verzetten.
Voor Ria Paap breekt binnenkort
hter een noodsituatie aan. De
-jarige medewerkster van Circus

De politie is weer terug op
n
het strand om de orde en
^J
rust Ie bewaren, na een jaar afwezigheid. Volgens Roy Keur is het
onbreken van de politie op hel
strand niet zonder gevolgen gebleven. ,,We hebben twee stappen
achteruit gedaan", zegt hij.

(ADVERTENTIE)

Mr. R. J. Kaas - Mr. M. J. Meijer
advocatenkantoor aerdenhout bv

Advocaten & Procureurs
Het vroegere atelier van Jaap Bouhuijs. Tegenwoordig is atelier Paulus
Loot daar gevestigd.
Foto Bram siijnen

Zandvoortselaan 57, 2106 CJ Heemstede
tel. 023-292763
bel voor een gratis oriëntatie-gesprek.
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Giro/Banknr.: i i i i i i i i i i
Daarna word ik abonnee en betaal per D maand ƒ 4,75* D kwartaal ƒ 15,00
G halfjaar ƒ 27,00 D jaar ƒ 49,00
* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling. Voor postabonnecs gelden
andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668.13.00.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

L_
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WEEKMEDIA 22
Onze dank gaat uit in het bijzonder naar de artsen en
het verplegend personeel van de Janskliniek afd. Orchidee te Haarlem, voor de zo liefdevolle verzorging van
onze moeder en oma
E. J. Adams-van Leeuwen
A. M. Slagboom-van Leeuwen
en verdere familieleden

Hoera

pappa en mama
hartelijk gefeliciteerd met jullie

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

DOKTERSBERICHTEN

25-jarig huwelijk

Welstandsconimissie
De Welstandscommiss.ie vergadert donderdag 18 juli 1991 om 15.30 uur.

P. A. H. Wijnands

Edwin en Ellen

Heb je 't al gehoord
Zondag 21 juli
zijn
ELLY en AART VEER
25 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd
Patricia,
Wil,
Anneliese en
John.
65 jaar
1926

-

1991

Op 22 juli 1991 is het 65 jaar geleden dat onze ouders

De plaats van vergaderen Is Raadhuisplein 4, Zandvoort.
Voor nadere Informatie over de agenda kunt u terecht bi] de sector Grondgebied,
afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545.

Wij zijn dagelijks
geopend voor
in- en verkoop;
pok voor
inzending
goederenveiling.

TANDARTS
Afwezig van maandag 22 juli t/m vrijdag 26 juli.
Dringende spoedgevallen tel. 02507-15832.

ADVERTENTIES

Aangevraagde kapvergunning
De volgende aanvraag is ontvangen:
Zuiderstraat 11
1 boom
Deze aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van dit blad ter
inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh
Onnesstraat 20.
Deze afdeling is van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur geopend.
Belanghebbenden kunnen tijden deze termijn schriftelijk hun bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,1040 AA Zandvoort.
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Inl. 12164
Gasthuisplein
Duw iulvurtuntioniiintL' van 80 mm liruud en 50 mm
hooi! kunt u nubruikcn om wn aaiikomlininu tu cloi'n
van liijvoorbuukl jubileum, ri'üniu, vcruaclunnn, huwi'lijk, ka'hoortu of osvrlijdcn.
Du upUifii' van hut Zamlvoorts Niomvsblad l)Cilra:iUt
5.100 exemplaren.
U betaalt daarvoor slechts ƒ150,-- (excl. (i'-'f BTW).
Voor meer i n f o r m a t i e bel Weekmedia Uithoorn,
tel. 0297o-.lOO.Il.

Aangevraagde bouwvergunning
091

Jeanne Longayroux

BAKKERIJ

in het huwelijk zijn getreden.
Om u in de gelegenheid te stellen het bruidspaar te feliciteren zal op maandag 22 juli, tussen 15.30 en 18.00
uur een receptie worden gegeven, ten huize van het
bruidspaar. „De Ruisende Golven"
Jean - Lia
Corry - Nol
Fred - Cies
Zandvoort, juni 1991
Marisstraat 38
Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u met grote droefheid kennis,
dat geheel onverwacht op 12 juli 1991, van ons is
heengegaan mijn innig geliefde man en onze lieve, zorgzame vader
Lourens Johannes de Bakker
echtgenoot van Maria Johanna van Poeke
op de leeftijd van 46 jaar.
Zandvoort:
M. J. de Bakker-van Poeke
Saskia
Sjoerd
2041 VS Zandvoort, 16 juli 1991
Flemingstraat 314
De crematie heeft heden plaatsgevonden in het
crematorium „Velsen" te Driehuis-Westerveld.

Op weg naar zijn werk, werd plotseling uit het
leven weggerukt onze
Lourens de Bakker
gedurende 18 jaar manager van ons reisburo in
Castricum.
Zowel voor ons, zijn collega's, als voor zijn cliënten, stond hij altijd met raad en daad klaar.
Waarom moest hij nu reeds aan zijn laatste reis
beginnen, terwijl hij op reisgebied nog zo veel
voor anderen wilde betekenen.
Wij zullen hem heel erg missen, maar als voorbeeld zal hij in onze herinnering blijven voortleven.
Ria, Saskia en Sjoerd wensen wij veel sterkte,
waarbij zij op onze steun kunnen rekenen.
Castricum, 12 juli 1991
Directie en medewerk(st)ers van
Toerkoopreisburo Zonvaart

Van het concert des levens,
krijgt niemand een program.
Met grote verslagenheid geven wij u kennis dat
geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn
lieve vrouw en onze lieve moeder
Johanna Antonia Maria Middendorp
echtgenote van Arie C. Kerkman
25-9-1950
15-7-1991
Zandvoort:
A. C. Kerkman
Chantal
Brenda
Dr. Mezgerstraat 70
2041 HR Zandvoort
De overledene ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum van Onderling Hulpbetoon Poststraat 7 te
Zandvoort, alwaar gelegenheid tot afscheid
nemen is op donderdag 18 juli a.s. van 19.0019.30 uur.
De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrijdag
19 juli om 11.00 uur op de Algemene begraafplaats Tollensstraat te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de aula van de begraafplaats.
Vertrek van Dr. Mezgerstraat 70 ± 10.40 uur.

1. Flemingstraat 152, huur ƒ 546,04 per maand (excl. stookkosten).
4-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen
tenminste bestaande uit 2 personen.

WEEKEND AANBIEDING

2. Flemingstraat 336, huur ƒ 427,90 per maand (excl. stookkosten).
4-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persopnshuishoudens en (onvolledige) gezinnen
tenminste bestaande uit 2 personen.

AARDBEIENTAARTJE
7,75

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

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

Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur in
het gevelkastje ten kantore van EMM.

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

Verleende bouwvergunningen
149
053
066
072
077
078

B-90 Emmaweg 1
B-91 Remmingstraat 344
B-91 Burg. van Alphenstraat
B-91 Dr. Jac. P. Thijsseweg 26
B-91 Helmersstraat 50
B-91 Helmersstraat 46

bouw garage
uitbreiden woning
plaatsen scorebord
uitbreiden schoolgebouw
plaatsen dakkapel
plaatsen dakkapel

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na
verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
18 juli 1991

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

VOORKOM AUTODIEFSTAL

Drogisterij „BOUWMAN"
gespecialiseerd
in grafmonumenten

Op aanvraag sturen wij u vrijblijvend onze
folder.
Onze adviseuse zal u graag thuis bezoeken
om u kennis te laten maken met onze
complete serie grafmonumenten.
Ook is er op afspraak een bezoek mogelijk
aan onze showroom.**'
Voor kwaliteit, service
en een scherpe prijs
Meer en Duin 21 - Lisse
02521-13308
02507-15427

Zandvoorfs Nieuwsblad
Fa. P. Kleijn

Sig.mag. Uissenberg
Fa. Veldwijk

Haltestr. 9, Zandvoort

Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Sig.mag. De Krocht
T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

2 zalen open.
Entree 10,- incl. koffie en hapjes.
V.a. 25 jaar, corr. kleding a.u.b.

Grote Krocht 18, Zandvoort

Info 16023
IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

DAG en NACHT bereikbaar

Drogisterij Ton Goossens

Tel. 02507-13278

winkelcentrum Zandvoort-Noord

Diabetici
••
•

, is hier aanwezig om voor ƒ 25,- inclusief btw alle, ruiten van .1
wagen onuitwisbaar te voorzien van het kentekënhürhmer.
Na diefstal zal de dief alle ruiten dan ook moeten vervangen, vv
:
hpge kosten, 'risico én tijdverlies'mét zich meebrengt.'Hij wordtyd
bij voorbaat op z'n nummer gezet.
Vrijdag 19 en zaterdag 20 juli zijn wij bij

SERVICE STATION GEERLING
Hogeweg (bij de watertoren)
Zandvoort

EINDELIJK!
De slechts 500 gram wegende handportable telefoon met
optimale bereikbaarheid door geheel Nederland (ATF3). Met
de CTC900 bent u altijd bereikbaar en vanwege zijn
handzame formaat en betrouwbare mogelijkheden is de
CTC900 gemakkelijk mee te nemen.
Vandaag bestellen = morgen al bellen en gebeld
worden door geheel Nederland.
Bel ons voor meer informatie:

R&B Communications 023-247403
Dealer voor Zandvoort en omstreken
Call and go with Cetelcoü!

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Stigma

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij u thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg^ 180,
Heemstede 023-331975.

„DE MANEGE"

Haltestraat 22, Zandvoort

U bent nu in de gelegenheid om uw auto oninteressant voor diefs
te laten maken.

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

a.s. zaterdag weer een sfeervolle
dans- en ontmoetingsavond in de
sociëteit voor ongebonden mensen

Gasthuisplein 12, Zandvoort

ZET AUTODIEVEN OP HUN NUMMER

uitvaartverzorging
kennemerlanabv

ZOMER IN ZANDVOORT

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort

De Spar

Zandvoort is de tweede plaats in Nederland waar d
meeste auto's gestolen worden.

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

BOOT NATUURSTEEN

. Weekmedia

De Heer heeft je geroepen,
bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis.
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken,
je hebt ze na want je bent veilig thuis.
Dankbaar dat we haar zo lang in ons midden
mochten hebben, is heden in alle rust, van ons
heengegaan in de gezegende leeftijd van 99 jaar
onze lieve zorgzame moeder, oma en allerliefste
ou'omi
Elisabeth van Leeuwen
geboren Overman
geboren 23 november 1891 overleden 7 juli 1991
Rust zacht lieve mam en oma.
Amsterdam:
E. J. Adams-van Leeuwen
A. M. G. J. Adams
Zandvoort:
A. M. Slagboom-van Leeuwen
E. J. Slagboom
Alkmaar:
Yvonne en Rennie
.Icsper
Pepijn
Janskliniek
Ridderstraat 32, Haarlem
Correspondentieadres:
E. J. Slagboom
Zandvoortselaan 38,
2042 XB Zandvoort.
De begrafenis heeft in familiekring plaatsgevonden.

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

Paap

- interne verbouwing

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

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

en

Voltastraat 1

U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector G randgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.0012.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

EJTUT1

Jean

B-90

IJS
smaken

vanille
aardbeien
appel/mango
cassis

OPRUIMING!
VELE RESTANTEN
NU MET

HOGE KORTING

uitvaavereenkomst

IJSSALON

Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zaridvoqrt;
Tel; Ö25Q7-17244

Voor het lekkerste ijs
en een goed kopje koffie
Kerkplein 1, Zandvoort

Kerkstraat

20,

Zandvoort
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Politie najaar van afwezigheid weer terug op strand

6

We hebben twee stappen achteruit gedaan'

ZANDVOORT - De strandpolitie is weer terug op de plek
waar ze hoort: op het strand.
Sinds 15 mei hebben drie agenten de plek weer ingenomen
die vorig jaar onbezet is gebleven. Volgens één van hen, Roy
Keur, is de afwezigheid niet
zonder gevolgen gebleven: „We
hebben twee stappen achteruit
gedaan."

Paul Tromer en Ed Hendriks zijn
de andere twee agenten, die de post
onder de rotonde bemannen. Dat getaeurt per wisseldienst. Gedurende
de week worden twee agenten geassisteerd door een medewerkster van
een beveiligingsbedrijf, Alice Wagenvoort en eventueel op drukke dagen door een kindermeisje dat gerecruteerd is uit de reservepolitie. In
het weekend komt daar nog een reservist bij.
Volgens Roy Keur, die al bijna een
decennium lang op het strand de
politie vertegenwoordigt, is de bezutting aan de krappe kant. „De bezetting is niet voldoende. Er zou per
dienst eigenlijk nog een persoon bij
moéten. Het is niet zo dat we het nu
niet redden, maar perfect is het ook
niet. Het is in ieder geval beter dan
vorig jaar, toen er helemaal geen
strandpolitie was."

Verergerd
De voornaamste taak van de
strandpolitie is het handhaven van
de openbare orde op het strand. De
agenten krijgen daarbij met specifieke strandproblemen te maken.
Daarbij zijn ook kwesties, die verergerd zijn, omdat er vorig jaar geen
aandacht aan geschonken is. Zoals
de waterski's of 'jetski's'. Vorig jaar
was daar nauwelijks controle op,
maar nu houdt de politie de 'speeltjes' nauwlettend in de gaten. Roy

Strandvolleybal

• De 'bewakers'
van het strand,
van links naar
rechts: Ed Hendriks, Paul Tromer, Alice Wagenvoort en Roy
Keur.
Foto: Bram Stijnen.

Keur: „We hebben nu al vijftig waterscooters geregistreerd. Daarbij
krijgen de houders een vergunning
en een stikker waaraan wij ze kunnen herkennen. Als ze zich niet aan
de regels houden, wordt de vergunning ingetrokken. Het is zelfs zo dat
ze elkaar in de gaten houden, want
de een kan het voor de ander verpesten. Op enkele incidentjes na, is er
nog niets gebeurd."
De controle op loslopende honden
is ook een taak van de strandpolitie.
Keur: „Als er geen controle is, hou-

Weekenddiensten
Weekend:

20/21 juli 1991

-___^

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of-voor info overdag- (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tijdens 11 weekend',: -avond/nacht vanaf.
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
'11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag
;11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de. openingstij den alleen in dringendè:- gevallen en na telefonische afspfaak.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. 02507-14437, b.g.g.
'023-341734.
iDierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.

Volleyballen met het hete zand
onder de voeten is een sport die
uit Amerika is overgewaaid. Hot
Strandvolleybal heeft vele goede
Amerikaanse volleyballers voortgebracht. In Nederland is deze
balsport groeiend on daarom
wordt er in Scheveningen het Nederlands Kamioenschap gehouden, met spelers die normaal gesproken in de Eredivisie uitkomen. Het kampioenschap wordt
gehouden van 24 tot en met 27 juli.
Zandvoort kan natuurlijk niet
achter gebleven en daarom wordt
er op zondag 21 juli ook een toernooi georganiseerd voor spelers
die ook meedoen aan het toernooi
in Scheveningen. Het Zandvoortse toernooi geldt voor verschillende teams als voorbereiding.

Dieren (overige diensten): Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zaïidvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus'Sen 1-1.00.en. 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen: ƒ1,50- voor een
enkele rit, ƒ2,- retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden.
Spreekuur eerste en derde dinsdag
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierde dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Woningbouwvereniging
EMM:

Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Taxi: tel. 12600.

| Kerkdiensten

den de mensen zich niet aan de regels. Als we mensen zien, die zich
niet aan het verbod voor honden op
het strand houden, treden we meteen op. We merken dat het helpt."
Vorig jaar waren er problemen
met vergunningen van strandpachters. Een groot aantal strandpachters bleek niet in het bezit van de
vereiste papieren. Volgens Keur was
ook dat een gevolg van de verminderde controle. Nu is de situatie
sterk verbeterd. Keur: „We zijn nu
zelf de strandpachters langs gegaan.
Gevolg is dat de vergunningen voor
bijna honderd procent geregeld zijn.
Als er problemen zijn, komen de
pachters zelf naar ons toe."

Als je iemand voor het 'schenden
van de eerbaarheid' verbaliseert, is
de straf zo gering dat het niet echt
loont. Tegenwoordig is het mogelijk
om meteen een boete af te rekenen,
zodat het niet naar de officier van
justitie hoeft."
In het verleden voerde de politie
de controle ook in burger uit. „Als je
in uniform kwam, dan had het weinig zin, want dan waren ze zo weg.
Wilde de actie enige effectiviteit
hebben, dan moest je wel inburger."
Of de eerbaarheid tegenwoordig
meer geschonden wordt dan vroeger, weet Keur niet.

Naaktlopen

De agenten, die de post onder de
rotonde bezetten, hebben het wel
naar hun zin op het strand. De groep
werk al vrij lang met elkaar. Roy
Keur zit al negen jaar op het strand
en de andere twee agenten, Ed Hendriks en Paul Tromer zeven jaar.
Volgens Tromer is er wel degelijk
verschil tussen de sfeer in het dorp
en het strand en ook dat maakt het
werk anders. „De mensen voelen
zich anders op het strand; vrijer. Er
zijn minder regels, maar als er iets
gebeurt dan zijn wij er meteen."

Een ander onderwerp van strandpolitionele aandacht is het naaktlopen in de duinen en dan met name
het gedeelte achter het naaktstrand.
(Hpmo)paartjes blijken in het stuk
duin langs het fietspad nogal eens de
liefde te bedrijven, vaak tot ergernis
van de passerende fietsers. De
strandpolitie heeft hier wel aandacht voor, maar beperkt. Keur:
„Als het druk is op het strand, dan
kan daar niemand gemist worden.

Vrijer

De boot wordt veelvuldig gebruikt
bij het surveilleren. Keur: „Met de
strandwagen kunnen we lang niet zo
snel ter plaatse zijn, want op een
druk strand kan je niet hard rijden.
De boot is dan veel sneller. Op drukke dagen wordt de boot elke dag
gebruikt, behalve voor bijstand ook
voor controle van jetski's.

Tapierprikken is geen schande'
liefst nog de rest van de werktijd langrijk zijn. Ze moeten allemaal geook! Stel je voor dat ze moe worden, daan worden.
dat zouden ze niet overleven.
Wanneer je in de toekomst met
mensen moet samenwerken die
Er wordt door één van hen gezegd, 'minder' werk doen dan jij, bijvoordat het werk voor ongeschoolden is. beeld als je een leidinggevende funcZe voelen zich er te goed voor, maar tie bekleedt en je laat ze ontdekken
moeten geld hebben en natuurlijk dat jij weet wat werken is en dat je
die zwemkaart. Ook is het werk, niet te beroerd bent om je handen
waarbij je verstand op 'nul' gezet eens flink uit de mouwen te steken,
moet worden. Als ik die uitspraak dan zal je meer respect afdwingen en
lees van die 'hamburgerbakkers', meer van ze gedaan krijgen, dan zodat ze onder andere blij zijn, dat ze als je nu doet; minderwaardig op ze
nu geen verantwoordelijkheden hoe- neer kijken.
ven te hebben met patat bakken, dan
Dus jongens, ga er vanaf nu stevig
kom ik tot de conclusie dat geen tegen aan en durf er voor uit te kobaan met verantwoordelijkheid ge- men dat je dit werk doet. Het is beschikt voor ze is. Ze zijn dus bijzon- slist geen schande. Succes.
der geschikt om dit werk te blijven P.S. Dennis is uit beter hout gesnedoen. Nee jongens, jullie zijn op de den.
verkeerde weg met jullie denkwijze.
P.C. Janssen.
Besef dat alle werkzaamheden beZandvoort.
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Nieuwe NVM-koopakte vanaf nu in gebruik
bij de makelaarskantoren
Cense makelaars o.g. en H. W. Coster B.V.
Vanaf maandag 15 juli werken de maKelaarskantoren Cense makelaars o.g.
en H. W. Coster B.V. te Zandvcort met
de nieuwe NVM-koopakte. De NVM
heeft een nieuwe koopakte ontwikkeld
omdat per 1 januari 1992 het Nieuw
Burgerlijk Wetboek (NBW) wordt ingevoerd. Het NBW heeft grote gevolgen
voor onroerend goed transacties.
Een groot verschil tussen de oude en
de nieuwe NVM-koopakte is het feit
dat een mondelinge koop tussen particulieren niet meer geldt. De koop is pas
gesloten als de handtekeningen daadwerkelijk onder de koopakte staan.
Kopersbescherming is het uitgangspunt van de wetgever. Kort gezegd
houdt dit in dat de verkoper meer moet
vertellen aan de koper over zijn pand.
Als dit onvoldoende gebeurt, wordt de
verkoper hierop aangesproken. Het
kan zelfs gebeuren dat de koper het
pand niet meer koopt.
Toch krijgt de koper ook een mededelingsplicht. De verkoper moet namelijk
weten hoe de koper het onroerend
goed wil gaan gebruiken, want als hij
weet dat het huis daarvoor ongeschikt

is. dan moet hij dat de koper vertellen.
Als de koper twijfelt of het onroerend
goed gebruikt kan worden zoals hij wil
dan moet hij dit aan de verkoper vragen. Weet de verkoper dat niet, dan
moet de koper zelf onderzoeken of hij
het pand kan gaan gebruiken zoals hij
dit zich voorstelt.
Voor de koper en de verkoper wordt
het dus belangrijker een makelaar in te
schakelen. Het kopen en verkopen van
een huis wordt een stuk ingewikkelder
gezien de eisen die het nieuwe wetboek
aan beiden stelt.
Ruim een jaar geleden is binnen de
NVM gestart met opleidingen rond de
mededelings- en informatieplicht van
NVM makelaars die namens koper of
verkoper optreden. Deze seminars
worden georganiseerd ter voorbereiding op de nieuwe koopakte. Begin dit
jaar is gestart met de verplichte bijscholing van NVM leden voor de nieuwe koopakte. Inmiddels hebben ook de
makelaars van Cense makelaars o.g.
en H. W. Coster B.V. het seminar gevplgd. Zij zijn dus op de hoogte van alle
nieuwe wetregels.

Zon komt net op tijd voor vakantiewerkers op strand
Bedrijfskundige in de dop Toine,
ziet zichzelf later niet rondlopen
met dienbladen: „Ik vind dit werk te
zwaar om mijn hele leven te doen.
Het nadeel is dat je zo afhankelijk
van het weer bent. Als het regent,
verdien je niets."

NPB:

De ervaring die hij nu opdoet,
denkt hij later toch te kunnen gebruiken: ,,Ik word opgeleid tot manager en dat wil ik ook graag worden. De opleiding bedrijfskunde is
vrij algemeen, zonder dat je je specialiseert. Je gaat in het werk op het
strand met vael mensen om. Als manager moet je dat ook. Het is dan
heel belangrijk om goed met inensen om te kunnen gaan."

Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:

Zandvoorts
Nieuwsblad

'Diamant'

(ADVERTENTIE)

Dat de zomer alweer twee
weken geleden begonnen is, is
Geen diensten tot en met 4 augustus niet alleen leuk voor de
Hervormde Kerk, Kerkplein:
zonliefhebbers. Het komt een
. Zondag 10.00 uur: ds. J.A. Heidring Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: woord/commu- aantal jongeren ook goed uit,
uit Heemstede.
dat er weer volop werk is bij de
niedienst.
strandtenten. Deze week de
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Selms, Zondag 10.30 uur: woord/commu- tweede aflevering in een serie
niedienst dames Beijnes/Bleijs.
over vakantiewerk: werken op
vloorpredikant, Haarlem.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
het strand.
Weekend: 20/21 juli 1991

Veel bezoekers aan het strand
laten zich graag kleuren door de
zon. Na een dag onder de 'koperen
ploert' zie je de geroutineerde zonners bruin naar huis gaan, terwijl
de beginners het met een rood
kleurtje moeten doen.
Binnenkort wordt het in Zanclvoort mogelijk om een andere
kleur te krijgen. Niet door de zon,
maar door middel van afwastaare
verf. Badgasten krijgen dan de gelegenheid zichzelf of een ander te
veranderen in een waar kunstwerk. Een professionele body
painter is aanwezig om zijn kunsten te vertonen. De meest opzienbarende creaties zullen getoond
worden tijdens een Body Paint
waarbij prijzen te winAan het Zandvoortse toernooi wedstrijd,
zijn.
doen acht teams mee, die op een nen
van het weer wordt
veld spelen bij paviljoen 'Buddy's deAfhankelijk
Body
Paint
vanaf elf uur
Beach. Er wordt 2 tegen 2 ge- gehouden op deParty
locaties:
speeld en de telling gaat tot twaalf, Paviljoen Sunsetvolgende
of 27 juli,
of tot veertien met twee punten Sandy Hill op 3 ofop1720
augustus en
verschil. Aanvang is om half tien. Club Mistral 9 of 16 augustus.
Verwacht wordt dat de finale om-

Alice Wagenvoort werkt op het bureau in dienst van een beveiligingsbedrijf. Ze studeert Geneeskunde
aan de Vrije Universiteit. Haar studie komt goed van pas, want bij het
verlenen van medische bijstand is
zij de persoon die uitkomst kan bieden. Zo blijken veel mensen zich te
verwonden aan glas op het strand.
Verder houdt zij zich bezig met het
bemannen van de telefoon en de portofooncentrale en het opvangen van
mensen als de agenten op ronde zijn.
Hoewel werken op het strand ontspanning kan brengen, vervelen de
mensen zich geen moment. Zelfs als • Het echtpaar Toornburg-Meiboom was maandag zestig jaar getrouwd.
het uitgestorven is op het strand is Het 'diamanten-paar' woont sinds 1945 in Zandvoort. Maandag werden ze
er wel iets te doen. Op dit moment door burgemeester Van der Heijden en zijn vrouw gelukgewenst.
Foto: Bram Stijnen
krijgt de politiepost een verfje, want
na eenjaar afwezigheid zagen ook de
muren er niet meer uit.

, , De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de redactie van deze krant, Postbus 26,2040 AA
Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden ingekort. U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan
het Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.

Ik kon het niet laten te reageren
op het artikel 'Scholieren vinden papierprikken veel te min'. Deze jongens zijn voor mij geen cent waard.
Als dit soort figuren in de toekomst
moet gaan werken, houd ik mijn
hart vast. Ze zijn er zelfs te lui voor,
want vakken vullen bij de supermarkt is te veel werk en er wordt te
veel op je gelet. Hier kunnen ze drie
kwartier op hun kont zitten, zonder
dat iemand er wat van zegt. Het

Body Paint Party

Glas

MENINGEN

P.C. Janssen reageert op het artikel van vorige week, met de kop
'Scholieren vinden papierprikken
veel te min'. De jongens vertelden in
dit artikel dat ze zich schamen voor
het werk dat ze doen, namelijk papierprikken en andere klusjes bij
Gran Dorado. Volgens P.C. Janssen
schamen ze zich ten onrechte.

streeks drie uur gespeeld zal wordcn.

ZANDVOORT - Het had niet
veel gescheeld of ze waren op
zoek gegaan naar ander werk,
Nathalie en Toine. Maar de zon
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te kwam op tijd, zodat de twee
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en jongeren aan de slag konden
bij 'Take Pive'. Over het wermaandag 19.00 - 21.00 uur.
v
ken op het strand bestaat een
Inl.: B. van Rongen, L. Meeszstraat romantisch beeld, maar vol14, Haarlem, tel. 023-244553.
gens de vakantiewerkers is het
:
H flink aanpakken.
Zondag 10.30 uur: geen opgave.
Zondag 19.00 uur: geen opgave.

Multinational
Mocht Toine toch in de horeca terecht komen, dan denkt hij zijn
voordeel met de vakantiebaan op te
kunnen doen: „Ik weet dan in ieder
geval hoe het er op de werkvloer aan
toe gaat. Hoe leuk of hoe minder
leuk het is. Maar het lijkt mij toch
interessanter om bij een multinational te werken."

Burgerlijke stand B

Toine is derdejaars student aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Periode:
Hij studeert bedrijfskunde en dit is
9 juli - 15 juli
ook het derde jaar, dat hij op het
Gehuwd:
strand werkt. Voor Nathalie is het
Draijer, Bernard en de Jong, Gerdi- de eerste keer dat zij voor langere
na.
tijd op het strand werkt. Eerder
Bregonje, Willem Petrus, en Rovers, werkte zij wel al twee dagen ergens
anders, maar dat mag geen naam
Wilhelmina.
hebben. Nathalie heeft pas haar
Geboren:
VWO diploma gehaald en gaat binSophie Annabel, dochter van: van nenkort van een welverdiende vader Zwet, Hermanus Martinus en kantie in Spanje genieten. Daarna
Bos, Maria Louisa.
komt zij terug om haar werkzaamheden bij 'Take Five' te hervatten.
Richard Justin, zoon van: Kras,
Toine is aan het werk gekomen bij
Ralph Hendrik en Koopman, Maria 'Take Five' via zijn oom, Gert Toonen, die eigenaar is van de strandtent.
Anna.
Nathalie heeft er iets meer moeite
Overleden:
voor moeten doen: zij meldde zich in
Schutte, geb. Kuipers, Maria Anto- maart aan. Toen het mooi weer
nia, 67 jaar.
werd, kon zij beginnen.

• Bij slecht weer valt er niets te verdienen voor Toine, die op het strand

Het had niet veel gescheeld of de
vakantiewerkers zouden op zoek gegaan zijn naar ander werk. Toine:
„Ik heb echt op het goede weer gewacht. Ik dacht eerst dat we de zomer konden vergeten, maar toen ik
net van plan was om ander werk te
gaan zoeken werd het mooi weer."
Hetzelfde geldt voor Nathalie, die

uit Haarlem komt en op het huis van
een vriendin in Zandvoort past. Toine komt uit Den Bosch. Hij overnacht in de strandtent.

Zwaar
De twee vakantiewerkers voorzien
de badgasten op het terras en in de

Hoe de toekomst van Nalhalie er
uit ziet, weet ze nog niet. Ze wil wel
een studie gaan volgen, maar nu nog
niet. Komend jaar wil ze zich gaan
werkt bij 'Take Five'. Foio Bram stenen oriënteren. Het liefst zou ze in die
periode naar Frankrijk gaan om een
zonnebakken van eten en drinken. studie te doen. „Niet voor het papierNathalie was op de hoogte van de tje, maar voor de ervaring", laat ze
inhoud van het werk: „Ik heb vrien- weten.
den die dit werk doen, dus ik wist
precies wat het was." Het werk is
Toine gaat waarschijnlijk zijn
zwr.ar, want als het weer goed is, dan licht opsteken in de Verenigde Stamaakt ze veel uren. De verdiensten ten, waar een andere oom directeur
vergoeden veel: „Het levert genoeg is van een lampenfabriek. Daar kan
geld op, anders zou ik het niet doen." hij waarschijnlijk stage lopen.

Oproepen
Mededelingen

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

Tel.

13529

340.340.25

13529

Bizarre
Extreme
Liveporno!
340.310.10

Verloren en
gevonden

Non/Stop
Ordinaire
Pornosex!
340.320.80

Tel.

Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf

Houten kozijnen
Scherpe prijs, snelle levertijd, goede kwaliteit.
Tel. 02202-2700.
Fax. 02202-2730.

* Gevonden: roze kussensloop met Ruches op de
Koninginneweg.
Tel.
Foto Boomgaard 02507-16006.
* Verloren tussen strandpav.
ook voor
Zaienverhuur
8 en 19 gouden trouwring,
portretfoto's,
inscr.
Hedwig UCEA-DIE
pasfoto's,
Gaarne ter. te bez. Tel.
receptiefoto's,
VERENIGINGSGEBOUW
023-342570.
groepsfoto's aan huis.
De Krocht
Grote Krocht 26.
* Verloren van Gasthuishofje
Tel. 13529.
Grote Krocht 41, Zandvoort,
naar Koninginneweg gouden
tei. 02507-15705-18812, voor • Rubrieksadvertentie? Zie ketting met hangertje letter J.
BRUILOFTEN - RECEPTIES voor adres en/of telefoonnr. Aandenken. Zeer gedupeerd.
Inl. 02507-17096.
de colofon in deze krant.
KOFFIETAFELS

Foto - Film

dierenbenodigdheden

Woningruil: Aangeb. A'dam
bij OS, 5 kam.won., gerenov.,
1 en 2 hg., eig. trap, geen
bov.buren. Hr. ƒ294. p.m.
Gevr. 3 kam.won. in Z'vrt. Tel.
020-6366697 na 16.00 uur.

Te koop: BEAGLE-pup, reu,
8 weken, 3-kleurig. Ingeënt +
ontwormd. Dierenpaspoort +
tatoeage. Tel. 020-6969817,
s.v.p. overdag bellen!!!

Huwelijk en
kennismaking

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

T.k. taftzijde BRUIDSJAPON,
wit, mt 38, met boothals, korte sleep, met grote strik op
rug, model '91. Prijs n.o.t.k.
Tel. 02975-62687.

Te huur gevr. garage in Centrum. Tel. 15812 of 13056.
Wie weet voor ons - man,
vrouw en baby, passende
woning te huur (econ. geb.)
• Zie de colofon voor opga- Bel
Don
en
Liesbeth
ve van uw rubieksadvertentie. 020-6461157.

Sfl

Tel. 02507-12614

ICRO

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

GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• aan balie kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden
j» weg/aan komen lopen/vliegen
•• maximaal 5 regels
• alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

U zoekt een PARTNER voor
huwelijk of LAT-relatie?
Privacy gewenst? Bel 0703361443,
Partnerselect
Postb., 623, 2280 AP Rijswijk.

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
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Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

''v^ ; ".•' '•:''••:; {"-v.-';/-" ; •'-..'•"
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1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6
7
8
9
10

u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
advertentie helaas niet opnemen.

ƒ 3,82
ƒ 3,82
ƒ 3,82
ƒ 5,09
ƒ 6,36

regels ƒ 7,63
regels ƒ 8,90
regels ƒ 10,18
regels ƒ11,45
regels ƒ12,72

Alle prijzen incl. 6% BTW

STACARAVANS te huur in
ARDENNEN, bezet tot 17
aug. Sept. vanaf ƒ190 p.w.
all-in. Inl.: tel. 04459-1598.

Tenten en
kampeerbenodigdheden
*T.k.a. Alpen Kruizer Super
ing.st. ƒ950. 02507-30888.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

L

Auto's en
auto-accessoires

Plaats:
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Afwezig tot 7 augustus

ZONNE-

06/50 cpm, Red Ear H'lem
Waarom wachten? Zoek nu
snel de vriend of vriendin van
je dromen. Bel de Afspreeklijn, luister en reageer direct.
Bel: 06-32.320.33 (50 cpm).
Zoek je een hete meid?
Bel de Tippelbox:
06-320*322*11 (50 cpm).
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

'

• ..

: ' . ! ; • • • •

STOET

9,95
1f95

-Qckte
HOGEWEG 28, TEL. 12989
.'----. ' .'~ 'f':'" i'. ;« .f,i \>J

•••

Postcode Loterij: antwoorden op veel gehoorde vragen

Hoe speel ik
nou mee?'
De Postcode Loterij krijgt vaak verzoeken
om informatie . Ons telefoonteam - u ziet
ze op de foto hiernaast! - beantwoordt alle
binnenkomende vragen. In dit artikel
vindt u een selectie van de meest gestelde
vragen en antwoorden.

Het telefoonteum van de Postcode Loterij, van links naw rechts.
Marianne, let. Nicole en Judith.

De meeste deelnemers spelen
i n d e r d a a d met hun eigen
postcode mee - dat is ook het
gemakkelijkste te onthouden.
Maar... u k u n t met elke
postcode meespelen die u ons
opgeeft. De computer voegt
aan de door u opgegeven
postcode twee cijfers toe. die
alleen van u zijn. U kunt dus
gerust meespelen niet een
postcode van vrienden of
familie!
3. Dus als ik verhuis, reist
'mijn' postcode met mij mee'.'

/. Ik hen til deelnemer, maar
ik wil best graaf* meedoen
aan de trekking van die twee
keer één miljoen. Moet ik nu
die W/N-EEN-MIUOENBON insturen'.'
Nee hoor. als u deelnemer
bent doet u gewoon mee met
i'lke trekking, dus óók die van
de SuperZomerPrijs van 2 x
een m i l j o e n . U k u n t uw
kansen wél vergroten door
met extra loten mee te spelen.
2. Kan ik alleen meespelen
met mijn eigen postcode?

Precies! Als u verhuist naar
Maastricht, en de miljoenenprijs valt op uw oude Amsterdamse postcode met uw
u n i e k e nummer, dan is dat
miljoen van u!
4. Als ik verhuisd hen zonder
u 'n verhuisheiïcht te sturen,
hoe krijg ik dan de prijs?
Dat is gelukkig ook eenvoudig; uw giro- of bankrekening verhuist immers met u
mee. en de Postcode Loterij
stort alle prijzen automatisch
op de rekeningen van de win-

naars. waar /.e ook wonen.
5. Maar kan ik toch ergens
lezen waar de prijzen op zijn
gevallen'.'
Wij publiceren de t r e k k i n g
elke maand in een /.eer groot
aantal huis-aan-huis-bladen.
En heeft u t e l e t e k s t ? Dan
hoeft u alleen maar pagina
525 op te roepen: daar vindt u
de complete uitslag. Bovendien v i n d t u de complete
trekkingslijst binnenkort ook
op het p o s t k a n t o o r in uw
buurt! •

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
de vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand
het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
Q1 lot (ƒ10,-) per maand O

Bromfiets Vespa Ciao de luxe
SL. 50 km. bereden, met
alarm, vaste pr. ƒ650. Tel.
02507-19814.
Te koop: Bromfiets wit/blue
Puch Maxi 2 Tone. In zeer
goede staat. Slechts 5400
km. Vr. pr. ƒ 1150. Tel. afspr.
na 19.00 u. 02507-31140.
*T.k.a. RacefietsGazelle, 10
versn., damesmaat, in z.g.st.
ƒ200. Tel. 02507-19289.

Diverse clubs
S.v.p. in rubriek

Zoek jij een lekkere meid?
Bel de Hete MEIDENLIJN:
06-320*320*30 (50 cpm).
* * * * * TIENERSEX * * * * *
Ben jij in voor een heet
Jong en onschuldig ...?
sexavontuurtje met Debbie?
06-320-324*24 (50 c/m)
Bel: 06-320*322*04 (50 cpm).
HOMO: Het is wel slikken Ik heb nou eenmaal hele grovoor die superhete jongens. te . . . ! Topsex! Topsex!
Bel: 06-320.327.01 (50 cpm). 50 cpm
06-320*325*25
HOMO: Zoek je 'n hete boy
voor een lekkere afspraak?
Diversen
Bel: 06-320*330* 18 (50 cpm).
* * * 100 heerlijke hete Meisjes X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
zoeken SEXCONTACTÜ *** kamerverhuizingen. Voll. verz.
06-320*330*21 (50 cpm).
Dag-nachtserv. 020-6424800.
Versier ook 'n afspraakje
advertentie-afdeling
voor vanavond. Afspreekbox: • 'De
behoudt zich het recht voor
06-320.330.77 (50 cpm).
advertenties, eventueel zonSabrina: „lekker met Wendy der opgave van redenen, te
onder de hete douche".
weigeren (art. 16 Reg'èlen
Bel me: 06-320.323.44 (50 cm) voor het Advertentiewezén).

Te koop: ALPEN KREUZER,
type Senior, hydraulisch geremd, incl. kantelbeugels, reservewiel en nieuwe banden.
In prima staat. Vr.pr. ƒ 1250.
Tel. 03240-40276.

es:

3fOO n:

'n Rijpe hete donkere vrouw
voor jou * * • * * 50 cpm 06320*320*91 * 06-320'320*91
SexMeisjes
Volle Bolle!! 50 cpm.
06-320*320*22

*'* G-A-Y P-R-I-V-E * * *
Jij wilt voor vanavond snel en
discreet een opwindend afspraakje regelen? Bel dan
Gay Privé, want daar zit jo
direct apart, en als me met
een andere boy wilt spreken
druk je op de nul. Succes!!
Bel: 06-320.322.68 (50 cpm).
PLEZIER VOOR TWEE, de
snelste Tnannr om direct:een
nieuwe vriend of vriendin-aan
de lijn te krijgen. Altijd ;succesü 06-320.322.05 (50 cpm).
Zoek ze nu uit. De heetste
meiden!! Bel Sexcontact:
06-320*330*42 (50 cpm).

Dit weekend:
SCHNITT
TOUR
DE FRANCE

St. Tropez Croix Valmer. Zon,
zee, strand, studio's, villa's of
hotel v.a. direct. Wij zijn ter
plaatse aanwezig. Momitel:
09-3394795577 (Ned. gesproken) of corr. 020-6716327

Te koop BMW 316, bj. 85 in
z.g.st., 75000 km., get. glas,
62 banden all. velgen. Tel.
02507-19847.

tco de:

Uitdagend meisje gaat mee
met 2 mannen. Ze geniet!
06-320*326*01 (50 cpm).

Grieks, Kies zelf je vrouw
50 cpm. Draai haar om
**** 06-320*327*17 ****
Harriet: schunnig en hard
* * * * . . . ruige porno ..
** 50 com. 06-320*320*53**

V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

der vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren,

jm:

Blonde NATASJA doet het
met 2 hete Buurjongens.
Bel: 06-320*327*77 (50 cpm).
BUURVROUW Chantal en
haar hete buurjongens, livesex. 06-320*328*01 (50 cpm).
* De S.M. AFSPREEKLIJN *
Voor strenge sexafspraken.
Bel: 06-320*322*20 (50 cpm).
Direct Snel Sexcontactü
De Live-Afspreeklijn.
Bel: 06-320*322*88 (50 cpm),
Mandy „wat een lekker ding",
strak T-shirt en lange benen.
Bel: 06-320.322.03 (50 cpm).
Hete meiden zijn op zoek
*** PORNO DATING * ' *
06-320*321*44 (50 cpm).

Autoverzekering

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met faciliteiten. Enkele ligplaatsen
beschikbaar. Tel. 02995-2595.
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Caravans
Of afgeven bij:
Vouwwagens
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Tuin/zomerhuisjes
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

r

BETTY'S ESCORT
First class girls. Na 19,00 uur
020-6340507/6328686.
MONIQUE is zo'n hete meid
die alles doet wat jij wilt.
06-320.330.97 (50 cpm).
*** TRIOSEX-Contactlijn * * *
Bel: 06-320.320.92 (50 cpm).
Ook voor partnerruil.
BI-SEX voor TWEE, direct
apart met een heet meisje of
een lekker jongen; ook trio!!
06-320.330.82 (50 cpm).

HOMO: Jongens onder elkaar. Hoor ze lekker tekeer
gaan. 06-320*330*88 (50 cm).
* * * BI-SEX PRIVÉ *"
Direct apartservice voor
trio/jongens en meisjes.
Bel: 06-320.330.46 (50 cpm).
CAROLIENTJE
doorbreekt
alle sextaboes, ook die van
jou?? 06-320*324*01 (50 cm).

Financiën en
handelszaken

Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee
Vaar/surfsport
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
MARINA Monnickendam, de
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven. gezellige jachthaven met alle

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.

HOMO JONGEREN Contact
jongens t/m 30 jr. (50 cpm).
Bel: 06-320.326.11.
MEEGENIETEN, triosex met
Loesje en stoute Anita.
Bel: 06-320*328*04 (50 cpm).
Het KAMERMEISJE in haar te
korte rokje, alles gaat uit!
06-320*328*33 (50 cpm).
Tessa (18) is zo'n lekker
OPGEWONDEN tienermeisje.
Bel: 06-320*328*88 (50 cpm).
PIKANT: Suzanne is klaar
voor een heet sexavontuur.
Bel: 06-320.329.01 (50 cpm).

Vanavond al 'n vrijpartij?
S-E-X-C-O-N-T-A-C-T-L-IJ-N
Bel: 06-320.329.88 (50 cpm).
Nieuw: DIRECT APART met
een strenge meester of met
een onderdanige slaaf!!
Bel Gay voor Twee:
06-320.329.99 (50 cpm).
De altijd gezellige FLIRTBOX
heeft een nieuw nummer.
Bel ook 06-9.501 (50 cpm).
Bel voor sex-afspraakjes
Jonge MEISJES-CONTACT.
Bel: 06-320.330.16 (50 cpm).

Vakantie
buitenland

GRATIS

5 REGELS

Woningruil

HONDENKAPSALON
ELLEN CATS
Vakkundige vacht-, voet- oor-,
tand- en wasverzorging van
uw hond/langhaar/kat/konijn.
Tel. 12773 of 13368.

Kleding

CEflf E makelaars o.g.

06-340.340.50

De Orga
Live/Sex
Centrale!

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina ,,MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,40 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of afgeven/zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort.
+ Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode en De Nieuwe
Weesper ƒ 6,38 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm.kosten.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd, pp verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

Te koop
aangeboden
diversen

Gevr. hulp voor het bijhouden
Twee heerlijke meiden hebben op hun
van de tuin. Tel. 02507-12075. * Te koop 2 z.g.a.n. koffers,
flatje pal aan de boulevard en op
d.blauw met wieltjes, form.
een steenworp afstand van strandzaak
Al bij BROODJE BURGER
72x50x18
en
18x52x18,
sa12/A (Sky Line) een eigen privé Live
Woninginrichting
geweest?
men ƒ60, tel. 02507-19608.
06/Sexlijn laten installeren!
Alles wat jij maar kunt bedenken is
* Carolien en Corine heel
*Te koop: Legpuzzels/ 1 en
nu écht mogelijk! Alles wat in je
erg bedankt voor het gezelli/ 2 p.stuk; sandalets mt.
Lijsten op maat
eigen (Zandvoortse) bed niet kan of
ge Kabouterkamp. Jullie wa36/37, klein geprijsd. Inlicht.
bij
mag is nu écht Live mogelijk via:
ren geweldig! Kusjes van
02507-19968.
Marleen Vink.
Foto Boomgaard *Te koop losstaand opklap* De inschrijf-formulieren
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Te koop
WULPS: Loesje (jong blond- sensatie! Elk uur wordt de
avond bij de Zandvoortse BANK. Tel. 075-704775.
gevraagd
je). Hoor haar lekker tekeer centrale door nieuwe meisjes
Schaakclub.
Voor
info.
gaan. 06-320.330.96 (50 cpm) gemand! Elk uur maak je dus
T.k. origineel wagenwiel, sadiversen
02507-13224/14120. Bel nu.
kennis met een bloedstollend
lontafel met glasblad rookOndeugende Pascale doet 't
* Haring Arie, waar blijf je kleur. Tel. 02507-13806.
avontuur, je ontdekt de
in de keuken (KEUKENSEX). nieuwe Porno/Technieken en
nou. We missen je. Je fans.
Te koop gevr.: OUD GOUD Bel: 06-320*330*98 (50 cpm).
[hulp)stukken die je nog niet
en SIERADEN, heel of kapot.
* Help de Polen. Stuur eens
Radio/tv/video
Tel. na 18 uur: 02990-71690. Direct afspreken met een <ende! Je gaat helemaal Live
een voedselpakket! Geen
hete meid! TIPPELCOMPU- zonder taboes alles doen wat
adres? Dat hebben wij voor u!
TER: 06-320.330.79 (50 cpm). in je eigen slaapkamer misInl.: tel. 02907-5235.
Onroerende
De TV Specialist
schien nooit gebeurd!
Zoek jij een lekkere Boy?
* Hoera Tim Medemblik, 25 TV- EN VIDEOREPARATIE
goederen te koop
De HOMO/BI-sex-Computer.
juli, 3 jaar. Kusjes Oma, Opa Geen voorrijkosten, vrijbl.
Bel: 06-320.330.95 (50 cpm).
gevraagd
Zuid-Frankrijk.
prijsopgave. Monteur komt di**BI-SEXAFSPREEKLIJN ** 06/50 cpm. PO Box 547 H'lem
* Pepijn, Dennis, Erik en rekt, rep. meestal thuis. Ook
Nu ook voor trio-sexcontact.
GARAGE
Henk schaken vanaf do. 5 s'avonds en in het weekend.
Bel: 06-320*325*01 (50 cpm).
sept. bij de Zandvoortse Met. gar. Tel. 020-6276230. TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534
Schaakclub.
Voor
info
GLUREN: Linda (20), hitsig,
Foto Boomgaard
14120/13224.
knap, sexy en opgewonden!
Grote Krocht 26.
Bel: 06-320*330*67 (50 cpm).
Onroerend
goed
Voor trouwfoto's
Telefoon: 13529.
LINGERIE: Huisvrouwtje
en woonruimte
UW FILM OP VIDEO
Jolanda is heet en wild.
Foto Boomgaard
ƒ 1,75 per minuut met
te huur
06-320.329.33 (50 cpm).
gratis achtergrondmuziek.
aangeboden
Grote Krocht 26
STRIPTEASE:
Hete Wendy
T.k.a. Stereo installatie met
laat haar korte rokje zakken!
pick-up. Pr. ƒ 150. Tel. 0250718079.
Garage te huur Fenemaplein 06-320*330*56 (50 cpm).
06/50 cpm. Red Ear H'lem
* Youri van Dam. Alsnog van
Tel. 18079.
*** RIJPE VROUWEN ***
harte gefeliciteerd met je 1e
Veertig
jaar
en
hitsig!!
Gestoff. kamer te huur v.
verjaardag -xxx- Marcel, Lau- Computerapparatuur
06 - 320*325*45 (50 c/m)
meisje Tel. 02507-16505.
ra llona, Chantal, Manon.
en software
* * * * HARDSEX * * * *
Kamer
te
huur
vanaf
15
nov.
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van T.k. Philips Home-computer t/m 15 mrt. Inl. 20142 of 12502 Keihard de lekkerste (50 c/m)
!!! 06 - 320*325*35 !!!
vragen naar Patricia.
redenen teksten te wijzigen t.e.a.b. Tel. 02507-19020.
Zoek je een sexrelatie?
of niet op te nemen.
KAMER TE HUUR
De Sexdatinglijn.
De Witte Zwaan
Dieren en
Bel: 06-320.325.04 (50 cpm).
Tel. 12164 of 16658

wsm

Electrotechnisch
installatie
bureau V. Gennep, tel. 14852
voor de grote - voor al de
kleine werken.

Divers personeel
gevraagd

Absoluut Live
uit Zandvoort!
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De heetste MEIDEN hoor je
op de Sexadvertentielijn.
Sel: 06-320.325.80 (50 cpmï

loten (a ƒ 10,-) per maand

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

Postcode: i

i

i

- l l l

Plaats:

NATIONALE
Handtekening:

'TP

LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag
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Tekeningen eigen
bezit Teylers
Het Teylers Museum in Haarlem
toont tot en met 25 augustus tekeningen uit eigen bezit en hoogtepunten uit de collectie.
' De Nederlandse kunst van het begin van deze eeuw kenmerkt zich
•door de grote verscheidenheid aan
stijlen en uitdrukkingsmogelijkheden die door schilders gehanteerd
werden. Kort na 1900 werd de kunst
beïnvloed door modernistische invloeden vanuit het buitenland, vooral uit Frankrijk. In de tentoonstelling van eigen werk is de stilistische
veelzijdigheid van de tekenkunst in
deze periode goed te zien.
Naast tekeningen van Jan Toorop,
A.L. Koster en G.W. Dijsselhof is er
in het tekeningenkabinet (achter de
gordijntjes) een aantal hoogtepunten te zien uit de collectie oude Italiaanse en Nederlandse tekeningen.
De selectie loopt uiteen van een
vroeg vijftiende-eeuws Italiaans
blad, waarop Maria en het Kind met
engelen te zien is, tot werken van
Rembrandt, Jan Lievens en Cornelis
Dusart. Michelangelo, Eafaël en
Claude Lorrain ontbreken evenmin
; in de beknopte overzicht van Teylers rijke tekeningenbezit.
Het Museum is gevstigd op Spaarne 16 in Haarlem. Open: dinsdag tot
.en met zaterdag van tien tot vijf uur
en zondag van één tot vijf uur.

Haarlems Gitaarduo
in muziektent
Het Haarlems Gitaarduo, één van
de hoogtepunten in de concert-reeks
van de muziektent Groenendaal,
verzorgt op zondag 21 juli weer een
optreden.
Het Haarlems Gitaarduo is een
initiatief van Henk Bakker en Jan
Karsten. Hun grootste interesse
gaat uit naar muziek van de componist Pernando Sor, maar er worden
ook nummers gespeeld van Francis
'. Lai en Bichard Clayderman.
: Het concert begint om half één en
is gratis. Het adres van de muziektent is: Groenendaal 3 in Heemstede.

T C kust O
l C keur OL
tips & suggesties
Gasthuisplein 12 - 2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Lenny Kuhr in Bloemendaal
ZANDVOORT/BLOEMENDAAL - Chansonnière Lenny Kuhr brengt op
vrijdagavond 19 juli een aantrekkelijk en stijlvol concert, samen met haar
vaste begeleider, de concertgitarist Freek Dicke.
Lenny Kuhr heeft voor een keus gemaakt uit haar twintig jaar repertoire.
Zij zingt haar mooiste liedjes met iets van bijvoorbeeld Jules de Corte en
zelfs van Frans Schubert. Het concert begint om half negen in het Openluchttheater Bloemendaal. De toegangsprijs bedraagt twintig gulden. Kaarten zijn te koop bij de VVV in Zandvoort en aan de kassa's van het theater,
Hoge Duin en Daalseweg 2, Bloemendaal (Tel.: 023-250050).
In het kader van de Cascade-lunchvoorstellingen wordt op zondag 21 juli
in het Openluchttheater een concert gegeven door dertien leden van de
'quatre mains-groep' 'Gerard
Groenendaal'.
Het concert begint om twaalf
uur,
kaarten
kosten vijf gulden.
De jeugd kan
op donderdag 25
juli terecht in
het Openluchttheater voor de
voorstelling 'Alleen op de wereld'. De voorstelling
wordt
gegeven door Figurentheater 'De
Trekwagen'.
Aanvang twee
uur,
kaarten
kosten
zeven
gulden vijftig.

(ADVERTENTIE)

NU OOK IN ZANDVOORT
NAAR DE BIOSCOOP
Bioscoopprogrammering 19 t/m 25 juli

EENS IN DE ZOVEEJAAR MAG JE EEN FILM NIET MISSEN
NUALDEMEESTBEKROONDE FILM VAN90/91

• Lenny Kuhren
haar begeleider

Freek Dicke.

• KORTE TIPS •
•'Annelies Pruisken en Gemma van
Schendelen exposeren tot en met 27
juli in atelier Paulus Loot. Diersculpturen, tekeningen, collages en
ander moois is ieder weekend te bewonderen.
• Rekreade organiseert tot en met 2
augustus allerlei vakantie-avonturen voor de jeugd van 4 tot en met 12
jaar.
• De 22-jarige Zandvoortse Julie Blik
exposeert in de maand juli foto's in
de openbare bibliotheek aan de
Prinsesseweg. De foto's zijn afgewerkt door Cor Vleesschouwer, die
gespecialiseerd is op het gebied van
zwart/wit fotografie. Julie Blik
houdt zich bezig met onder andere
naaktfotografie maar toont ook impressies van het Zuidamerikaanse
land Chili in zwart/wit en in kleur.
• Robots in allerlei soorten en maten
zijn t/m l september te vinden in
Technologie Museum NINT, Tolstraat 129 in Amsterdam. Open ma
t/m vrij. 10-17 uur, za/zo. 12-17 uur.
Entree/7,-//5,-. Kinderen t/m 5 jaar
gratis. Bereikbaar met tramlijn 4 en
3. (NS-dagtocht nr. 67).
• Brandweertentoonstelling in de
Vleeshal, Grote Markt, Haarlem, in
verband met '300 jaar brandweer
Haarlem'. Tot en met 15 september.
Open: maand, t/m zaterd. 11-17 uur,
zon- en feestdagen 13-17 uur.
• De Litouwse kunstenares Violeta
Tamosauskaité exposeert tot l augustus in de Haarlemse galerie Liam
Martin, gevestigd aan Groot Heiligland 1. Openingstijden: dinsdag tot
en met vrijdag van twaalf tot zes
uur, zaterdag van elf tot vijf uur en
zondag van een tot vijf uur.
• Expositie 'Souvenirs. Realistische
tendensen in de hedendaagse L
kunst.' Frans Halsmuseum, Groot
Heiligland 62. 'Getooid en versierd',
Vishal, Grote Markt te Haarlem.
• In het Casino is momenteel een
tentoonstelling te zien van schilderijen (olieverf op linnen) van Thérèse Steinmetz. Zij maakt exotische
schilderijen met mooie vrouwen, die
• volgens ingewijden - 'met hun oog
opslag uw ziel en zinnen prikkelen'.
De tentoonstelling duurt tot en met
24 juli en is te bezichtigen tussen
14.00 en 02.00 uur.

Zandvoorts paard
bij draverij
ZANDVOORT - Dertig supersnelle dravers en een ideaal
parcours, dat zijn de ingrediënten voor de zeventiende kortebaan-draverij, die aanstaande
vrijdag 19 juli op de Zeestraat
en Kostverlorenstraat wordt
gehouden.
Voor de draverij blijkt bij eigenaren en pikeurs een enorme belangstelling te bestaan. Daarvan getuigen dertig inschrijvingen voor de
grote prijs van de ABN ten bedrage
van vijfendertighonderd gulden.
Met een totaal te winnen bedrag van
achtduizend gulden en enkele andere prijzen, waaronder een tuig van
de Zandvoortse Ondernemers Vereniging (OVZ), belooft het ook dit
jaar weer een spannende aangelegenheid te worden.
De kortebaandraverij wordt georganiseerd door Hippodrome Zandvoort en staat onder auspiciën van
de Nederlandse Draf en Rensport
(NDR). De winnaars worden geselecteerd via een afvalsysteem. Bij
een eventuele gelijke aankomst zal
een zogenaamde kamprit alsnog uitsluitsel moeten geven.
Voor paardminnende plaatsgenoten is het misschien interessant te
weten dat ook dit jaar weer een
Zandvoorts paard van de partij zal
zijn. Het is de vijfjarige zwarte ruin
'Desperado', eigendom van de bekende Zandvoorter Joop van Dam.
Een nakomeling van de bekende
Sexy Girl, die vijfjaar geleden op dit
parcours furore maakte. De totalisator is ook nu weer aanwezig, zodat
liefhebbers voor een gokje een kansje kunnen wagen. De kortebaandraverij begint om 14.00 uur en de toegang is gratis.
• ZANDVOORT - Twee insluipers
hebben maandag een portemonnee
en een geldkistje weggenomen uit
het kantoor van Ouderen Welzijn
Zandvoort. De twee jongens, achttien en negentien jaar konden enige
tijd later na tips worden aangehouden.

Spftbaldames TZB beëindigen
eigen toernooi in middenmoot
ZANDVOORT - De Zandyoortse sportvereniging TZB
is niet alleen een bloeiende
voetbalvereniging, maar het
heeft tevens een goedlopende
softbal afdeling. Met haar 120
spelende leden is zij de grootste softbalvereniging in Zandvoort. Afgelopen zaterdag
werd op de velden aan de Kennemerweg het jaarlijkse dames 2 en 3 toernooi gehouden.
Aan dit toernooi deden acht
teams uit de regio mee.
Hoewel het toernooi geslaagd genoemd kon worden bleken de Zandvoortse dames geenszins in staat uit
te blinken. TZB/Clicks Dames 3 eindigde op de 4e plaats, terwijl
TZB/Clicks Dames 2 met een 6e
plaats genoegen moesten nemen.
In de poulewedstrijd DSS (Haarlem) tegen TZB 2 bleken de Zandvoortse dames niet bij machte op
enigerlei wijze te imponeren. De uitslag van 16 punten tegen l spreekt
voor zich. In de tweede wedstrijd
tegen de Vennep Flyers (Nieuw Vennep) wist deze ploeg echter wel een
goed resultaat te behalen. Hoewel
met twee speelsters op de honken,
werd er in de eerste inning niet gescoord en kwam TZB met 2-0 achter
te staan. In de tweede inning werd
deze achterstand omgebogen in een
2-4 voorsprong. De rentree van Inge
Paap als pitcher betekende in dit
toernooi een welkome aanvulling
van deze ploeg.
Wil van der Ham en Carolien
Bluijs kwamen beide op de honken
door 4-wijd. Door een honkslag van
Corinne de Muinck wist Van der
Ham de eindplaat te bereiken. Een
gestolen honk van Bluijs en 4-wijd
door Marieke Loos leverde alle honken vol op. Inge Paap kreeg eveneens 4-wijd, waardoor de eerste
vrouw op de laatste honk automatisch binnenkwam. Door een doorgeschoten bal kon ook de Muinck

Pitcher Inge Paap bleek na enkele maanden afwezigheid nog best in staat
tot goed gOOiwerk

binnenkomen, terwijl de honkslag
door Sandra Franke aan Marianne
Loos eveneens de kans gaf te scoren.
In de derde inning was het aan het
goede veldwerk van korte stop Marieke Loos en pitcher Inge Paap te
danken dat de Vennep Flyers
slechts een punt wisten binnen te
halen. In de vierde inning liep TZB
nog een punt uit door een drie-honkslag van de goedspelende Corinne de
Muinck. De einduitslag 3-5 was dan
ook welverdiend.

Eindfase

foto: Bram Stijnen

heim groeide de stan in de vierde en
laatste inning van 0-3 naar 0-9.
De kruiswedstrijd om de 5e en 6e
plaats tegen de rivalen uit Bloemendaal bood aanvankelijk enige hoop
in de Zandvoortse dames-gelederen.
Met een 5-5 stand moest een verlenging uitmaken wie deze respectievelijke plaatsen mocht gaan bezetten.
In de slagbeurt van Bloemendaal
kwam TZB met een 5-7 achter te
staan. Carolien Bluijs opende in
haar slagbeurt met een goede driehonkslag. De eindfase bood weinig
soulaas. Met drie honken vol wisten
de Zandvoortse dames verder geen
punten meer binnen te halen.

Dagelijks om 20.30 uur.
Kaartjes ƒ17,50.

Mat. vrijd. zat. zon.
woe.middag 14.00 uur en om
16.00 uur.
Kinderen tot 12 jaar ƒ 9,00.
Bioscoopkaartje vol. ƒ 12,50
(65+ ƒ 9,00).
CIRCUS ZANDVOORT Tel. 02507-18686/19535

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Vorige week is bij het zetten van het Zandvoorts Nieuwsblad
de onderste alinea van de column van Bram Stijnen weggevallen. Daarom wordt de column deze week in zijn geheel
herhaald.
Ergens hoog in de lucht schalt
de roep van de meeuw. De lokroep
naar het andere geslacht klinkt als
een vreugdekreet. Ik zie hem niet.
Boven het geluid van de klotsende
zee in eindeloze deining klinken
vrolijke kinderstemmen. In mijn
gedachte zie ik ze stoeien in het
zwinnetje een eindje verderop. De
zilte lucht van de zee wordt gemengd met de lucht van zonnebrandolie en gebakken vis. De papillen van mijn reukorgaan worden er door beroerd.
Met de ogen dicht laat ik de indrukken van buiten tot mij doordringen. Het leven is goed zo,
denk ik. Het boek dat ik zat te
lezen is inmiddels uit mijn hand
gegleden het ligt in het zand. De
wind bladert verder. Ik droom
weg in een zalig nietsdoen. Met de
zon hoog boven mij geniet ik van
een heerlijk dagje strand. Ik denk
terug aan de tijd van weleer.
Ook toen lag ik hier. De tijden
veranderen zegt men. Ik ben het
er echter niet mee eens. Ook toen
klonk de roep van de meeuw als
een vreugdekreet. Het geluid van
de branding is het zelfde gebleven
en ook zijn geur is na al die jaren
nog niet veranderd. Ook de bel
van de visverkoper klinkt vertrouwd. Zijn lokroep heeft echter
een heel andere intentie.

Loeiende sirenes
'Fais que chaque heure de ta vie
soit belle. Le moindre geste est un
souvenir futur'. Zorg dat ieder uur
van je leven mooi is. Het minste
gebaar is een herinnering voor
straks. Aan deze woorden moest
ik afgelopen zondag denken in
mijn ligstoel op het overvolle
strand. Met de ogen dicht, dacht
ik aan de badplaats uit mijn jeugd.
Zandvoort van toen, waar ben je
gebleven.
Wreed word ik gestoord in mijn
mijmeringen. Vanuit het dorp
klinken loeiende sirenes. Ik open
mijn ogen en zie boven de huizen
dikke rookwolken. De meeuw
kiest schielijk het hazepad en ook
de kinderstemmen verstommen.
De eigenaar van de strandtent
komt in paniek op mij toegerend.
"Het Circus van Heino staat in de
fik", roept hij met brede armgebaren. Met mijn overhemd en sokken nog in de hand ren ik naar
boven. Gelukkig,: mijn scooter
'staaf er" nog.
Binnen drie minuten ben ik op
de plek des onheus. Het Gasthuisplein ziet zwart van de mensen.
Leo Heino springt krijsend in het
rond. "De verzekering, de verzekering iemand moet Apeldoorn bellen", roept hij vertwijfeld. Burgemeester Van der Heijden staat
handenwringend naast hem.
"Daar gaat de up-grading van
Zandvoort", mompelt hij somber.
Geen mens luistert naar hem. Alle
blikken zijn gericht op Paola Koper. De voorzitster van de 'Stichting Leefbaar Zandvoort' slaat
zich op haar knieën. Ze heeft dolle
pret. Naast haar staat een jarry-can. Het ding blijkt leeg. De rode
tekst, 'Brandbaar' zegt genoeg.

Persconferentie
Gemeentevoorlichter
Egon
Snelders rijdt zigzaggend op zijn
dienstfiets over het plein. Hij is op
zoek naar de plaatselijke en regionale pers. Zijn 'broodheren' zijn
dit keer niet moeilijk te vinden. Ze

staan op een kluitje het geheel met
belangstelling gade te slaan. Het
voorwiel wordt tussen de benen
van een toevallige passant geparkeerd. Na te zijn afgestapt komt
hij op ons af. Zijn gezicht is wit
weggetrokken. "Over tien minuten verzamelen in het raadhuis, er
is een persconferentie", laat hij
weten. We laten de brand voor wat
hij is en spoeden ons naar de
raadszaal. Even later verschijnt
ook de burgemeester. In zijn kielzog volgen de wethouders en
raadsleden. Zwijgend nemen ze
plaats op hun pluche stoelen.

Onheil
De burgemeester voert het
woord. Zijn verstikte stem verraadt nog meer onheil. "Mijne heren, Zandvoort wacht een grote
catastrofe". Zijn stem is nauwelijks hoorbaar. De bode morrelt
aan de geluidsaparatuur. Harder
gaat die niet. Van der Heijden vermant zich. Dan, met enige sternverheffing.
"Gran Dorado en het Beach Hotel zijn failliet, het bungalowpark
en het hotel worden opgeheven".
Deze woorden komen aan als mokerslagen. De bestuurders schuifelen ongemakkelijk op hun zetels. In de raadszaal kun je nu een
speld horen vallen. Toeterend
snuit Egon zijn neus. De aanwezigen kijken verschrikt. Alleen wéthouder Jan Termes kan nog iets
van een glimlach produceren. Je
ziet hem denken. Ook dit keer
duurt het lang bij Jan. Dan komt
het hoge woord er uit. "Zandvoort
heeft 2800 woningzoekenden. In
het Beach Hotel kunnen we heel
wat bejaarden onderdak bieden en
de ruim zeshonderd bungalows
zijn goed voor evenzovele thuisloze gezinnen", zegt de wethouder
van ouderenbeleid en volkshuisvesting. De aanwezigen zijn met
stomheid geslagen. Zoveel inventiviteit had niemand bij deze wéthouder verwacht. En dan, nadat
iedereen deze woorden goed tot
zich heeft laten doordringen
klinkt er gejuich in de raadszaal.
Termes wordt op de schouders genomen.

Vergissingen
De bodes Theo en Mario spoeden zich naar de kantine. Even
later keren ze terug met volle
dienbladen. De glazen kletsen uitbundig tegen elkaar. Het is feest.
Zandvoort is uit de zorgen. Alle
vergissingen uit het verleden zijn
in een klap opgelost. Zandvoort
wordt weer als vanouds. In september is het dorp weer van ons.
Het Gasthuisplein wordt in zijn
oude glorie teruggebracht. Jan en
Paola, ik heb jullie lief. Ik drink op
'broederschap' met de burgemeester. De scheut pils over zijn ambtsketen deert hem niet.
...Hoog boven mijn hoofd klinkt
de lokroep van een meeuw. Het
klinkt als een vreugdekreet. In de
verte klinken vrolijke kinderstemmen. De eeuwig durende branding
klinkt nog als vanouds. Langzaam
open ik mijn ogen. Ik moet in
slaap gevallen zijn. 'Le seul reve
interesse. Vivre sans reve, qu'est-ce?'. Ik weet het. De droom alleen
is interessant. Maar wat is het leven zonder droom?.
Dit was het weer voor deze week,
blijf gezond tot de volgende week.
Bram Stijnen

Prijswinnaars naar Tour de France

Overval op echtpaar

DUCKTALES

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

De eindstand 0-9 tegen Kinheim
(Haarlem) spreekt eveneens voor
Toernooiwinnaar werd Kinheim
zich. Aan slag bleek TZB niet in
staat om ook maar iets te onderne- (Haarlem) gevolgd door 2: Spaarnmen tegen het Haarlemse slagge- woude, 3: DSS (Haarlem), 4:
weld. Op een snelle .bal van de latere TZB/Clicks 3 (Zandvoort), 5: Bloetoernooiwinnaar hadden de Zand- mendaal, 6: TZB/Clicks 2, 7: Vennep
UITHOORN - De winnaars van de een groot aantal inzenders op. Met
voortse dames dan ook geen ant- Flyers (Nieuw Vennep), 8: Pinguins
Tour de France Prijsvraag zijn be- de Nederlander Erik Breukink als
woord. Door goed slagwerk van Kin- (Ij muiden).
kend. Vorige week werd door me- een van de favorieten voor de eindvrouw A. van der Linden, eigenaar overwinning van de Tour kan het
van reisbureau Top Tours in Uit- weekendtripje nog een speciale senhoorn de trekking verricht. De in satie met zich meebrengen, als hij er
totaal 22 prijswinnaars vertrekken inderdaad in slaagt op de Champs
op zaterdag 27 juli per luxe touring- Elysees in het 'geel' over de eindZANDVOORT - De derde schimmenspel) 10-12 uur, Ha fijn, Quick Fit Land (buitenspel) 15-17 car van touringcaronderneming Os- streep te komen.
week van de Rekreade vindt een koe is geen konijn (buitenspel) uur, volksdansen en poppenkast bij kam voor een geheel verzorgd week- De winnaars zijn:
het winkelcentrum in Noord, bij re- end naar de Franse lichtstad, waar
15-17 uur.
volgende week plaats. In het Donderdag
Mevrouw A. van Meelen, mevrouw V.dovernacht wordt in Hotel Arcade. Zij .Berg,
juli: de veldslagbal gen in het Stekkie, 18.30 uur.
mevrouw F. Keur, D. Zonneveld, meHervormd
Jeugdgebouw 10-12 uur, de25laatste
zullen daar op zondag 28 juli getuige vrouw
kans
met
een
Vrijdag
26
juli:
De
Lispeltuut
uit
Van Limpt,
Paul v.d. Heuvel.
draait het programma om Flip gans (binnenspel) 15-17 uur en Schelpenland, een vier-uurspro- te zijn van de finish van de Tour de B.J. Waanders.
mevrouw K. van Leeuwen,
mevrouw A. Alderden Zandbergen, E. Busde Plierefluiter, die verliefd is volksdansen en poppenkast op het gramma. Brood meenemen, 10-14 France 1991.
kermolen, R. Lammers, mevrouw Elferintr,
op prinses Pantha. In het Stek- Jan Snijerplein, bij regen in het uur.
M.ppsterdijk, G. de Ruyler, mevrouw A
kie staat een drank van tante Jeugdhuis om 19.15 uur.
De jaarlijks terugkerende prijs- . Meijer, W. de Jong. E. de Jong, mevromvKuylenburg, Ingricl Albers. A. Bakker.
vrijdag 26 juli: Pantha heeft Flip in
De Rekreade is voor kinderen van vraag van Weekmedia in samenwer- Loek
Trui centraal.
en M. Snoek.
In het Hervormd Jeugdcentrum is de knip, een vier-uursprogramma vier tot en met twaalf jaar. De kosten king met de plaatselijke, deelnemen- De Roeleveld
prijswinnaar hebben inmiddels allen
bedragen een gulden per keer per de, winkeliers leverde ook ditmaal schriftelijk bericht gehad.
Flip de Flierefluiter verliefd op een 10-14 uur, boterham meenemen.
kind.
meisje. Niet zomaar een meisje,
maar Prinses Pantha. Als de prinses Het Stekkie
bij Flip op bezoek is, wordt ze ontIn Het Stekkie kan tante Trui een
voerd in opdracht van een Boze To- drank
maken waar iedereen vrolijk
venaar. Van die Boze Tovenaar van wordt.
ZANDVOORT - Een 61-jarige man
Nicolaas Citroen heeft
moet Flip een heleboel opdrachten die drank echt
uit Zandvoort is samen met zijn
nodig.
Op
een
dag
is
vervullen om Pantha weer terug te die drank op en tante Trui op vakan- 54-jarige echtgenote uit Zandvoort
zien. Daarvoor heeft hij wel de hulp
Nicolaas Citroen is echt niet te op 12 juli overvallen in de Diaconienodig van de Zandvoortse Rekreade- tie.
genieten. Tante Trui moet dus ge- huisstraat door twee mannen. De
-kinderen.
overvallers spoten een onbekende
vonden worden...
gassoort in de gezichten van de
Het programma, dat moet leiden
Het programma ziet er zo uit: zon- slachtoffers waarna de tas van de
tot de bevrijding van Prinses Pant- dag 21 juli: volksdansen en poppen- vrouw werd weggenomen. De inmidha, ziet er als volgt uit:
kast bij het winkelcentrum in
gewaarschuwde politie trof de
zondag 21 juli: volksdansen en pop- Noord. Bij regen in het Stekkie, dels
man en de vrouw verward en gepenkast op het Jan Snijerplein, bij 18.30 uur. Maandag 22 juli: Gezellig- wond in het gelaat aan. Per ambulanregen in het Jeugdhuis, 19.15 uur. heid heeft z'n tijd (knutselen) 10-12 ce zijn ze overgebracht naar het
Maandag 22 juli: versier het met ple- uur, Speelgoedland (binnen- en bui- Spaarneziekenhuis in Haarlem.
zier (kennismakingsspelletjes en tenspel) 15-17 uur. Dinsdag 23 juli:
Met behulp van politiemensen uit
knutselen) 10-12 uur, Pantha, de Luilekkerland (knutselen) 10-12 Bloemendaal
werd in de omgeving
prinses uit het oosten (buitenspel), uur, Verleden Land (buitenspel)
onderzoek ingesteld. Op het dak
15-17 uur.
15-17 uur, vertrek om 19 uur voor de een
Dinsdag: speuren naar de tover- vossenjacht, die om 19.30 op het Jan van het perceel in de Diaconiehuisstraat werd een 29-jarige man aangespreuk 10-12 uur, Simsalabim Boem Snijerplein begint.
(creatief spel, knutselen en goocheWoensdag 24 juli: Griezelland troffen. Hij werd aangehouden en inlen) 15-17 uur, Vossenjacht op het (creatief spel) 10-12 uur, Vraagte- gesloten. De tweede man is nog
Jan Snijerplein om 19.30 uur.
kenland (speurtocht) 15-17 uur. voortvluchtig. De gestolen tas werd • Vorige week donderdag werd in het Weekmedia-kantoor in Uithoornde
Woensdag 24 juli: In de schaduw van Donderdag 25 juli: Wing-Wang-Wok- enkele meters van de plaats van de trekking verricht van de prijswinnaars van de Tour de France Prijsvraag
Foto Luuk Gosewehr
de overwinning (creatief spel en kie Land (knutselen) 10-12 uur, overval gevonden. Het is niet bekend 1991.
of er iets is weggenomen.

*Drank' en 'ontvoering' bij Rekreade

DANCES
WITH WOLVES

Met oog en oor
de badplaats door

16/17/18 JULI 1991

WEEKM EDI A .1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-21 -22

Aulorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in alle
edities van Weekmedia, t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Hel Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658086. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraal l 31 of Rokin
l 10. Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmodiakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemslelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uilhoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwslraat 33; Zandvoorl,
Gasthuisplram l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakramen.
Toiale oplage 730.000 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ 11 ,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

21-9

Fiat

Peugeot

Fiat Panda 1000 CL. Bj. '88. Keuze uit 50 gouden Fiat
APK6-'92. I.z.g.st. Prijs ƒ 7400. occasions. Goudsmit Rat
Tel. 02982-3160.
Amstelveen, tel. 020-6470909.

Nu halen en 1 augustus I992 betalen*

FIAT VERMEY B.V.
Fiat Panda 34, nov.'82, APK
Keuze uit ruim 35 occasions. 8-'92, rood, zeer mooi en gaaf,
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
ƒ 2.275, ƒ 6950. 020-6146392
Tel. 02975-62020.

Ferrari
Ford
± 20 GEBRUIKTE

Scorpio's
in perfecte
A 1 conditie
2.0, 2.0i, 2.4i, 2.9i
Diesel, 5-bak, L.P.G.
Prijzen van ƒ 18.000.tot / 54.000.Bel voor informatie
OFF. FORD DEALER
v. KALMTHOUT & v. NIEL bv.
Marktplein 11-29, Hoofddorp
02503-13441.
Exclusieve Ford Sierra diesel
2.3 DL, in prachtige staat,
Mercury 3-drs., 5-bak., met
sunroof, trekhaak, radio, Anwbrapp., boekjes, 6-'87, / 13.500.Tel.: 03240-49058. Almere.
T.k.a. Ford Taunus Station,
1981, APK 12/91, m. trekh. pr.
ƒ1675. Tel. 02907 G477.

Zelf rijden in FERRARI 308
GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa
voor trouwen, Uniek! 2 verlengde Lincoln's 7,85 m. lang, wit
en blauw, type '91. Bel
Meijers BV: 030-444411.

DIVERSE PEUGEOTS
205, 309, 305, 405 en 405 break, diesels en LPG
vanaf I984
ANWB gekeurd, Bovag garantie.

Te koop: MERCEDES 190 E,
model '86, met alle opties.
Tel. 030-719977.

Lada

MOOY EN ZOON

HEERE B.V.

v/h Museum autobedrijven

Weesp, Tel. 02940-15110

inclusief gratis sunroof

direkt uit
voorraad leverbaar

Maximaal ƒ 10.000.- Vraag onze voorwaarden.

Cobussen
PEUGEOT

LORIST PEUGEOT
AMSTERDAM-CENTRUM
Peugeot 205 GE, '84, ƒ 5.500
Peugeot 205 GL, '85, ƒ 8.250
Peugeot 205 Ace., '88,/ 13.750
Peugeot 405 GR, '88, / 18.950
BMW 318 l, '86
/ 15.250
Alle auto's met
3 maanden Bovag-Garantie
tevens service en reparatie
2e Weteringdwarsstr. 43 t/m 47
Tel. 020-6237669.

05 GR 1.3, 5-drs., wit, 1e eig.,
7000 km., 10-'84, ƒ7.500,/OLVO-NIEROP 020-6183951.
.k. aangeb. Peugeot 505,
>ouwj. 6/83, L.P.G. Goed onerh. Tevens t.k. Peugeot 505,
980. Goed voor export,
el. 02972-2343.

Diverse
aktiemodellen

alle kleuren - type's

mini jumbo

205 XE 1.0 Accent '85/ 7,500
205 XE 1.1 Accent'86/10.600
Honda
205 XL mint '90
ƒ 18.800
Honda Prelude 1.8. autom. ex. 309 XL 1.3 Profil '87 . ƒ 11.300
ABS stuurbekr., '86 nieuwstaat. Volvo 340 DL '89 ... .ƒ 17.950
Mazda 3231.3. HB'88/15.250
ƒ 16.500. Tel.: 020-6908757.
Fiat Uno 45 '87
ƒ. 8.150
en nog vele andere.
Mazda
3 maanden garantie.
Mazda 't Amsterdammertje, Inruil en financiering mogelijk
Amstei 340, t.o. Carré.
Peugeot-dealer
Ook voor een goede occasion. Adres: Baarsjesweg 249-253,
Tel. 020-6236491.
A'dam, tel. 020-6121824.
Van maandag t/m vrijdag van
Peugeot 104 GL, bj. '83, APK 78.00 tot 18.00 uur.
'92, 5 drs. Pracht autootje. Erg
zuinig ƒ 2375. Tel. 020-6163260.

Mercedes Benz

SUBARU

Van der Pouw Peugeotdealer

AMSTERDAM, sinds 1930

Accessoires en onderdelen

Subaru

Autobedrijf Heere
. V Ceintuurbaan 225
'•:•-•
r:• . - .Tel. 020-6622204.
Donderdagavond koopavond.

Ook voor een

gegarandeerde
occasion!
o.a.: MINI JUMBO
5-drs SDX, '90, ƒ 13.500,-!
Ruysdaelkade 75, A'danrr-0.2:
Info 020-6623167-6732853

OTO/ICI BV Citroen, WEESP,
ongeëvenaard rijplezier,
Hogeweyselaan
21,
tel.
02940-16661.
HUUR EEN AUTODAKKOFFER
TIJDENS UW VAKANTIE !!
Uw kostbare bagage veilig
beschermd tegen diefstal en
tegen weer en wind.
Huurprijs ƒ 8,00 p/dag incl. btw.
Reserveer tijdig!
BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-6148385.

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 134.
Tel. 020-6240748.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Lid Nevar.
TOYOTA-DE GRAAF
Alle onderdelen voorradig.
Condensatorweg 44, A'dam
Sl.dijk. Info: 020-6865511.
Ook zaterdag geopend.

De enige off. SUBARU DEAService en reparatie
AUTO SERVICE WETTER
LER + occ. voor Purmerend
Zwanenburgerdijk 503
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster, APK keuring zonder afspraak,
GARAGE VITESSE, erkend
Zwanenburg. Tel. 02907-6572 02999-278, Jisperweg 39-40.
Ook reparaties en onderhoud. APK station voor onderhoud,
Garage West-Center, 2e
Renault
reparatie, keuringen, laswerk,
Helmerstr. 15, tel. 020-6122476. carrosserie, motorrevisie van
Suzuki
lenault 9 C, m '84, APK 6-'92,
alle merken. Tevens uit voorA.P.K. KEURINGSSTATION
2.000 km., 1e eig. Pracht auto.
raad ± 15 gekeurde occasions
Keuren zonder afspraak
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
3475. Tel. 020-6163260.
v.a. ƒ 1000. Bel voor afspraak
Feenstra & Jimmink
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
02507-19155, Voltastraat 5
RENAULT AMSTERDAM
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100. Asterweq 24A A'dam 6364702
Zandvoort.
Top occasions met 1 jaar
Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85,020-6793249/6713581 AUTOSCHADE en richtspeciagarantie
list met prof. apparatuur. Ook
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
Wibautstraat 224
voor APK, laswerk en reparatie. Auto Centrum Duivendrecht.
020- 561 96 11.
voor A'dam Noord e.o.
Autobedrijf Been, Aalsmeer- Groot onderhoud incl. APK
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
derdijk 386, Aalsmeerderbrug.en gratis leenauto, v.a. ƒ 299,ENAULT-dealer biedt aan:
Schade-herstel 020-995176.
Tel. 02977-27262.
Suzuki Alto Gl dec. '87, 2900

. 5 GTL 5-drs

11-'86

5 GTS 3-drs. Fashion03-'88

. 5 TS

02-'86

\. 5 TR 3-drs
04-'89
} 5 TR 3-drs
06-'88
. 9 TL Cheverny
03-'88
R. 11 TL 3 drs
03-'87
R 11 GTL Chev. 3 drs. ,05-'88
R. 21 TL 1.7
06-'86
R. 21 Nevada GTD . . . .02-'89
/W Polo CL diesel , . . ,08-'87
Nissan Sunny 1.3
02-'86
Skoda 130 Rap. Coupé 03-'87
Fiat Uno 45 Champ. .. .03-'88

km., i.z.g.st., blauw metallic.
02990-38851 + 18.00 uur.

Autoverhuur

Toyota
„First class occasions bij Toyota de Graaf"

.
*AAA MATZER BV*
Div. personenwagens v.a. ƒ 25,
div. bestelwagens v.a 11-17 m3
+ autoambulance 020-6630836

Bij

Ouke Baas

niet duur!!!
LADA-BONTEKOE
Toyota Starlet 1.0 spec
jan. '86 ƒ 9.250
Studenten
10 % korting,
in onze showroom de nieuwe
Bestelwagen
huren?
Toyota Starlet 1.0 XL
sep. '88 ƒ 11.750
-auto-ambulance & oprijauto
SAMARA 1.5 Demo 5-drs
Bel dan 020-6343088
Toyota Corolla HB 1.3 DX
apr. '86 ƒ 10.250
-9-pers. bussen en pick-up's
Occasions APK gekeurd
Andrea Camperbouw &
Toyota Corolla LB 1.3 XL
okt. '87 ƒ 14.750
'88/7.000
Lada 2107 1.5 1987, ƒ 6.750' 2105 1.5
Toyota Carina Sed. 2.0 DSL
mei '88 ƒ 20.950 Verhuur. Speciaal 4 uur tarief Avond- en nachttar.:
ZUIDWIJK MINERVALAAN
'89/7.750
Samara 1.3 .. .1989, ƒ 10,750* 2105 1.3 Ipg
Toyota Carina LB 1.6 XL
mei '88 ƒ 18.500
bestelwagen afhalen na 17.30
AMSTERDAM - ZUID
Samara 1.5 .. .1990, ƒ 14.475* Lada Samara 1.5 lpg'89 ƒ 9.500
Toyota Carina Sed. 1.6 XL
a-.:g. '89 ƒ19.750
• Handelaar of particulier.
uur en de volgende morgen
Alfa Romeo
ƒ 10.500,Lada 1200 S .1986, ƒ 3.500 Lada Samara 1.3 . .'88 ƒ 8.750 205 junior '86
Toyota Carina Sed. 1.6 XLI MM
jan. '89 ƒ20.950
Uw auto(s) aanbieden in
om 8.00 uur retour
ƒ 12.950,Mitsub.Colt 1.2el'85,/ 7.750 Opel Kadett 1.3'85 zeer mooi 205 junior '88
Toyota Carina LB 2.0 GLI
aug. '88 ƒ21.950 „SHOWROOM" is dé manier.
tegen 4 uur-tarief.
ALFA 33 1.3 5-drs groen mt. b.j.
ƒ 14.750,- Amsterdam - Noord *Demo* Toyota Carina Sed 2.0 GLI . . . . feb. '91 ƒ32.250
Verrijn Stuartweg 6, Diemen. 205 GE '89
Citroen
BX
14
.1990,
ƒ15.995
Tel. 020-6658686.
020-6794842, 020-6908683.
11-86; APK 4-92; 80.000 km
Asterweg 14,
205 XL, LPG '88 ...ƒ13.500,TEL. 020-6992865.
Volvo
343
L
..
1982,
ƒ
3.250
*Demo* Toyota Celica LB 1.6 STI
mrt. '91 ƒ40.250
i.z.g.st. Tel. 020-6891279.
Tel. 020-6370565/6372165.
205 Ace. '86
ƒ10.750,Daihatsu h.l. 1000'86, ƒ 7.500
BMW 320 l 6cyl.4drs. DIV. OPTIES
sep. '89 ƒ 37.750
• 1 in 3 MINI's lezen is ook 205 Ace. '90
Autosloperijen
Aster zegt het met service
ƒ17.850,Zwanenburgerdijk 503
feb. '89 ƒ 14.950
AUDI
205 GRD '89
ƒ22.000,- • Auto te koop? Plaats een Peugeot 205 1.1 XL
Zwanenburg. Tel. 02907-6572 een beetje winkelen.
Citroen
BX
14
RE
feb.
'89
ƒ
17.250
AUTOWRAKKEN tegen de
309 XR 1.4 '88
ƒ 15.850,- SHOWROOM advertentie. U
Autosloperij A. de Liede
feb. '89 ƒ 17.750.
hoogste prijs voor de deur
309 XR 1.6 '88
ƒ15.750,- :ult verbaasd staan over het Honda Civic 1.4 GL
Neem geen risico: orig.
Audi Centrum
Mitsubishi
VW
Polo
1.3
sep.
'89
ƒ
12.950
gehaald. Autosloperij Jan.
309 XLD '90
ƒ23.850,- esuitaat.
PTT-vrijwaring RDW
Autovroon
Condensatorweg 44, Amsterdam-Sloterdijk.
Tel. 020-6361178 / 02907-6248.
ƒ26.500,Keuze uit 15 gouden Mitsubishi Mitsubishi Tredia 1400 GL bijna 405 GLi '90
Off. BMW-dealer
(s)loopauto's
405 GRi 1.6 '90 ....ƒ28.500,Tel.
020-6865511.
Amsterdam
occasions. Goldcar, Amstel- '84 Apk: 6.92; 4-drs. Lpg,
1e Ringdijkstraat 39
Saab
Grote sortering ONDERDELEN
HOOGSTE PRIJS
sunroof ƒ 3.475,-. 020-6146392. Opel Kad. 16S '86 .ƒ11.950,veen, tel. 020-6433733.
Amsterdam-Oost
1e klas Audi's
van alle schade-auto's, alle
Tel. 020-6198691
3-12 mnd. gar. Inr., fin. en
Volvo
van 'n eerste klas Audi-dealer
'.k.: SAAB 96, voor de
merken, alle bouwjaren.
Mitsubishi Colt 1500 GLX, royal Spacewagon 2000 GLX. bw.j. verz. mog. Ook inkoop.
Occasions
Centerparts
Ravenstijn, 02502-5435.
Audi 80/90 en 100
uitv., '87, i.z.g.st., 58.000 km, 1988. KI. grijs, km.st. 69000 Minervalaan 86, 020-6629517. hobbyist, prijs ƒ 750,Volvo
340,
mod.
'84,
APK
6-'92,
VOLVO-NIEROP
b.a.:
3-, 5-, 6-, en 7-serie
~e\. 02503 - 14097.
vraagt sloop- en schadewa- Het HOOGSTE BOD?? Bel
modellen, bouwjaren vanaf
voor ƒ 10.500,-. 020-6004718.
Donderdags koopavond.
f25.400. Tacx fietsendrager.
3
drs.,
Ipg,
wit,
zeer
mooi,
240
VAN
LPG
o.b.,
1e
eig.,
b.j. '83 t/m '90
gens. Origineel R.D.W.-vrijwa- voor vrijblijvende prijsopgaaf.
I986 t/m 1991
SAAB SERVICE
ƒ3.475.-. Tel. 020-6146392.
Mitsubishi Galant 1600 GL, 5nw.st., 11-'83; 440 GLE inj„
Inruil/leasing/financiëring
ring. De hoogste prijs en geen Loop, sloop en schadeauto's
MOLENAAR
Bel gerust voor vrijblijvende
bak, sept. '85, APK sept. '92
inf. centr., l.m.velgen, 20000
Nissan
risico. Tel. 6107942 of 6107946. m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
020-6943093
Rover
onderh., rep., apk
Adverteren in ..Showroom"
informatie
95.000 km, champagne metall.
km.,'90; 440 GL inj., 12-'88;
C
Tel. 020 - 665.86.86
6950. Tel. 020-6146392.
740
GL
Sedan,
airco,
LPG,
'89.
KING CAB, juli '88,2.5 D Turbo,
Autovroon
Autobedrijf RECORD
Nieuwe
FAX 020 • 665.63.21
Chevrolet
Div. VOLVO's 340-360 v.a. '84
Auto's te koop gevraagd
T.k. wegens omstandigheden 4x4, lichtmet. wielen, bul! bar biedt aan:
Royal Class Saab's
Postbus 156. 1000 AD A'dam
Hét AUDI CENTRUM
t/m '89.
MITSUBISHI COLT 1300 cabr etc. Evt. leverbaar'met kleine Austin Maestro 1300, 1987,
v.a. ƒ 17.000,-ü
OFF. AUDI/VW-DEALER
Vancouverstraat 2-12, AmsterChevy Vans
2 zonnedaken, met radio
opzet camper-unit. Import USA 45.000 km, rood metallic.
Te koop gevr. Peugeots 404,
DE HOOGSTE PRIJS
dam-west, tel. 020-6183951.
Rijscholen
18.000 km, b.j. nov.'QO
Cars, Keurenplein 9, Amster- Rover 3500 v.d. Plas, 5 bak
Contactweg 47,
5.0 benz, bj. '89, betrouwbare
Hoofddorp, 02503-14097
elk merk auto a contant met 504,505, J5,604 TD. Schade of
prijs n.o.t.k. 020-6241879
dam-Osdorp. Tel. 020-6670121. 1985, 95.000 km, Zircon Bleu.
020-6869611
VOLVO-DEALER BIEDT AAN:
auto's import U.S.A.cars.
Autocommerce,
vrijw.bewijs. Tel. 020-6105478. sloop.
• De autorubriek
Lod. v. Deysselstr. 77,
760 GL TD aut„ zilver met.,'87 AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
Keurenplein 9 Amsterdam
DEMO Rover 216 GSI, 5 deurs,
Te koop gevraagd: AUTO, evt. 023-338895.
1e
10
lessen
a
ƒ32
per
uur.
..SHOWROOM"
heeft
020-6116715
740
GL
aut.,
LPG,
zilver,
.
'87
Osdorp. Tel 020-6670121.
april 1991 1000 km, wit.
iets opknappen geen bezwaar.
Gratis halen en brengen.
een oplage van 730.000 ex. 740 turbo, schuifd., wit, . . '86
FSO juli '89,53000km, wit, LPG.
Campers
Tel.: 06-52827115.
->
Tel. A'dam: 020-6942145.
240 DL stationcar, - . . . dec.'SS
Opel Ascona i.g., bouwjaar T.k. Opel Ascona 16S Luxes, bj METRO 1300, maart 1987,
360
1986
t/m
1988
Volkswagen
HOOGSTE PRIJS
Autorijschool Ferry
eind '78 i.z.g.st. APK07-'91 evt. okt. 82, nieuw model, kleur kleur: rood, 77.000 km.
340 1.7
1987 t/m 1989 1e 10 lessen a ƒ 27,50 per les. voor elk merk auto, a contant, 'e huur amerik. fabrieksrood, met trekhaak, prijs METRO 1000 HLE, okt. 1983,
;amper. Prijzen v.a. ƒ1.600.Autobedrijf WIM VAN AALST OTO/ICI BV Citroen, WEESP, nieuw APK. Vr. pr. ƒ 1000.
340
1.4
1986
t/m
1990
met vrijwaringsbewijs.
'assat'78 4 drs. 1.6 L APK 12Tel.: 020-6932074.
kleur: rood, 102.000 km.
ƒ3500. 02503-17637.
Tel. 020-6390868 (Laurens).
Ongeëvenaard rijplezier,
D.W. all-in. Tel. 02908-6499.
uw CITROËNSPECIALIST
340
automaat,
1986
t/m
1989
Tel. 02990-37825.
91, radio, cass-sp. trekhaak
AUTOBEDRIJF RECORD
Bovag occas., 1 jr. garantie. Hogeweyselaan 21, tel.
Opel Kadett 1.3 HB, luxus,
AUTORYSCHOOL
MADURO
camper D. org. inb. 2+2
ƒ1200. tel. 02975-68798.
Off. Roverdealer
BX 14 RE zilver met, .. 2/89; 02940-16661, biedt aan:.
5-'84, APK '92, 3-drs., in
Staat voor kwaliteit. Bel nu voor JNKOOP AUTO'S, ± ANWB- 3l.pl., hefd. Erg mooi ƒ 18.500.
Seat
Duivendrechtsekade 75-77
Citroen
AX
1.0,
'88,
65000
km.,
BX 14 rood
1/89;
showroomstaat, ƒ4975.
• Bewijsnummers van een geeen afspraak voor een gratis pr., snelle afw. a contant m. 'el. 02550-17177 na 13 uur.
1096 AH Amsterdam.
BX 14, LPG, bl.grijs met. 6/89;ƒ10.950; AX 1.0 E, '88, 20000 Tel. 020-6146392
plaatste "SHOWROOM"
vrijw. bew., def. geen bezw.
proefrit. Tel. 6003882.
Een
PERFECTE
Seat
occasion
Tel.
020-6949266
BX TRI rood
6/88; km.,/ 11.950; BX 1.4, '8923000 T.k. Ascona 16s, eind '82, spoi- koopt u vertrouwd bij:
advertentie krijgt u alleen toeTel. 020-6108280/6149352.
BX 14E blauw. met. .. 10/88; km., ƒ19.900; BX 1.9D, '89 lers, getint glas, radio, trek- SEAT AUTO CENTRUM APC, ROVER STERLING, LPG, mrt gezonden als u dat bij de opUW VOLVO-DEALER
Ie 10 autorijlessen a ƒ25.
'88, APK 4-'92, zeer volledige
BX 14 Lpg, grijsbl. met. 6/89;75000 km., ƒ19.950; BX 1.6 haak, zeer mooie auto, APK
Meeuwenlaan 128
Michel geeft les in div. talen.
Koop- of VERKOOPPLAN2e Schinkelstr. 18-28. 020- mooie wagen. Import USA jave van de advertentie kenLet op
BX 16 TRI, rood
6/88; TRI, '89, 35000 km., ƒ21.500
Tel. 020-6369222
jaar maakt. De kosten daarNEN? Bel dan snel Nationale
020-6853683, b.g.g. 6181775,
6763333/6763334/6763335.
3-'92,
ƒ
4850.
02979-72790.
Cars, Keurenplein 9, A'dam- 'oor bedragen ƒ 3,AX 11 TGE, wit
7/90; BX 1.9 TRD, '85, 105000 km.
Ook voor leasing
075-174996 en 02990-34768
Occasionlijn. 023-365206
,,top-occasions"
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Osdorp. Tel. 020-6670121.
AX 11 TGE, rood
7/90; ƒ8.750; Peugeot 205 XAD, 9- T.k.: CORSA 1.5 D, wit,
bij Wagenpark
v.d. Madeweg 23,
Mazda 323, 1.3 GL, HB. 9/87; '90, 20000 km., ƒ 17.500. Aud b.j. '88, prijs ƒ 13.750,JOHAN BOOM
De Rover
A'dam - 020-6686146.
Rat Panda 750 CL blauw 1/88; 80 2.0 E, '88, 69000 km. Tel. 02503 - 14097.
^uiderakerweg 83 (oranje hek),
ƒ29.950.
AUTOBOULEVARD.
Inruil lease financiering
100, 200, 400, 800
Zeilemaker-Opel
ANWB gekeurd, Bovag garan
<Vdam-Osdorp
020-6105478
mogelijk, v.a. 2% per mnd.
T.k. Seat Roma 1.2 GL '83.
en
Mini
Cooper
tiebewijs, inruil mogelijk.
Beopend van 9.00 tot 21.00 uur
INRUILWAGENS
Bozenhoven 119-121
APK tot 3-7-'92. Grijs, l.g.st.
NU IN ONZE SHOWROOM
Alle auto's APK, hoge inruil. '
Mijdrecht. Tel. 02979-84866. V.a. ƒ 85 - 5 veerbollen op druk Constant keuze uit 100 auto's Vr.pr. ƒ 2650. 020-6630809.
Financiering binnen 24 uur,
Burg. D. Kooimanweg 7,
brengen bij de Citroénspecia
Tevens:
v.a. ƒ 5.000. 1 jaar garantie
Purmerend 02990-22551.
list van Zaanstad:
Daihatsu
• „SHOWROOM":
op arbeid/onderdelen,
diverse gebruikte Rovers
GARAGE RENÉ SPAAN
De autorubriek voor
vlazda 626 bj. '85, sed. diesel
Skoda
Vissers-pad 11, Krommenie
NIEROP-DAIHATSU b.a.
Amsterdam en omgeving.
f5.950. Rat 127 1050, 5 versn.
Minor Motorcars BV
075-281193 of -353788
Cuore TX, bl.met., 55000 km.,
Oplage 730.000 ex.
sportvelg. bj. '83. ƒ 2.950.
Skoda 10.5 LS, 22-12-'84, APK
'86; Cuore TG, wit, 32000 km.,
Roverdealer
Adverteren in
Elke week in Het Parool en
v1 .W. Passat bj. '81, 1e eign.
6-'92, 70;000km, oranje/rood, alle uitgaven van WEEKMEDIA.
'87. Vancouverstraat 2-12,
Sloterkade 43-44, A'dam
..SHOWROOM"
4-drs. ƒ4.950. Toyota Corolla
ƒ 1975. Tel. 020-6146392.
A'dam-West, 020-6183951.
tel. 020-6177975
FAX: 020 - 665.63.21
Tel. 020-6658686.
iftback bj. '84, diesel, 5-drs.
ƒ 5.950. Rat Uno SXi.e. bj. '89,
1e eign. ƒ 14.950. Nissan Sunny
1.3 LX, 3-drs. bj. '87 als nieuw
ƒ7.950. V.W. Passat, diesel,
5-drs bj. '85 ƒ 6.950. Citroen BX
1.6. TRS, bj. '83, ƒ3.450. Opel
Kadett 1.3 S, m. '86, 5-drs.
ƒ8.950. Datsun Bluebird 1.8
GL, bj. '83, Lpg ƒ 2.950. Nissan
Cherry Udiesel bj. '86, ƒ 7.950.
Renault 9 Broadway bj. '86,
ƒ 7.950. Rat Uno 45 S bj. '87,
ƒ7.950. Fiat Panda 1000 cl. m.
'87, (zwart) ƒ 5.950. En nog div.
auto's v.a. ƒ 800 tot ƒ 20.000.
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort.
AUTO SERVICE WETTER
Al onze occasions met ster:
1 jaar garantie.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Aster

BMW

Asmoco

Opel

Citroen

Van Vloten
Amsterdam

Algemeen

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop

komt dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?
Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt
u contact met zo'n 750.000 potentiële kopers.

In Het Parool en in de maar liefst 18(!) nieuws- en huis-aanhuisbladen van Weekmedia die in Groot Amsterdam
worden verspreid. Totale oplage 750.000 exemplaren.

Diversen
Wordt nu autorij-instrukteur en
bepaal je eigen inkomen.
Werkgarantie mogelijk. D?
goedkoopste en de beste van
Ned„ ƒ1650,-. MICHEL opl.
020-6853057/02990-34768.

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

In 4 dagen zo'n 750.000
vonkende verkoopcontacten.

• Bewijsnummers van een geplaatste "SHOWROOM"
advertentie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de advertentie kenbaar maakt. De kosten; daatvoor bedragen ƒ 3,-

.

Adres:
Postcode + Plaats:
Telefoonnummer:

Handtekening: _

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

AUTO
prijs excl. prijs incl.
6% B.T.W. 6% B.T.W.

1
2
3
ju H4

25,00

26,50

36,00

38,16

en _
£ 5

47.00

49,82

l 6
< 7

58,00

61,48

69.00

73,14

01

80,00

84,80

9

91,00

96,46

10

102,00

108,12

Auto's in

vliegen de deur uit!

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/
Rokin 110, Amsterdam. Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan der Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.

JONGE EE
GEZOCHT?
Mooie, verse eenden vangt u 't makkelijkst in hun natuurlijke
omgeving. Gewoon onder C van Citroen in de krant. Waarin
u trouwens ook minder zeldzame vogels op automobicigebicd
vindt. Tut 'ns even door de SHOWROOM-rubrick die iedere
week staat in Het Parool en de achttien (!) nieuws- en huisaan-huis-bladen van Weekmedia.

020-6658686

Fax nr. 020 -665 63 21

de krant helpt
u op weg

WEEKMEDIA
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E ZAANSE SCHANS in Zaandam is een typische Zaanse
woonbuurt. De winkels, werkplaatsen, vier molens,
musea en de twintig woonhuizen geven de bezoeker een
indruk hoe de Zaanstreek er rond 1750 moet hebben uitgezien.
Al is het voorgeschotelde beeld niet altijd even
waarheidsgetrouw. De straatjes bijvoorbeeld zijn voor het
gemak van de toeristen breder dan toen. De gebouwen stonden
hier oorspronkelijk ook niet. Ze zijn in de jaren zestig en
zeventig uit diverse delen van de streek overgebracht en
gerestaureerd. Het plan daarvoor is van de hand van de Zaanse
architect Jaap Schipper.

De Zaanse Schans wordt soms openluchtmuseum genoemd.
Dat is niet helemaal juist. Immers: vele huizen worden echt
bewoond. De stroom toeristen komt sommigen van hen
weieens de keel uit. De nieuwsgierigen drukken hun neuzen
maar al te graag tegen de oude raampjes. Nee, privacy is er op
de Schans niet bij.
Het woonbuurtje is het hele jaar open, met uitzondering van
de musea, die kennen wisselende openingstijden al naar gelang
het seizoen. De musea zrjn het bakkerijmuseum In de
gecroonde Duyvecater, het Uurwerkenmuseum, de
museumwinkel van Albert
Heijn en het stijlkamermuseum'Het
Noorderhuis/""" ' " '" ; • • • • • • •
-•• • • • • • • • ;
•j--->-"-~--~••*.'
Het bakkerij museum is gevestigd in een zeventiende eeuwse
huis. Vanaf 1753 was daar een bakkerij in gevestigd. De
inventaris dateert uit de negentiende eeuw. In de winkel is
oudhollandse snoep te koop en duivekater, het zoete brood
waaraan de bakkerij haar naam dankt. In de zomermaanden
juli en augustus is de bakkerij de hele week te bezichtigen van
10 tot 17 uur.
Het Uurwerkenmuseum geeft een overzicht van de
geschiedenis van het Nederlandse uurwerk. Het bezit een
unieke collectie klokken uit de periode 1500 tot 1850. Ook is er
een uurmakerswerkplaats met tal van gereedschappen te zien.
Dit zeventiende eeuwse bedrijfspand stond ooit in Assendelft.
Het museum is de hele week open van 10 tot 17 uur.
In 1887 opende Albert Heijn, de grondlegger van het
Koninklijke Ahold-concern een winkeltje in Oostzaan. De
museumwinkel op de Zaanse Schans is een zo getrouw
mogelijke kopie van dit pand. Op de toonbank en in de
schappen wachten vele 'oude' produkten - kandij,
kaasstremsel, peulvruchten, thee en tabak - op een nieuwe
eigenaar. De winkel is dagelijks open van 10 tot 13 uur en van 14
tot 17 uur.
Het koopmanshuis Het Noorderhuis werd in 1670 gebouwd
in Zaandijk en vergroot in 1800. Tegenwoordig is het voorste
deel ingericht als stijlkamer. Centraal staan de
kostuumpoppen, gekleed in Zaanse klederdracht. Het Zaanse
vrouwenkostuum was een van de rijkste drachten van
Nederland. Het Noorderhuis is dagelijks toegankelijk van 10
tot 17 uur.
Fotograaf Herman Homburg woont al jaren in Zaandam en
kent, net als de meeste Zaankanters, de Zaanse Schans op zijn
duimpje. Hij richt de lens van zijn camera dan ook niet op de
houten huisjes en de molens. Herman Homburg zet liever de
bezoekers op de plaat.

B'^r*

:%, .

•*
;if& •.;-. --r-i J^asfft
^^<;cf
, ..„-

'>*'" "T*- ^.t,^ ...
X. xt- ;3s^\

>\•:&&£*£*%
g^s?»

È&' ^^?^É^<2V ^&

«KXiA,. 1 .vCa ^ ' i . J

i

DONDERDAG 18 JULI 1991

WEEKMEDIA 22

PERSCOMBINATIE

Tweekam.app. op 7e et., balkon
zuid/oost. Ind. hal, gang, woonkamer,
keuken, slaapk., douche en toilet,
berging. Serv.k. ƒ280,- p.m.
Vr.pr. ƒ123.000,- k.k.

is uitgeefster van Het Parool, Trouw, de Volkskrant en
de Weekmediabladen.
Het bedrijfsonderdeel Algemene Zaken bestaat uit de afdeImgen Huisvestmg/Bouwxaken, Beveiliging en Bewaking,
Assurantiën, Inkoop, Civiele Zaken en Postkamer en Telefooncentrale.

Dagelijks geopend van 13.00-21.00 uur

Voor de afdeling Telefooncentrale, die ressorteert onder
laatstgenoemde afdeling, ?oeken wij kandidaten voor de
functie van

HALTESTRAAT 34
TEL 02507-12025

Zaterdags geopend van 9.00-21.00 uur

Atta (ivrethten xijii inclusief gurnitiiur naar keuze en
kmmen kond of warm. afi/ehaald worden

telefonist(e)

WEEKMENU
Donderdag.
Cordon Bleu in Tomatetigehaktsaufs fl. 13,50
Vrijdag.
Paling in 't groen
fl. 13,50
Zaterdag.
Gegnllde Zalm in witle wijnsaus fl. 15,50
Zondag.
Vurkenshuasje met Chamyrignonroomsaus
fl. 15,50
Maandag.
Saté met toebehorenfl.10,50
Dinsdag.
Coq au vin fl. 13,50
Woensdag.
Spare Ribs fl. 13,50

op p a r t - t i m e basis
De telefomst(e) is onder andere belast met het verwerken en
begeleiden van inkomende en uitgaande telefoongesprekken
ten behoeve van Perscombinatie N.V.
Wij verwachten van kandidaten dat zij:
- over kennis van de moderne talen beschikken;
- bekend /ijn met moderne telefoonbedieningsapparatuur;
- woonachtig ?ijn in Amsterdam of directe omgeving.
De werkzaamheden worden verricht in diensten van 4 uur,
op maandag tot en met vrijdag tussen 07.30 uur en 01.30 uur
('s nachts).
Er bestaat een plaatsingsmogehjkheid voor een kandidaat die
gemiddeld 20 uur per week werk/aam kan zijn.

L

Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring. Tevens
geldt er een toeslag voor afwijkende werktijden.

Maak de zomer
nog gezelliger
met bloemen

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de groepsleidster telefooncentrale, mevrouw G. van Steensel, telefoon
020-562.2800.

Tweekam.app. op 3e et. in centrum.
Ind. entree, hal, gangkast, badk. met
ligbad, wastafel en toilet, woonk. met
open keuken en inb.app., balkon.
Serv.k. ƒ350,- p.m.
Vr.pr. /127.500,-k.k.

Tjerk Hiddesstraat 143
Driekam.app. op 9e et., balkon
zuid/oost. Ind. entree, hal, toilet,
woonkamer, open keuken, badk. met
douche, 2 slaapk.. Serv.k. ƒ330,- p.m.
Vr.pr. ƒ145.000,- k.k. Garage
ƒ12.500,- k.k.

Schuitengat 55
Tweekam.hoekapp. op 3e et., groot
balkon zuid. Ind. entree, hal, keuken,
slaapk., garderoberuimte, badk., toilet,
angkast, woonkamer. Serv.k.
450,-p.m.
Vr.pr. ƒ149.000,- k.k.

G

J. BLUYS

De sollicitatietermijn sluit op 23 juli 1991.

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

De specialist
in al uw
bloemwerken

H

•

VAN

Tevens rep. van
dakgoten.

VAKBEKWAME
BROOD/BANKETBAKKER

Onze aanbieding:
de eerste 5 lessen 32,50 per les
vervolglessen 42,50 per les

I.V.M. VAKANTIE GESLOTEN

ook voor spoeaopleidingen

VAN 30 JULI
T/M 12 AUGUSTUS

tel.

O25O7-19188

ZOMERPLANTEN

HELP
werkende jonge
vrouw 25 jaar zoekt
nog steeds per
direkt woonruimte.

Tel. 19898
b.g.g. 13468

4-kam. hk. app.

Heb 'je soms interesse om kapster
te worden?

Makelaardij

J. M. coiffeurs international

H. F. v. Leuven

leerling kapster

V.

Haltestraat 55

SCHIESSER
A M S T E R D A M

S T I C H T I N G

ADV l S E RlNG

AR BEID

1

Gevraagd voor het zomerseizoen

PART-TIME HULP m/v
voor bediening en snackbar.
Voor inlichtingen vragen naar Jos,
Eetcafé Expresso,
Paulus Loot Boulevard 19.

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

voor zwarte- en migrantenvrouwen op MBO/HBO mvo.

Öp weg naar werk
Start september 1991

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

Zandvoort is een dynamische, bijna 16.000 inwoners tellende gemeente.
De grote toeristische en recreatieve aantrekkingskracht maken het
werken in Zandvoort extra boeiend.
De bestuursdienst bestaat uit de sectoren Middelen, Bewonerszaken, Grondgebied en Eigendommenbeheer en een stafafdeling
Voorlichting en Public Relations.
Binnen de bestuursdienst staat het streven naar kwaliteit, effectiviteit
en klantvriendelijkheid centraal.
De bestuursdienst wordt geleid door een managementteam, dat
bestaat uit de gemeentesecretaris (voorzitter) en de vier sectorhoofden.

Marisstraat 13a. Tel. 15186

PART-TIME MEDEWERKER M/V
(18,5 uur)

PERSCOMBINATIE ZOEKT KOPLOPERS IN
HET BEZORGEN VAN KWALITEITSKRANTEN

Algemene informatie:
De sector grondgebied bestaat uit drie afdelingen: Ruimtelijke
Ontwikkeling, Bouwtoezicht en Milieu, en Algemeen Bestuur.
De afdeling Algemeen Bestuuromvatvijf formatieplaatsen, alsmede
het bureau HALT.
Het takenpakket van de afdeling omvat: openbare orde en veiligheid
(politie, brandweer), bestuurlijke en juridische aangelegenheden,
bezwaar- en beroepschriften (AROB-zaken), Algemene Plaatselijke
Verordening, drank- en horecazaken, Wet op de Kansspelen, etc.
Functie-omschrijving:
De medewerker wordt belast met:
- drank- en horecazaken;
- vergunningverlening o.g.v. Wet op de Kansspelen en de Algemene Plaatselijke verordening;
- aansprakelijkstellingen wegens schade;
- aanvragen voor invalideparkeerkaarten;
- het bijhouden van de afdelingsadministratie en juridische bibliotheek;
- het redigeren van raadsvoorstellen;
- ondersteunende werkzaamheden t.b.v. de afdeling, zoals notuleren, algemene correspondentie, invulling enquêtes e.d.

Vergeet niet je gegevens duidelijk in te vullen. De

ook voor de best betaalde bijbaan! Word

bon kan zonder postzegel worden verstuurd.

vakantiebezorger voor de Perscombinatie. Hier
is |e kans!« Ben je tenminste 15 jaar, • kun je op

Behandeling gebeurt in volgorde van binnenkomst. Prettige vakantie alvast.

tijd komen « en kun je de kranten correct
bezorgen dan kun \Q je aanmelden. Zodra er

BÊZÖRGER~SBON

een wijk vri| is, krijg je bericht. En een leuke

Ik meld me aan als Koploper.

Functie-eisen:
- HAVO en/of MEAO-diploma
- bij voorkeur in het bezit van het diploma Bestuursambtenaar;
- goede mondelinge en redactioneel uitdrukkingsvaardigheid;
- goede contactuele eigenschappen en een collegiale instelling;
- belangstelling voor en ervaring met automatisering strekt tot
aanbeveling.

verrassing (na de eerste twee weken werken).

Selectie en salariëring:
Bij de sollicitatiegesprekken wordt een vertegenwoordiging van de
afdeling Algemeen Bestuur betrokken.

Zend de bon snel in. Des te eerder kun je
beginnen.

Aanstelling zal plaatsvinden op een salarisbedrag, afgeleid van
minimaal f 2324,-tot maximaal f 3.509,--bruto per maand (op basis
van een 37-urige werkweek).

Mijn naam

.M/V

Adres
Postcode/Plaats
Telefoon

Leeftijd:

G Vakantiebezorger D Vaste bezorger
Beschikbaar vanaf:
Voorkeur D ochtend- D middagbezorging
PERSCOMBINATIE is uitgever van de kwaliteitskranten Het
Parool, Trouw en de Volkskrant. In de bezorging wil
Perscombinatie koploper zi|n Stipte en correcte bezorging staat voorop. En daarbif hoort een prima beloning.

De bon, in open envelop, zenden aan Perscombinatie,
Antwoordnummer 2403, 1000 PA Amsterdam IGeen
postzegel nodig)

* * * * *
Tricot pyama's
lange mouw

Tijd maandag en dinsdag 9.45 -15.00 uur

Voor de afdeling Algemeen Bestuur van de sector Grondgebied
vragen wij een:

veel extra's verdienen in de Super Zomer Aktie
voor Koplopers.

2 stuks 35,MT M-L-XL-XXL
ALLEEN WIT

Duur 2 dagen in de week gedurende 3 maanden

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME

ook. Dan verdien je het hele jaar door. En je kunt

* * * * *
AMERIKAANSE
T SHIRTS

Er start weer een cursus
'Arbeidoriëntatie en sollicitatie'

49,95
mt 50 t/m 58

Telefoon 622 23 99
Prinsengracht 689
Amsterdam

Renée Wezel

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Misschien wil je liever een vaste bijbaan. Dat kan

19,95

VOOR VROUWEN

Neem dan zo spoedig

WONING STOFFFERING

Aanbiedingen
HERENSLIPS en
-SINGLETS
2 stuks voor

mt. 5-6-7-8
wit/bleu

Van Stölbergwég 1.-TeL 17093

1\n om wat bij te verdienen? Kies in de vakantie

Kroon Mode

Inl. tel. 14040

Hanneke de Boer of

offerte.

020-6623325

heef f plaats voor een

mogelijk kontakt op met

Vraag vrijblijvend

Leeuwerikenstr. 12
Hr.opbrengst
ƒ 9700,Vve 3600,-

n MAKELAAR O.G. n

Kwekerij

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

m. gar.

Potgieterstraat 24
Zandvoort
Tel. 12865

Interesse?

SCHILDERWERK

Tel. 02507-30890
023-343542

Beleggen
m. toekomst

± 21 jaar.

%

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

U kunt nu lessen in de sportieve
MAZDA 323 F

Ook voor
timmer-, voeg- en
stukadoorwerk.

vraagt een

W. v.d. Veld

RENEE

Paap

BROOD-BANKET
BAKKERIJ

SCHAIK
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien

autorijschool

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

enz.

Vr.pr. ƒ 105.000,-k.k.

%s

BLOEMENHUIS

Fa. Frank
Dakbedekkingsbedrijf
Gespecialiseerd
in alle soorten
dakbedekking,
leien, pannen,
zink- en platte
daken.

Alle merken
Gashaarden en gasfqrnuizen
Ook voor uw sanitair.
Inlichtingen en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

Hogeweg 56/9

*

Uw schriftelijke reacties kunt u richten aan de afdeling Personeelszaken van Perscombinatie N.V., Wibautstraat 150,
1091 GR Amsterdam, ter attentie van de heer H. Kramer,
personeelsfunctionaris, onder vermelding van HK 91.15.

HONDENKAPSALON

Fa. Gansner & Co.

Burg. van Alphenstraat 57/20

Inlichtingen en sollicitaties:
Nadere inlichtingen omtrent de functie kunnen worden ingewonnen
bij het hoofd van de afdeling Algemeen Bestuur van de sector
Grondgebied, de heer mr. E.C.B, van de Poel, telefoon 0250761475.
Inlichtingen omtrent de sollicitatieprocedure kunnen ingewonnen
worden bij de afdeling personeelszaken van de sector Middelen,
telefoon 02507-61450.
Sollicitaties, gericht aan burgemeester en wethouders van
Zandvoort, kunnen binnen 21 dagen na publikatie worden
ingezonden aan de gemeente Zandvoort, afdeling Perspneelszaken, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort, onder vermelding van
vacaturenummer G.G.3.5B linksboven op de enveloppe.

korte mouw

39,95
mt 48 t/m 56
* Blue
* *bird'
* *
elast. katoen
HERENSLIPS
bij 2 stuks
5,- korting

Randstad
heeft volop
werk

* Damesslips
* * * *
100% katoen
tanga's
2 stuks 13,95
heupslips
2 stuks 14,95
taille slips
2 stuks 15,95

Ziekenverzorgenden en
verpleegkundigen opgelet!
BIJ ons kunt u zelf uitmaken wanneer u werkt en wanneer u
vrij bent Ideaal om in uw vak bij te blijven en toch
ongebonden te zijn
Informatie bij Elsbeth den Otter, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49

randstad uitzendbureau

* Slippididu
* * * *
elast. katoen
damesslips
div. modellen
bij 3 stuks
5,- korting.

geeff u meer!
ONTDEK HET FORT PAMPUS
Van 9 juli tot en met 22 augustus vertrekt iedere dinsdag en
donderdag vanaf Steiger 7 direct achter het Centraal Station in
Amsterdam om 12.00 uur een salonschip van Rederij Naco om koers
te zetten naar Pampus.
Na het passeren van de Oranje Sluizen komt men op het buiten IJ,
waar Pampus al snel in zicht komt. Aangekomen op Pampus wordt
u ontvangen door de beheerder, die hier in eenzaamheid het eiland
bewaakt en volgt een unieke rondleiding door de gangen, spelonken, geschutskoepels en munitiekamers van dit eens zo machtige
fort. In de ontvangstruimte kan aan de hand van een overzichtstentoonstelling de geschiedenis van Pampus worden bekeken. Terug
aan boord heeft u zeker iets engs beleefd of een vreemde ontmoet.
De tocht duurt tot ca. 15.30 uur, wanneer u weer afmeert achter het
Centaal Station.
Data:
Kosten:

Reservering:

iedere dinsdag en donderdag van 9 juli t/m 22
augustus om 12.00 uur vanaf Steiger 7 achter het
Centraal Station in Amsterdam.
tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon betalen volwassenen f 14,50 (in plaats
van f 19,40) en kinderen t/m 12 jaar f 7,50 (in plaats
van f 12,50) per persoon.
onderstaande volledig ingevulde bon insturen naar
of telefonisch reserveren bij Rederij Naco,
de Ruyterkade Steiger 7, 1011 AA Amsterdam, tel.
020-6262466.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon op dinsdag en
donderdag bij Rederij Naco, de Ruyterkade Steiger 7 m Amsterdam
betalen volwassen f 14,50 en kinderen t/m 12 jaar f 7,50 voor een
tocht naar Pampus.
Naam:
Adres:
Postcode:
Datum:

Telefoon:
.

_
Woonplaats:
Aantal volwassen:

Aantal kinderen: —

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 650.000 BRIEVENBUSSEN

Donderdag 25 juli 1991

Los nummer ƒ 1,50

51e jaargang nummer 30

Oplage: 5.100

Wethouder Ingwersen: 'Strandpachters voerenhetze tegen gemeente'

Toerist wil gelijke behandeling
ZANDVOORT - Toeristen, die het strand in
Zandvoort bezoeken en een stoel of bed huren,
zijn over het algemeen bereid om de gulden
toeristenbelasting te betalen. Ze vinden echter
ook dat er geen onderscheid gemaakt moet
worden tussen toeristen en Zandvoorters. Gelijke prijzen voor iedereen, zijn de meeste badgasten van mening. Dit is gebleken uit een onderzoekje van het Zandvoorts Nieuwsblad. De
Strandpachters heffen op dit moment nog geen
extra gulden belasting.
Veel toeristen huren een stoel of een bed op het
strand. Ze betalen minstens acht gulden voor een bed en
vijf gulden vijftig voor een stoel. Dat zijn vastgestelde
bodemprijzen. Er zijn ook Strandpachters die boven de
prijs gaan zitten. Zo kost het huren van een stoel op het
strand vaak iets meer, tien of elf gulden. Over de hoogte
van de prijzen zijn de meningen onder de huurders
verdeeld.
Een vrouw uit Amersfoort zegt: „Ik vind vijf gulden
een normale prijs. Dat betaal je in het buitenland ook.
We komen zelden deze kant op en daarom maakt het
voor een keer niet uit. Maar als we hier vaker zouden
komen zou ik echt niet iedere keer een tientje betalen."
Het laat zich raden dat ze de verhoging van een gulden
in verband met de strandstoelenbelasting ook teveel

vindt. Bij een gulden verhoging zou zij er zelfs van
afzien een bed te huren.
Wat betreft de prijs van de stoel blijkt de Amersfoortse een uitzondering. De meeste huurders vinden de
huurprijs van een stoel of een bed redelijk. Verreweg de
meeste huurders zouden de extra gulden ook wel bètalen. Een vrouw uit Mijdrecht zegt daarover: „Je neemt
die stoel toch wel, ook als hij een gulden duurder is."
Anders wordt het echter als de badgast naast de huurder van een strandstoel een Zandvoorter is en géén
gulden extra hoeft te betalen. Het overgrote deel van de
ondervraagde strandgasten laat merken het daar niet
mee eens te zijn. De Amersfoortse vrouw: „Het is zot als
mensen die uit het binnenland komen, meer moeten
betalen voor het huren van een strandstoel."
De Mijdrechtse vrouw meent: „Ik vind het raar als een
Zandvoorter minder hoeft te betalen. Het is onwijs als
ze dat echt zouden doen. Zeg maar tegen diegene die dit
uitgevonden heeft, dat hij gek is."

Eng
De Amsterdammer: „Het is belachelijk dat je als
Zandvoorter de belasting niet hoeft te betalen. Ik voel
mij geen toerist in eigen land. Ik kan mij bij hotels of bij
een bungalowpark nog wel voorstellen dat ze toeristenbelasting heffen, maar bij het strand vind ik dat te ver
gaan. Zandvoorters zouden zich dan ook moeten legitimeren. Dat vind ik wel eng worden."

een teveel kan vervallen, behalve
Tips en Kust

De kwestie van de legitimatie is voor de strandpachters een wapen in de strijd tegen de strandstoelenbelasting. Er bestaat (nog) geen wet waarin mensen verplicht
worden zich te legitimeren. De Strandpachters hebben
echter gekozen voor een methode van belastingheffing,
waarbij uitgegaan wordt van de werkelijke aantallen
verhuurde stoelen. Daar komt dan bij dat de pachters
een administratie bij moeten houden van hoeveel stoelen ze verhuren aan Zandvoorters en aan toeristen,
omdat Zandvoorters de toeristenbelasting niet hoeven
te betalen.

Proefproces
De raadsman van de Strandpachters, de heer Offermans, heeft in een brief het college van Burgemeester
en Wethouders voorgesteld de verordening dit jaar niet
uit te voeren. De Strandpachters willen de rechtsgeldigheid van de verordening door de belastingrechter laten
toetsen in een proefproces. De advocaat wijst er m de
brief aan het gemeentebestuur op dat er geen legitimatieplicht bestaat en dat controle ondoenlijk is. Bovendien moeten de Strandpachters extra personeel in
dienst nemen, omdat de administratie meer tijd vergt.
De Strandpachters kunnen, volgens de advocaat, die
kosten niet opbrengen.
Wethouder Peter Ingwersen is niet onder de indruk
van het handelen van de Strandpachters. Voor hem is de
zaak „zo klaar als een klontje". „Aan het eind van het

seizoen moeten ze aangifte doen van het aantal verhuur
de stoelen. Als ze dat niet doen dan kriigen ze 'ambtshalve' een aanslag opgelegd. Als ze die niet willen betalen
kunnen ze bezwaar maken."
De wethouder zegt zelf wel te voelen voor een procedure, waarin „een aantal essentiële zaken aan de orde
komen" „Die zaken kunnen tijdens overleg afgespro
ken worden."

BMoord
Het Zandvoorts Nieuwsblad
*3»
heeft onderzoek gedaan
«5
naar de mening van bewoners van
Zandvoort Noord over het wonen in
die wijk De meeste mensen heb
ben het erg naar hun zin Zij genie
ten vooral van de rust

Dïereim

Fanfare
Ingwersen zal zelf niet het initiatief nemen tot een
gesprek. De wethouder: „De Strandpachters hebben gedreigd met een kort geding. Ik zal dat afwachten. Ik vind
dat dreigen overigens geen wijze gang van zaken. Er is
een hoop fanfare om niets. Het gaat uitsluitend om het
belasten van dagtoensme. De Strandpachters halen
daar allerlei legitimatieproblemen bij. Ze voeren een
hetze tegen de gemeente en dat lijkt mij niet verstandig.
Ze treffen zich zelf daarmee, ik praat graag met de
heren, maar niet onder dreiging van een kort geding."
De wethouder zegt dat het idee van een proefproces
van hem komt: „Ik ben in februari al gekomen met het
idee om met een procedure te komen, waarin twee
Strandpachters als voorbeeld dienen en de rest gewoon
doorgaat met heffen. De Strandpachters komen daar nu
mee, omdat ze waarschijnlijk doorhebben dat ze met
een kort geding kansloos zullen zijn", aldus Ingwersen

Van dieren houden en er dan
#5
ook nog mee werken Twee
0>
vakantiekrachten van het dierente
huis in Zandvoort-Noord aan het
woord

T"ip>s
Komend weekend is het
gweer feest in Zandvoort Hel
O
Fun Festival en de jaarmarkt Dit
programma en andere activiteiten
uit de regio zijn te lezen in de rubriek
'Te Kust en Te Keur'

Het Zandvoortse paard Des
gperado zorgde voor een vervJ
rassing door de kortebaandravenj
te winnen Een verslag

Bewoners Keesomstraat richten commissie op

EMM belooft flats in
winter op te knappen
ZANDVOORT - Bewoners
van een flat in de Keesomstraat zijn bezig met het oprichten van een bewonerscommissie. Met afgevaardigden
van de commissie willen ze
praten met woningbouwvereniging EMM over problemen
in de flat. EMM heeft al toegezegd een aantal problemen in
de winter op te willen lossen.
Miep van Leen is een van de initiatiefneemsters voor het oprichten
van een bewonerscommissie. Zij
laat zien met wat voor problemen de
bewoners in de flat te kampen hebben. De meeste naambordjes in de
hal zijn verdwenen. Van de ruimte,
waarin de postbode grotere stukken
post neer placht te leggen is het slot
stuk en de ruimte wordt dus niet
meer gebruikt. De deurposten in de
hal schreeuwen om een verfje. „Al
twintig jaar is er hier niet meer geverfd", aldus Miep.

Spookhuis
De gang naar de boxen heeft veel
weg van een spookhuis. Lampen zijn
stuk of knipperen alleen maar. Bovendien zijn de sloten op de deuren
zo zwak dat het met verantwoord is
om kostbare spullen in de box neer
te zetten. Gevolg: de mensen zetten
de fietsen op de galerij.
Een aantal bewoners is het zat en
vindt dat er iets moet gebeuren. Besloten is om een bewonerscommissie op te richten om sterker te staan
naar de wonigbouwvereniging. Een
briefje, dat mensen oproept om zich
aan te melden, hangt op een goor,

mm

bruingeblakerd prikbord.
Miep van Leen is van mening dat
er 'kleine dingetjes' zijn die moeten
gebeuren: „Wat wij willen, hoeft helemaal niet zo duur te zijn. Hier en
daar een verfje. Gewoon de boel wat
opfrissen, zodat het er wat netter uit
komt te zien."

Troep
De schuld van de verwaarlozing
ligt volgens Miep niet alleen bij
EMM. „Ook de bewoners zelf kunnen een hoop doen. Als er een vuilnisbak omvalt, maar niemand ruimt
het op, dan wordt het een grote
troep. Bewoners kunnen een hoop
zelf doen. De sociale controle een
beetje versterken. Het moet toch
mogelijk zijn om aan iemand te vragen of hij de vuilnis even beneden
wil zetten in plaats van op de galerij
te laten staan."
Woningbouwvereniging
EMM
zegt van een aantal klachten op de
hoogte te zijn. De heer Kramer, van
de technische dienst, laat weten dat
EMM het voornemen heeft in het
najaar iets aan de flats te doen. Dat
is besloten na overleg met een bewonerscommissie in een andere flat in
de Keesomstraat.
Kramer: „Alle hallen van de flats
in de Keesomstraat worden in november/december geschilderd en
we willen ook wat aan de bellenborden gaan doen. De opknapbeurt
staat op stapel voor dit jaar en we
hebben daar in de begroting ook al
rekening mee gehouden."
De nieuwe bewonerscommissie en
de woningbouwvereniging hebben
een afspraak gemaakt voor volgende
week.

Woning brandt
geheel uit
ZANDVOORT - Een woning in de
Jacob van Heemskerckstraat is
dinsdagochtend volledig uitgebrand.
Van de woonkamer en de slaapkamer, waar de brand begon, bleef weinig over.
De bewoners en de buren ontdekten de brand rond half acht. De
brandweer, die snel ter plekke was,
had de brand binnen een kwartier
onder controle. De omliggende woEr is weer kermis in Zandvoort en dat betekent dat vooral jongelui zich uit Verder is er ook het een en ander te beleven voor de jongere kinderen. De ningen bleven ook niet van schade
kunnen leven. Voor de snoepers zijn er de verschillende kramen met zoetwaren, draaimolen ontbreekt niet en er is ook een calypso, waarin men een volle maag gevrijwaard. De woningen liepen emzoals de suikerspin en diverse kaneel- en zuurstokken. Er is zelfs een wagen kan kwijtraken, hoewel dit niet echt de bedoeling is. Het jongetje op deze foto is ge schade op door bluswater. Ook
die echte Duitse braadworsten verkoopt.
bezig met een 'kikkerspel'. Met de hamer moet hij op een soort wip slaan, was er wat rookschade.

Kermis in Zandvoort

waardoor de kikker in een van de bakjes terecht komt. Tenminste dat is de
Op de Zandvoortse kermis ook de traditionele attracties. De macho's verzame- bedoeling. Voor de jongsten is dit spel altijd prijs.
len zich met hun scooters bij de botsauto's. Daar staat ook de boxbal, waarop de De kermis staat op de parkeerplaats bij het NS station en blijft daar tot en met 31
echte krachtpatsers hun kracht demonstreren. Er is zelfs een tent waarbij juli.
liefdeszoekers hun perfecte partner kunnen vinden.
foto Bram Stijnen

'Gezichtsbepalend echtpaar' 65 jaar getrouwd

Na vijfenzestig jaar huwelijk zijn
Jean Piere Longayroux (88) en Jeanne Proost (86) het nog altijd roerend
met elkaar eens. Als ze het nog eens
over zouden mogen doen, kozen ze
weer voor elkaar. In 1924 ontmoetten zij elkaar voor het eerst. De pier
m Scheveningen was hun eerste ontmoetingsplaats. Het echtpaar weet
het zich nog goed te herinneren. „Samen met mijn vriend zat ik een ijsje
te eten toen ik tussen het talrijke
publiek het mooiste meisje uit mijn
dromen ontwaarde", vertelt de oudste zoon van een Franse paraplu verkoper nog nagenietend. Ook toen
bleek Amor een scherpschutter. Zijn

Waterstanden
Datum
25jul
26jul
27jul

HW

LW HW LW

03.56 12.05 16.08 23.55
04.14 12.50 16.39 00.30
04.55 13.05 17.15
05.25 00.55 17.45 13.20
05.58 01.14 18.18 1335
06.26 02.07 18.50 14.26
06.56 02.40 19.19 14.55

afgevuurde pijl trof meteen doel.
Het was liefde op het eerste gezicht.
Twee jaar later trouwde het stel en
gingen ze in Amsterdam wonen. Na
14 jaar als etaleur gewerkt te hebben
besloot hij voor zichzelf te beginnen.
Zandvoort leek hen de ideale plaats.
In mei 1940, een week voordat de
Tweede Wereldoorlog uitbrak, startten zij op het Raadhuisplein hun geschenkenhuis 'Hoyngs'. In december 1942 werden zij gedwongen naar
Amsterdam te verkassen. Aan het
einde van de oorlog verhuisde het
paar naar Heemstede. Lang duurde
hun aanwezigheid daar niet.
In het voorjaar van 1946 keerde
het echtpaar weer terug op hun oude
stek aan het Raadhuisplein. Van het
'oude' Zandvoort was nog maar weinig over. De wederopbouw van de
badplaats lag hen na aan het hart.
Longayroux zette zich met hart en
ziel in om Zandvoort weer in haar
oude glorie te herstellen.
Het zat Jean niet mee. De vroede
vaderen van destijds hadden zo hun
eigen ideen. De flats langs de boulevard getuigen daarvan. Ondanks alle
tegenwerking bleef hij zich inzetten
voor de badplaats. De toenmalige
handelsvereniging 'De Hanze' (de
voorloper van de Zandvoortse ondernemersvereniging) was blij met
zijn bemoeienissen. Van maart 1949
tot en met april 1970 was hij algemeen bestuurslid van Touring
Zandvoort (de latere VW). Ook als
promotor van Zandvoort en van het
circuit heeft hij zijn sporen wel verdiend.

Achtervolging
ZANDVOORT - Een 78-jarige inwoonster van Santpoort-Zuid werd
op 21 juli omstreeks half vier beroofd van haar handtasje op het Stationsplem. De dader reed op een
fiets. Een getuige snelde de tasjesrover achterna. Hij kon de verdachte
niet aanhouden, maar hij kreeg wel
het tasje te pakken.

Wateroverlast
ZANDVOORT - Bewoners van een
perceel aan het Schuitengat hadden
op 19 juli last van wateroverlast in de
meterkast. Via buren van het bovengelegen perceel is de politie een kijkje gaan nemen. Een techische bureau heeft de achterdeur gedemonteerd, waardoor de politie naar bmnen kon.
Toen bleek dat in het toilet de
kraan van het wastafeltje helemaal
openstond. Hierdoor kwam de vloer
blank te staan en liep het water, via
de meterkast, naar beneden. De politie heeft de kraan dichtgedraaid en
een briefje voor de bewoners achtergelaten.

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in mijn
omgeving afspeelt. Te'r kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

Wederopbouw

13 weken voor maar ƒ 11,00
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> Het echtpaar Longayroux geniet nu van een welverdiende oude dag. Onder de vele Zand
chtpaar de afgelopen maandag geluk kwamen wensen, bevond zich ook het burgemeesters)

tiger aan te gaan doen. De zes maanden vakantie bij hun oudste zoon in
29jul
Australi heeft hen goed gedaan.
30 jul
Sinds hun terugkeer woont het echt31 jul
paar Longayroux in de Marisstraat.
01 aug
07.31 03.15 19.51 15.36
In hun huis 'De Ruisende Golven'
02 aug
08.05 03.44 20.36 16.05
gemeten zij van hun levensavond.
Terugkijkend op het verleden voeMaanstanden:
len zij zich de twee gelukkigste menEigen gezicht
Volle maan vrijd. 26 juli, 19.24 u.
sen van de wereld. Ondanks of dankLK zat. 3 aug.
In 1971 werd de winkel opgeheven zij hun leeftijd bezitten beiden een
Doodtij 4 aug.
en het echtpaar besloot het wat rus- creatieve geest. Vooral de goedlach28 jul

Auto's gemerkt
ZANDVOORT - De tweede stad,
wat betreft autodiefstallen is nog
steeds Zandvoort. Een ondernemer
heeft daar wat op gevonden. Bezitters van automobielen worden vrijdag en zaterdag in de gelegenheid
gesteld om hun voertuig te laten
merken. Dat kan bij servicestation
Geerling. Tegen betaling van vijfentwintig gulden worden alle ramen
van de auto van het kentekennummer voorzien. De hele operatie duurt
ongeveer tien minuten.
Ook Duitsers en Belgen kunnen er
terecht. Van deze auto's worden de
laatste acht cijfers van het chassisnummer ingegraveerd.

Longayroux-Proost is het oudste echtpaar van Zandvoort
ZANDVOORT - Wie kent ze
niet. Het echtpaar Jean en
Jeanne Longayroux wonen al
sinds 1940 in Zandvoort. Vroeger dreven zij een winkel aan
het Raadhuisplein. Afgelopen
maandag vierde zij hun 65-jarig huwelijksfeest. Het burgemeestersechtpaar kwam de
feestelingen gelukwensen.

Epilepsie-patienten voelen
-j
zich veilig in de Cruquiushoei
ve „Niemand raakt in paniek bij een
aanval ', zo zegt een van de bewoners van de Cruquiushoeve

se Jean Pierre houdt van knutselen,
daarvan getuigen zijn vele werkstukjes die overal in en rond hun
huis te vinden zijn.
Afgelopen maandag vierde, zoals
gezegt, het echtpaar hun vijfenzestig
jarig huwelijksfeest. In huize 'De
Ruisende Golven' was het die dag
een drukte van belang. Vele kwamen
het bruidspaar de hand drukken.
Onder hen was ook het burgemees-

tersechtpaar. Voor Jean en Jeanne
betekende al deze adhesie-betuigingen een kroon op hun vele werk dat
zij m de loop van de jaren voor Zandvoort deden. Het is zoals een van de
gasten tijdens de receptie opmerkte:
„Het echtpaar Longayroux heeft
Zandvoort een eigen gezicht gegeven."
Het echtpaar Longayroux is op dit
moment het oudst getrouwde echtpaar in Zandvoort.

Naam (m/v) L
Postcode/Plaats. L
J_
J l d \ m lontrolc hivorginii) | WK |
Telefoon: l_l L_L
Giro/Banknr • l l.... l
Daarna word ik abonnee en betaal per D maand ƒ 4,75* D kwartaal ƒ 15,00
D halfjaar ƒ 27,00 D jaar ƒ 49,00
* een maandabonnement is uitsluitend mogeh)k bij
automatische betaling. Voor postabonnees gelden
andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668.13.00
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
g "710371 "017003
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FAMILIEBERICHTEN
Hoera!

Trees en Nico

organiseert
OVZ ZANDVOORT
•*j>

37 jaar een paar.
Annemarie en Jan
Liesbeth en Roland
Heleen en Hans

j

DOKTERSBERICHTEN

J. G. Anderson
huisarts
AFWEZIG
van 27 juli tot 15 augustus
waarnemers
C. A. Jagtenberg
F. Weenink
SPREEKUREN VLGS AFSPRAAK

ADVERTENTIES

BOOT NATUURSTEEN
gespecialiseerd
in grafmonumenten

Op aanvraag sturen wij u vrijblijvend onze
folder.
Onze adviseuse zal u graag thuis bezoeken
om u kennis te laten maken met onze
complete serie grafmonumenten.
Ook is er op afspraak een bezoek mogelijk
aan onze showroom.
Voor kwaliteit, service
en een scherpe prijs
Meer en Duin 21 - Lisss
02521-13308
02507-15427

(WABM)
Bij burgemeesteren wetnouders zijn ingekomen deaanvragen om een vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten en in werking hebben van:
1. een manegebedrijf gelegen aan de Ouinrooslaan 1 te Bentveld;
2. een machinefabriek gelegen aan de Kamerlingh Onnesstraat 40 te Zandvoort.

ARKT

+

kinderen

Na een liefdevolle verzorging in „Huis in het
j Kostverlorcn", is rustig ingeslapen, onze lieve
! zorgzame moeder, grootmoeder en overgroot| moeder
Anna Gebe-Eberhardt
weduwe van Wilïem Gerardus Gebe
op de leeftijd van 93 jaar.
W. G. Gebe
A. M. Gebe-Driessen
A. E. Gansner-Gebe
H. Gansner
Kleinkinderen,
achterkleinkinderen
Zandvoort, 18 juli 1991
„Huis in het Kostverloren"
Correspondent! eadres:
Treubstraat 9
2041 VG Zandvoort
De teraardebestelling heeft 22 juli plaatsgehad.

Aangevraagde hinderwetvergunningen

-19.00 uur
het centrum van
ZANDVOORT
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WEEKEND AANBIEDING

Potgieterstraat 24
Zandvoort
tel. 12865
Zandvoortselaan 355
Bentveld
tel. 023-241967
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BROOD-BANKET
BAKKERIJ

vraagt een

De aanvragen, de ontwerp-beschikking behorend bij aanvraag 2, en de andere
stukken die op de aanvragen betrekking hebben liggen van 26 juli 1991 t/m 26
augustus 1991 ter inzage bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en
Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur. De stukken
liggen tijdens openingsuren ook ter inzage bij de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 26 augustus 1991 schriftelijk worden
ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA
Zandvoort. Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage
gelegd. Degene die een bezwaarschrift indient, kan vragen zijn persoonlijke
gegevens niet bekend te maken.
Als daarom wordt gevraagd, kunnen tot één week voor de bovengenoemde
datum ook mondeling bezwaren worden ingediend. Daarbij Is er dan ook
gelegenheid tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd
gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en een ieder
die aantoont dat hij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest, krijgt in een
volgend stadium van de procedure wederom de gelegenheid om bezwaar te
maken dan wel om beroep in te stellen bij de afdeling voor de Geschillen van
Bestuur van de Raad van State.

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Keesomstraat 403,
huur ƒ661,09 per maand (excl. stookkosten).
4-kamerflatwoning met C.V. en lift.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen teminste bestaande uit 2 personen.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur in
het gevelkastje ten kantore van EMM.

± 21 jaar.
Potgieterstraat 24
Zandvoort
Tel. 12865

Aangevraagde bouwvergunning
093 B 91 Zeestraat 44
095 B 91 secr.Bosmanstraat 19a
096 B 91 Potgieterstraat 48
097 B 91

098 B 91
099 B 91
100 B 91 Regentesseweg 2

vraagt

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

Verleende bouwvergunningen

voor

U bent nu in de gelegenheid om uw auto oninteressant
voor diefstal te laten maken.
Voor ƒ 25,- inclusief btw voorziet Stigma alle
ruiten van uw wagen onuitwisbaar van het
kentekennummer.

vergroten balkon
veranderen woonhuis
vergroten woonhuis
oprichten strandpav.24
oprichten strandpav.19
oprichten strandpav.16
wijzigen woonhuis, uitbreiden garage.

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

ZET AUTODIEVEN OP HUN NUMMER
Zandvoort is de tweede plaats in Nederland
waar de meeste auto's gestolen worden.

-

U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sectorGrondgebied, Raadhuisplein 4, opdinsdag-en vrijdagmorgen van 9.0012.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

* lichte magazijnwerkzaamheden
* opleiding tot verkoper/ster
Geboden:
gezellige werkkring
38-urige werkweek
goede beloning.
Voor inl.

68 B 91 ontv. Schoutenstraat 3
69 B 91 ontv. Schoutenstraat 7
73 B 91 Brederodestraat 100

- plaatsen van een dakkapel
- plaatsen van een dakkapel
- plaatsen van 2 dakkapellen

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na
verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
25 juli 1991

JUPITER

Na diefstal zal de dief alle ruiten dan ook moeten
vervangen, wat hoge kosten, risico en tijdverlies met zich
meebrengt.
Hij wordt dus bij voorbaat op z'n nummer gezet.

Raadhuisplein 15, tel. 12838.
Vragen naar de hr. Bruijnzeel.

Drogisterij „BOUWMAN"

Vrijdag 26 en zaterdag 27 juli zijn wij weer bij

B. Hammmga/G. Hammmga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

SERVICE STATION GEERLING

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

--
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Hogeweg (bij de watertoren) Zandvoort

BAKKERIJ

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om voor de onder 2 genoemde
aanvraag een vergunning te verlenen, onder voorwaarden om gevaar, schade
of hinder voor de omgeving te ondervangen.

EINDELIJK!
De slechts 500 gram wegende handportable telefoon met
optimale bereikbaarheid door geheel Nederland (ATF3). Met
de CTC900 bent u altijd bereikbaar en vanwege zijn
handzame formaat en betrouwbare mogelijkheden is de
CTC900 gemakkelijk mee te nemen.
Vandaag bestellen = morgen al bellen en gebeld
worden door geheel Nederland.
Bel ons voor meer informatie:

R&B Communications 023-247403
Dealer voor Zandvoort en omstreken
Call and go with Cetelcoü!

n j g uitvaartverzorging
kennemeriandbv
Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen
ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij u thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

Schelpenplein 4
beg.gr.
ontvangstruimte
kantoorruimte,
pantry en toilet en
grote kelder.
Huur ƒ570,80
ex. BTW.

Te BIUUP
2 kam.app.

HELP
werkende jonge
vrouw 25 jaar zoekt
nog steeds per
direkt woonruimte.

inkl. keuken,
dakterras, gebruik
van douche en toilet

ƒ 575,- all-in.

Tel. 19898
b.g.g. 13468

Tel. 02507-12150.

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Fa. ©ansner & Co.
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

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

ussers
Hans Anders ve
ng op 'n nieuw montuur.
met 50%
65-plussers houden nu nog meer geld over bij

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

Hans Anders dan normaal. Want vanwege de

(dat zuilen ook de klein- 2°™rt)d
..
50% korting op de
kinderen op prijs stellen.) gehe,e «««*ie van
750 monturen. Dus betaalt u tot en met 31

Kwekerij

augustus 1991 f 37,50 in plaats van de toch

P. VAN KLEEFF

al voordelige 75 gulden per montuur.
En u bent evengoed verzekerd van onze

Van Stolbergweg 1.
Tel. 17093

100% tevredenheidsgarantie. Ook over de
prijs van de glazen hoeft u niet in te zitten.

Zomerplanten

Want op vertoon van een brilrecept krijgt u
nog eens 25% korting op ons Rod'Ac
Opties glasprogramma.
Naast uw Ziekenfonds- of Verzekerings-

Bestrijdings- en
verdelgingsmiddelen

vergoeding. De snoep- en speelgoedwinkels
zijn dus gewaarschuwd!

Potterie

tMNSANDSKS
O

P

T

I

C

I

E

N

S

ALLEEN DE PRIJS IS ANDERS.
MET 88 HANS ANDERS VESTIGINGEN IS ER ALTIJD EEN BIJ U IN DE BUURT ALKMAAR, LAAT 94A. 072 120088 AMSTERDAM, BUIKSLOTERMEËRPLEiri 27B, 020-6340941, FERD BOLSTRAAT 118, 0206641879, KINKERSTRAAT 69 02M850342. MIDDENWEG
0226776

26

"206658255 TUSSEN MEER 61, 020-6108680 BEVERWIJK, BEVERHOF 42, 02510-26716 DEN HELDER, SPOORSTRAAT SOA 02230181)77 HAARLEM, ZIJLSIRAAT 65, 023321292 HOOFDDORP, CONCOURSLAAN 25, 0250341413 HOORN,

KRUISSTRAAT 11 13, 02290-13657 LISSE, KANAALSTRAAT 35-37, 02521 18160 PURMEREND, WESTERSTRAAT 21, 02990-35428 ZAANDAM, WESTZIJDE 60, 075 312126

WEEKMEDIA22

DONDERDAG 25 JUL11991

Bewoners van Zandvoort-Noord zijn dik tevreden over hun buurt

Noordbuurt is geliefd vanwege de rust
ZANDVOORT - Bewoners
van Zandvoort-Noord zijn in
het algemeen tevreden over de
plaats waar ze wonen. Velen
vinden dat de 'noordbuurt' geïsoleerd van het centrum van
Zandvoort ligt, maar vaak ervaren ze dit als positief. Vooral
de rust in de buurt wordt erg
gewaardeerd. Het Zandvoorts
Nieuwsblad heeft onder bewoners van Zandvoort-Noord de
meningen gepeild.

In deze rubriek wordt tijdens het zomerseizoen bericht over
gebeurtenissen op het strand. De redactie houdt zich aanbevolen voor tips en reacties. Het telefoonnummer is: 18648.

De Noordbuurt met hoge flats en
laagbouw hoort ook bij Zandvoort.
Toch is er een verschil van dag en
nacht tussen het centrum en Noord.
Er zijn bewoners die zelfs spreken
van een achterbuurt als ze het over
Noord hebben, maar dan in de positieve zin van net woord.
Een bewoonster van de Keesomstraat zegt het als volgt: „Dit is echt
een ander gedeelte van Zandvoort.
We hebben hier in Noord minder
met toeristen te maken, want ze hebben hier niets te zoeken. Dat is wel
prettig. Als ik rust wil hebben, trek
ik me terug in Noord."
De tevredenheid over wonen in
Zandvoort-Noord is algemeen. Daarom is de discussie, of Zandvoort een
toeristen- of een woonplaats moet
zijn, niet aan hen besteed. De meeste
bewoners vinden het best, zoals het
nu is.

Waardeloos

Pietermannen

Velen vinden dat de 'Noordbuurt' geïsoleerd van het centrum ligt

Een bewoner: „Zandvoort is voor ben met overlast in het dorp. Dat is, weer september is, veel gezelliger."
mij een woonplaats, vooral ook om- denk ik, inherent aan het wonen in
Een andere bewoonster zegt:
dat ik financieel niet afhankelijk een badplaats. In Noord hebben we „Zandvoort-Noord is echt een uitben van de toeristen. Tegelijkertijd daar geen last van."
hoek. Er gebeurt hier niet zo veel. Ik
is Zandvoort een toeristenplaats en
vind dat ze Noord meer bij het dorp
dat heeft consequenties: schaarse
moeten betrekken. Alle leuke dinwoningen die vaak erg duur zijn. Het Achterbuurt
gen vinden plaats in het centrum
wonen in een toeristenplaats heeft
Een geboren Zandvoortse gaat van Zandvoort. Noord is zo net een
echter ook voordelen. Er worden nog iets verder in haar mening: „Ik achterbuurt."
veel activiteiten
georganiseerd. vind de zomers waardeloos. Veel te
De activiteiten die in de zomer geToch ben ik blij als het toeristensei- druk, vooral op de zondagen, 's Win- organiseerd worden, worden door
zoen voorbij is. Het wordt dan een ters is het veel gezelliger. Dan zijn de meeste ondervraagde Zandvoorstuk rustiger. Ik zie wel in dat het we weer met de eigen mensen. Toch ters positief gewaardeerd. Van somhoogseizoen belangrijk is voor de hebben we in Noord niet zoveel last mige bewoners mogen er wel meer
Zandvoortse middenstand. Er zijn van de drukte, het is wat meer gei'so- feesten georganiseerd worden: „Die
mensen die dagelijks te maken heb- leerd. Maar ik ben wel blij als het activiteiten zijn hartstikke leuk. In
de zomer mogen ze nog wel meer
activiteiten voor de toeristen organiseren", aldus een bewoner.
Een jonge moeder vindt dat er
meer activiteiten moeten komen
voor kinderen: „We hebben wel de

ZAKELIJK

Echte Bakkers
voor 'Zonnebloem'
ZANDVOORT - Onder het
motto 'De Zonnebloem heeft u
broodnodig' voeren de Echte
Bakkers een actie voor de Nationale Vereniging de Zonnebloem.
Van elke verkochte zonnestoet,
draagt de Echte Bakker twintig cent
af aan de vereniging. Van de totale
opbrengst worden nieuwe bedden
gekocht, die de Zonnebloem gaat gebruiken bij ontspanningsmiddagen,
dagbopttochten en winkeldagen.
Inmiddels is het doel van de actie,
vijftig bedden, bereikt, maar de bakkers gaan toch door. Er wordt nu
gespaard voor een royale aankleding
van de bedden, zoals matrassen en
linnengoed.

Jokytec voor
computerwensen

Asieldieren

ZANDVOORT - Het dierentehuis in de Keesomstraat heeft
zowel asieldieren als pensiondieren. De laatste dieren hebben
eigenaars, die op vakantie zijn.
De asieldieren echter hebben
geen baasje en wachten op het
moment dat ze een eigenaar
krijgen.

Hert aangevallen

Particulieren en bedrijven kunnen voor al hun soft- en hardware
wensen terecht bij Jokytec automatisering. Zo levert het bedrijf AST en
G2-computers. Ook voor kleinere
zaken zoals printers, muizen en software kunnen mensen bij Jokytec terecht.
Jokytec is gevestigd aan de Prinsenhofstraat ld.

20 juli omstreekst tien voor negen 's
avonds een melding binnen dat een
hert bij het circuit was aangevallen
door een hond. Het hert was gewond
aan de nek. De politie trof ter plaatse
geen hond of eigenaar aan en heeft
met behulp vn drie aanwezige tennissers geprobeerd het dier te vangen. Het hert verkoos echter het hazepad.

Kerkdiensten
NPB:
Geen diensten tot en met 4 augustus

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. N. Paap uit Roomskatholieke Kerk:
Almelo.
Zaterdag 19.00 uur: woord'communiedienst.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.30 uur: woord/commuZondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate. niedienst Pastor C. van Polvliet.
Vrijzinnige
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Rekreade, maar die duurt maar een
paar weken. Voor kleine kinderen is
er dan weinig te doen."
Voor iets oudere kinderen is de
Noordbuurt ideaal, zo legt een andere moeder uit: „Ze kunnen hier zo de
duinen in. Verder is er veel groen in
de wijk."
Behalve het vele groen, wordt ook
het uitzicht geprezen. Vooral de flatbewoners in de Keesomstraat hebben zicht op een groot duinengebied.

Tevreden
Het is echter niet alleen de zon die
schijnt in Noord. Hoewel het overgrote deel van de bevolking in dit
deel van Zandvoort dik tevreden is,
zijn er ook wat klachten. Zo vindt
een aantal gesprekspartners dat het
openbaar vervoer beter geregeld

moet worden in dat deel van het
dorp. Een bewoner: „Na een bepaalde tijd is het onmogelijk om nog met
de bus in Noord te komen. Voor
mensen zonder eigen vervoer is dat
echt een probleem."
Een groot deel van de ondervraagden heeft moeite met het verkeer in
Zandvoort, hoewel niet alle bewoners die problemen onderkennen.
Een al wat oudere Zandvoorter: „Ik
vind dat het wel meevalt met de verkeersproblemen. Zolang Zandvoort-Noord niet vol staat met auto's tijdens drukke weekenden, zijn er
geen parkeerproblemen in Zandvoort. Mensen willen graag vanuit
de auto meteen het strand op, maar
dat kan natuurlijk met altijd. De manier waarop gereden en geparkeerd
wordt, is niet eerlijk ten opzichte
van anderen, zoals voetgangers."

'Skimboards'

Het gemeentebestuur komt binEen aantal bewoners ziet graag
dat het gemeentebestuur wat radica- nen afzienbare tijd met plannen,
lere oplossingen zoekt voor ver- waardoor de verkeersproblemen in
keersproblemen in het centrum van het centrum opgelost moeten worZandvoort: Autovrij maken. „Ze den. Of daar ook een extreme maatmoeten van het centrum een groot regel, zoals het autovrij maken van
wandelgebied maken. De Halte- het centrum, bij zit, is nog maar de
straat afsluiten voor autoverkeer, vraag. Voorlopig zitten de bewoners
zoals ook bij feesten en manifesta- van Zandvoort-Noord nog goed. Lekties gebeurt", aldus een inwoonster. ker rustig.

Werken in het dierentehuis uit liefde voor dieren

Werken doe je voor geld, maar
niet alleen daarvoor. Het is belangrijk dat je ook lol in het
werk hebt. Voor vakantiewerIn het tehuis in Zandvoort zitkers lijkt dat echter niet altijd
ten vijftien asielhonden en vijfop te gaan. Meestal wordt gekeentwintig asielkatten. De dieren
ken naar de verdiensten, de
zijn allemaal ingeënt tegen ziekkwaliteit van het werk is niet
tes en zijn verder goed verzorgd.
zo belangrijk, redeneren ze
Daarnaast heeft het tehuis
dan. In de derde aflevering in
nog twee fredjes, vier konijnen,
de serie over vakantiewerkers
vier vogels, vier duiven, vrjf ganzen, een paar eenden en binneneen gesprek met twee meisjes
kort ook een geit.
bij wie het plezier wel op de
Mensen die een huisdier wileerste plaats komt. Ze houden
len hebben kunnen bij het dievan
dieren en werken daarom
rentehuis komen kijken. Ze
in
het
dierentehuis.
kunnen ook bellen voor inforZANDVOORT - Bijna vermatie: 02507-13888. Het dierenscholen ligt het tussen de duitehuis is gevestigd aan de Keenen, achter het circuit. Het
somstraat 5.
Kennemer Dierentehuis voor
Pensioen- en Zwerfdieren. Bij
het minste onraad blaffen de
honden er op los. Bij het dierentehuis werken twee vakantiekrachten, Lonneke van GaZANDVOORT - De politie kreeg op geldonk en Diana Helsloot.

ZANDVOORT - Zandvoort is
sinds enige tijd een automatiseringsbedrijf rijker.
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zijn er ook mensen die 'skimtaoardcn' als de mensenmassa dit met
Het Zandvoortse strand taeleef- toelaat. Het spel is dan met ongede dinsdag een topdag Vele bad- vaarhjk, ook niet voor de 'skimgasten werden als vissen m blik boarder' zelf.
vervoerd door de NS en ook de
Vorige week meldden twee jontoevoerwegen van asfalt konden
gens zich bij de strandpost met
de drukte nauwelijk verwerken. verwondingen
als gevolg van het
Volgens een woordvoerder van de
spelen
met
de
aquadisc. De ene
politie was afgelopen dinsdag de
had een snee in zijn km en
drukste dag van het seizoen, tot jongen
de andere jongen een dikgezwolnu toe. Joris, afwasser bij 'Tref- len
enkel Skimboarders zijn gepunt' bevestigt deze berichten.
Behalve de treinen had ook het waarschuwd.
strand moeite om de drukte te verwerken. Toen de drukte een climax bereikte was het hoog water
De 'Skimboards' zijn niet de eniwaardoor de reep zand tot het mi- gen,
die een wandeling langs of
nimum werd beperkt.
door het water tot een onaangenakunnen maken.
Als gevolg van de drukte en mis- me bezigheid
kijk uit, de Pietermanschien ook wel door de warmte Zandvoort,
raakte een aantal mensen het nen zijn er weer. Deze week meidde politie maar liefst drie
spoor bijster. De strandpohtie re- de
gistreerde maar liefst veertig ver- slachtoffers van de Pietermannen
missmgen. Dat waren niet alleen
De lezer zal zich misschien afkinderen. Ook echtgenoten en vragen
wat een Pieterman is en
zelfs een oma van 71 jaar werden
die te herkennen is. Welnu,
korte tijd vermist. Allen kwamen hoe
een Pieterman is een visje van een
terug.
centimeter of vijf, met een stekelige rugvin. Het visje ligt gedeeltelijk onder het zand en is dus haast
Het is nog geen rage in Zand- niet te zien. Het is wel te voelen,
je er op staat. Het gevolg is
voort, maar toch zie je ze steeds als
minder prettig. Het visje scheidt
meer: de zogenaamde 'Skim- namelijk
gif uit, dat heel verveboards' oftewel de aquadisc. Dat is lend kan zijn.
Mensen die ervoor
een plank, waarmee jongeren zich
allergisch zijn, kunnen er ziek van
al steppend over het water bege- worden.
houden er met
ven. Een leuke bezigheid, zeker, meer vanAnderen
over dan een lelijke bult.
vooral als het niet te druk is. Toch

Topdrukte

Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 10.30 uur: A. Snijders.
Zondag 19.00 uur: A. Snijders.
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Haarlem, tel. 023-244553.

Ongelukken met
Fietsers
ZANDVOORT - Door onbekende
oorzaak zijn op 21 juli twee fietsers
op het fietspad Noordwijk in Zandvoort frontaal op elkaar gebotst. De
ene fietser, een 21-jarige Duitse liep
hierbij kneuzingen op, de andere,
een 28-jarige Haarlemse, liep een
hersenschudding op.
Op dezelfde dag werd een 48-jarige
fietser uit Vijfhuizen aangereden op
de Zandvoortselaan. De man reed op
het fietspad, maar kwam als gevolg
van een epileptische aanval op de
rijbaan terecht. Een langzaam rijdende auto probeerde een aanrijding
te voorkomen, maar slaagde daar
niet in. De fietser viel op de motorkap en daarna op straat.

speciaal terrein, dat achter het tehuis ligt en afgesloten is. Er wordt
dan wel een onderscheid gemaakt
tussen asielhonden en pensionhonden. Lonneke: „Met de asielhonden
gaan we het terrein van het circuit
op. Als ze luisteren mogen ze los
lopen."
Tussen twaalf en
één uur wordt het eten bereid en
rondgebracht. Daarna hebben ze
een uur pauze. Als die voorbij is,
herhaalt de hele ceremonie zich met
uitzondering van het eten. De katten
worden natuurlijk ook gevoerd en
de hokken schoon gemaakt.

Trouw
Het spreekt vanzelf dat Lonneke
en Diana veel van dieren houden.
Maar wat spreekt ze nou zo aan in
dieren? Lonneke is daar duidelijk
over: „Het karakter van dieren. Ze
zijn namelijk heel erg eigenwijs. Ze
zijn ontzettend aanhankelijk, maar
ze willen dat tegelijkertijd met zijn.
Dieren hebben een eigen wil en ik zie
het als een uitdaging om daar mee
om te gaan."
Ze voelt zich erg aangetrokken tot
de asielhonden: „Ik vind het leuk
om een beetje liefde te geven aan
honden, die op een baas zitten te
wachten", aldus Lonneke.

door Ivar Dobher
Zowel Lonneke als Diana wilde
graag werken bij het dierentehuis.
Beide meisjes solliciteerden met
succes naar de baan. Lonneke wilde
zelfs voor langere tijd haar diensten
aanbieden, maar dat ging niet door.
Lonneke: „Ik ga in 1992 de HBO-opleiding 'Dierenmanagement' doen.
Dat is een nieuwe studierichting, die
in Groningen gegeven wordt en
waarvan het programma nog niet
vaststaat. Tussen nu en de periode
dat ik ga studeren wil ik met dieren
werken. Ik kon hier alleen werken
tijdens de vakantieperiode."
Als Lonneke de studie, die ze wil
gaan volgen, heeft afgerond kan ze
werken bij dierentuinen, of bij dierentehuizen en -winkels. Nu een lan-

Lonneke (links) en Diana in het kattenhok.
gere periode bij het tehuis in de
Zandvoortse duinen er niet in zit,
heeft ze haar zinnen gezet op Ouwehand's Dierenpark.

Kennis
Ook Diana heeft gesolliciteerd
door middel van een brief. Zij hoorde van een kennis dat het dierentehuis nog verzorgers nodig had en ze
besloot te schrijven. Ze werkt nu

Folo Bram Stijnen

vier weken in het tehuis. Nog een
week en dan zit het er op. Diana is
dit jaar geslaagd voor het MAVO en
gaat een vervolgopleiding doen.
De werkdag begint voor Lonneke
en Diana om half negen. Ze laten dan
de honden uit in een grote kooi met
zand. Terwijl de dieren hun behoefte
doen en spelen, maken Diana en
Lonneke de binnenhokken schoon.
Sommige honden krijgen eten. Als
de honden klaar zijn, worden de bui-

tenhokken gereinigd.
Als er tijd over is, wordt er gelopen
met de honden. Daarvoor dient een

bij Huis m de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden.
Spreekuur eerste en derde dinsdag
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierde dinsdag v.d. maand 13 30 - 14.30
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Woningbouwvereniging; EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

De Stichting Kleinnood heeft
mensen 'in dienst', die vroeger topfuncties in het bedrijfsleven hebben
vevuld. Zij staan noodlijdende bedrijven bij met advies. Bijzonder
daarbij is, dat de dienstverlening
van de stichting gratis is.
In Zandvoort is de heer Hurts de
consulent van de stichting. Ondernemers kunnen met hem contact
opnemen als hun bedrijf in moeilijkheden verkeert. „In de meeste gevallen moet de stichting hulp bieden bij
financiële problemen Maar ook
wordt de hulp van de stichting ingeroepen bij bijvoorbeeld opvolgingskwesties. Voor de stichting werken
verschillende specialisten, zoals ex-hoge rechters, oud-bankdirecteuren. juristen en managers. Zo kunnen we op verschillende gebieden
advies geven", aldus Hurts.

Diana houdt veel van honden, omdat ze dit erg trouwe dieren vindt.
Maar met alleen van honden: „Ik
vind eigenlijk alles wat met dieren te
maken heeft leuk, ook paarden en
katten. Ook het verzorgen en eten
geven van dieren vind ik leuk."

'Kleiraiood9: praatpaal voor
noodlijdende ondernemers

ZANDVOORT - „Ondernemen is risico nemen." Dat zei burgemeester Van der Heijden een paar weken geleden in deze krant.
Toch is het heel vervelend voor de ondernemer als zijn zaak niet
draait, zoals hij vantevqren gedacht had. Helemaal hopeloos is
het
dan niet. De Stichting Kleinnood kan uitkomst bieden.
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00. zich 24 uur van te voren op te geven

j Weekenddiensten
Weekend: 27/28 juli 1991
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien geen spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blume, F.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, en tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,

Buiten de openingstijden alleen in
dringende gevallen en na telefonische afspraak.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh, Kochstraat 6A,
Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting: Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men

Praatpaal
Ondernemers, die denken dat ze
wel wat hulp kunnen gebruiken,
kunnen contact opnemen met de
heer Hurts (tel.: 16078) of met de
Kamer van Koophandel in Haarlem,
die ook beschikt over telefoonnummers. Hurts belooft dat er binnen 24
uur teruggebeld zal worden voor het

maken van een afspraak. Als de
stichting zei T gebeld wordt kan er
onmiddellijk een afspraak gemaakt
worden voor het 'intake-gesprek'.
„Tijdens dat eerste gesprek komt
naar voren wat de problemen precies zijn. Je komt dan een hoop nare
gev allen tegen, waarbij vaak wel oplossmgen passen. Beschouw de
stichting dan maar als een soort
praatpaal. Er zijn ook wel eens situaties, die hopeloos zijn. In die gevallen adviseren we dan ook de zaak op
te doeken."
,,We komen ook vaak m aanraking
met zogenaamde 'starters', beginnende ondernemers. Vanuit de overheid wordt gestimuleerd dat mensen voor zichzelf beginnen. Daarvoor zijn allerlei subsidies. Wij weten precies wat voor mogelijkheden
er zijn", aldus Hurts.
Zoals eerder genoemd is de hulp,
die 'Kleinnood' biedt, gratis. „De adviseurs van de stichting die krijgen
reiskosten vergoed volgens 'Oort'.
Verder niets."
De stichting wordt gesponsord
door een aantal grote bedrijven.
Hurts: „Die hebben er ook belang bij
dat ondernemers goed draaien, want
het zijn vaak hun klanten."
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Absoluut Live
uit Zandvoort!

Twee meisjes tegelijk? Bel
dan Suzanne en hete Lisa.
Bel 06-320.330.56.
GLUREN: Linda (20) hitsig en
Foto Boomgaard
heet, en o zo opgewonden!
ook voor
Broodjes bestellen?
Bel: 06-320.330.67.
Twee heerlijke meiden hebben op hun
portretfoto's,
flatje pal aan de boulevard en op
18789
LINGERIE: Heet huisvrouwtje
pasfoto's,
een steenworp afstand van strandzaak
Jolanda, volslank en
Garage te huur
BROODJE BURGER BELLEN
receptiefoto's,
12/A (Sky Line) een eigen privé Live
SuperDD! 06-320.329.33.
ƒ 100,- p.m. Fenemaplein.
ƒ 2,50 bezorgkosten
groepsfoto's aan huis.
06/Sexlijn laten installeren!
Tel.: 02507-18079.
bdyen / 25 gratis bezorgd
Grote Krocht 26.
In haar strakke leren rokje
Alles wat jij maar kunt bedenken is
Tel. 13529.
staat MARIETJE te liften.
Te huur voor 1 pers. klein zo
Anti-rook-therapie
nu écht mogelijk! Alles wat in je
06-320.321.20 (50 cpm).
.ucces gegarandeerd
eigen (Zandvoortse) bed niet kan of
• ANNULERINGEN van uwmerhuisje v.v. keukenblok
Me^r. S. Baron 020-6420751. advertentieopdrachten kunt u douche, toilet v.a. 1 aug. Hr
mag is nu écht Live mogelijk via:
100 heerlijke hete meisjes
zoeken SEXCONTACTÜ
* /Help de Polen. Stuur eens UITSLUITEND SCHRIFTELIJK ƒ450,- all-in. Bel: do., za., v
18.00-21.00
uur
02507-18599
06-320.330.21 (50 cpm).
eqn voedselpakket! Geen richten aan Centrale Orderafadjres? Da! hebben wi| voor u! deling Weekmedia, Postbus
Vernieuwd: SEX KONTAKT122. 1000 AC Amsterdam.
(50 cpm). Red Ear, P.O. Box 547, H'lem
tel. 02907-5235.
Onroerend goed
LIJN. Luister naar de heetste
meiden die op zoek zijn
en woonruimte
Het Wereld Natuurfonds
Nieuw: DIREKT APART met
Ondeugende
Pascal
doet
het
Dieren en
•edankt bakkerij Paap-Poteen strenge meester of met in de keuken. (KEUKENSEX). naar een heet Sexkontakt
te huur gevraagd
(reageer direkt)
jeterstr. voor al het onthouonderdanige slaaf!!
dierenBel 06-3120.330.98 (50 cpm) 06-320.330.66 (50 cpm).
iasme en de fantastische
Bel Gay voor Twee
benodigdheden
l.v.m. verkoop woning tijd. 06-320.329.99 (50 c/m)
Grieks, Kies zelf je vrouw
erkoop. Wij zij er blij mee.
Versier ook een afspraakje
woonruimte/zomerhuis te hr.
50 cpm. Draai haar om
voor vanavond. Afspreekbox.
* Het is geen sexlijn, maar
De
altijd
gezellige
FLIRTBOX
Gevr. ing. sept./okt. Postbus
* * * * 06-320*327*17 * * * *
HONDENKAPSALON
06-320.330.77 (50 cpm).
en lijn voor 40-jarigen.
heeft
een
nieuw
nummer.
160 2040 AD Zandvoort.
ELLEN CATS
Harriet: schunnig en hard HOMO: jongens onder elkaar.
el.: 15938.
Bel 06-9.501
Vakkundige vacht-, voet- oor-, Gevr. tijdelijke opslagruimte
* * * * . . . ruige porno . . . * * * * Hoor ze lekker tekeer gaan,
* Hoe is het om 40 te zijn? tand- en wasverzorging van
voor inboedel. Postbus 160 HOMO: Zoek je een hete boy **50 cpm. 06-320*320*53** 06-320.330.88 (50 cpm)
'raag het Gert-Jan (Eg),
voor
een
lekkere
afspraak?
uw
hond/langhaard/kat/ko- 2040 AD Zandvoort.
Ik heb nou eenmaal hele gro- Mandy "wat een lekker ding",
el.: 15938.
Bel 06-320.330.18 (50 cpm)
nijn. Tel. 12773 of 13368.
te ...! Topsex! Topsex!
strak T-shirt en lange benen.
* Papa, gefeliciteerd met je * Wie wil dagelijks tussen
* * * RIJPE VROUWEN * * *
50 cpm
06-320*325*25 Bel 'r 06-320.322.03 (50 cpm)
Woningruil
XXXX op 25 juli, Gijs.
Veertig jaar en hitsig!!
17.00 - 19.00 uur onze hond
'n Rijpe hete donkere vrouw PLEZIER VOOR TWEE, de
06-320*325*45 (50 c/m)
* Manon en Rebecca scha- uitlaten? (teg. verq.) Tel •
voor jou * * * * * 50 cpm 06- snelste manier om direkt een
Woningruil. Aangeb. ruime 1
en vanaf do. 5 september 02507-18940.
* * * * HARDSEX * * * *
k. flat, beg. grond, eigen en- Keihard de lekkerste (50 c/m) 320*320*91 ' 06-320*320*91 nieuwe vriend of vriendin aan
ok weer bij de Zandvoortse
tree,
zeer
gr.
balkon,
eigen
cv
de lijn te krijgen. Altijd sucSexMeisjes
chaakclub. Voor info bel nu
!!! 06 - 320*325*35 !!!
Zalenverhuur
aan Stationsplein, Zandvoort
cesü 06-9.500 (50 cpm)
Volle Bolle!! 50 cpm.
4120 of 13224.
BETTY'S ESCORT
gevr. 3 of meer k.woning voor
06-320*320*22
Sabrina ligt te zonnen in een
* Schaken in Zandvoort!!
First
class
girls.
Na
19.00
uur
2 pers., beg. grond zo stil mo-VERENIGINGSGEBOUW
duinpan, zelfs haar strakke
* * * * * TIENERSEX
a, vanaf donderdag 5 sept.
020-6340507/6328686.
gelijk, in Zandvoort. Tel.:
tangaslipje trekt ze uit.
Jong en onschuldig ...?
De Krocht
n het gemeenschapshuls bij
15649 antwoord apparaat
Direkt afspreken met
Bel 06-320.323.44
06 - 320*324*24 (50 c/m)
e Zandvoortse Schaakclub. Grote Krocht 41, Zandvoort,
een hete meid! TIPPELCOM3el nu: 02507-13224 of 14120. tel. 02507-15705-18812, voor
• Wij behouden ons het Zoek jij een lekkere meid?
PUTER. Bel 06-320.330.42.
Financiën en
recht voor zonder opgave van Bel de Hete MEIDENLIJN:
* Vluchtelingenwerk-Haar(50 cpm).
BRUILOFTEN - RECEPTIES
handelszaken
redenen teksten te wijzigen 06-320.320.36 (50 cpm)
m vraagt: wandelwagentje
KOFFIETAFELS
BI-SEX voor TWEE, direkt of niet op te nemen.
2 jr.), kinderfietsje (4 jr.).
Yvette gaat op SEXBEZOEK
apart met een heet meisje of
chenkingen via tel.: 023bij Jos en wulpse Annet. Trio!
lekkere jongen: ook trio!!
Te koop
Autoverzekering een
13020 of 025017-18741.
06-320.320.95 (50 cpm)
06-320.330.82.
aangeboden
VA ƒ75 - DORSMAN
Stiekum meegenieten met
Voor trouwfoto's
blijft toch goedkoper!
diversen
drie hete schoolmeisjes.
Bel nu: 02507-14534.
Foto Boomgaard
Bel: 06-320.322.04 (50 cpm)
* Compleet babybedje met * Stichting Kleinnood voor
WENDY
net 18 jaar en nu al
Grote Krocht 26 spijlen,
hemeltje + standaard, gratis advies aan elke onderzo hitsig als een rijpe vrouw.
neming met problemen die
kruik,
luieremmer,
beddeTel. 13529
Bel 06-320.327.99 (50 cpm)
hun bestaan bedreigen. Tel.
goed en matrasje ƒ 150.
De Orga/Livesex centrale is Bel voor sex-afspraakjes,
02507-16078, A. F. Hurts.
Wij behouden ons het Tel.: 02507-13037.
de nieuwe Nederlandse Sex- jonge MEISJES-KONTAKT:
echt voor zonder opgave van * Te koop bar + 6 krukken,
sensatie! Elk uur wordt de Bel 06-320.330.16 (50 cpm)
edenen teksten te wijzigen zwarte bekleding, ƒ 225, bed
Vakantie
centrale door nieuwe meisjes
f niet op te nemen.
bemand! Elk uur maak je dus VLUGGERTJE: Stoute Kim
80x200, op poten, ƒ 15. Tel.:
buitenland
verwent de jongens direkt na
023-282857.
06/50 cpm. Red Ear H'lem kennis met een bloedstollend de les. Bel:
avontuur, je ontdekt de
Woninginrichting
STACARAVANS te huur in
nieuwe Porno/Technieken en 06-320.330.32 (50 cpm)
G-A-Y P-R-I-V-E....
Te koop
ARDENNEN, bezet tot 17 Jij wilt voor vanavond snel en (hulp)stukken die je nog niet
PIKANT. 2 hete meiden zijn
gevraagd
aug. Sept. vanaf ƒ 190 p.w. discreet een opwindend af- kende! Je gaat helemaal Live zo hitsig! Alles gaat uit!!
Lijsten op maat
all-in.
Inl.:
tel.
04459-1598.
zonder
taboes
alles
doen
wat
diversen
spraakje regelen? Bel dan
Bel: 06-320.330.34 (50 cpm)
bij
Gay Privé, want daar zit je in je eigen slaapkamer misBI-SEX PRIVÉ
schien
nooit
gebeurd!
Foto Boomgaard * Te koop gevr. stapelbed.
direkt apart, en als je met een
Vaar/surfsport
Direkt apartlijn voor trio,
andere
boy
wilt
spreken
druk
Grote Krocht 26 Tel.: 02507-18718.
jongens en hete meisjes.
je op de nul. Succes!!
Bel 06-320.330.46 (50 cpm)
* T.k. gevr. oud aquarium te MARINA Monnickendam, de Bel 06-320.322.68.
Tel. 13529
06/50 cpm. PO Box 547 H'lem Hoor wulpse Loesje lekker
gebr. als plantenbak. Tel.: gezellige jachthaven met alle
.k. gevr. LEDER CHESTER- 02507-18648.
faciliteiten. Enkele ligplaatsen Zoek jij een lekkere boy?
tekeer gaan met die jongens.
ELD BANKSTEL of LOSSE
beschikbaar. Tel. 02995-2595. HOMO/BI-sex-Computer.
Bel 06-320.330.96 (50 cpm)
ANK. Tel. 075-704775.
Bel 06-320.330.95.
• Rubrieksadvertentie opMONIQUE, de eerste keer
geven? Zie voor adres en/of Te koop: SURFPLANKEN, MIRANDA: Lekker met
met 2 kerels, ze trilt van getelefoonnummer de colofon o.a. Alpha 260 cm en 295 cm Wendy onder de hete douRadio/tv/video
Custom Wave, 260 cm. Tel.:
not. 06-320.330.97 (50 cpm)
in deze krant.
che.
Bel
06-320.330.07.
02507-19606.
..Triosex-Kontaktlijn..
Foto Boomgaard
Diversen
Bel 06-320.320.92. (50 cpm)
Onroerende
Caravans
Grote Krocht 26.
Ook voor partnerrruil.
goederen te koop
Telefoon: 13529.
Vouwwagens
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
CAROLIENTJE
doorbreekt
UW FILM OP VIDEO
gevraagd
Tuin/zomerhuisjes
kamerverhuizingen. Voll. verz.
alle sextaboes, ook die van
/ 1,75 per minuut met
06/50 cpm. Red Ear H'lem Dag-nachtserv. 020-6424800.
jou?? 06-320.324.01.
gratis achtergrondmuziek.
T.k. toercarsvafl—m q
GARAGE
plaats Vogelenzang ƒ 1750,
TE KOOP GEVRAAGD
Lessen en clubs
Tel.: 05109-2346.
Tel. 02507-14534

Oproepen
Mededelingen

Foto - Film

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Dagelijks geopend van 13.00-21.00 uur
Zaterdags geopend van 9.00-21.00 uur

06-340.340.50

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,40 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of afgeven/zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort.
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn.
o Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode en De Nieuwe
Weesper ƒ 6.38 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
« Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
« Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ6,00 adm.kosten.
» Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt / 3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag.- gelden voor plaatsing
in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Weggelopen of
gevonden dieren

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

* Zwerfpoes, wie mist cyperse poes, zwerft vanaf mei Gevr. huishoudelijke hulp, 1
omgeving Thijsseweg. Gaarochtend per week. Tel.:
ne inl.: 02507-14302.
14507.

Divers personeel
gevraagd

Gevraagd HUISHOUDELIJKE
HULP op vrijdagmiddag. Tel.
17005.

Gezocht-iemand die tijdens
Studieboeken en
mijn vakantie het duivenhok
-platen/banden
wil schoonhouden. 16413.
* Zandvoort
Nieuwsblad
zoekt nog een paar bezor- •*• Wie heeft boeken te koop
gers/sters voor een vaste wijk V 3C en 4C klas Gertenbach
op donderdag. Tel.: 17166. Mavo? Tel: 02507-17897.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

Tel. 02507-12614
5 REGELS

NVM

MAKELAAR

Bizarre
Extreme
Liveporno!

340.310.10

Te koop gevr. niet gemoderniseerd huis kam./ensuite
en/of woonkeuken. Br.-o. nr.
761-77468 v.d. blad.

Rubrieksadvertentie? Zie Te koop of te huur gevr. garaoor adres en/of telefoonnr. ge op de Schelp. Tel.: vóór
12.00 uur 's middags 14899.
e colofon in deze krant.

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

ijs voor diabetici
smaken

vanille
aardbeien
appel/mango
cassis
IJSSALON

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

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
* Te koop crossfiets BMX 20
met handrem ƒ 150, z.g.a.n.
Tel.: 023-340206.
* Te koop: Batavus herenfiets ƒ 125 en Gazelle opoefiets ƒ125. Tel.: 02507-19606.

5 meisjes/dames ontv. tijdelijk/part-time in rom. privésfeerv.a. ƒ100. 020-6252497.
WAAROM WACHTEN? Zoek
nu snel de vriend of vriendin
van je dromen. Bel de afspreeklijn, luister en reageer
direkt. Bel: 06-320.320.33.
Hete meiden zijn op zoek+ + + PORNO DATING + + +
Bel 06-320.321.44 (50 c/m)

Zoek je een hete meid?
Bel nu de Tippelbox:
06-320.322.11 (50 c/m)
Direkt Snel Sexcontactü
Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee De Live-Afspreeklijn:
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d. Bel 06-320.322.88 (50 c/m)
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
+ + BI-SEX
KONTAKTwoorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven. LIJN++ Bel 06-320.325.01
Nu ook trio-sexkontakt.
b r u i d s i a P 0 n ,
m a a t
T e
k 0 0 P
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
Een heet prive-meisje aan
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
3 8 ,
m 0 d e r n e
s a l 0 n t a f e l
e n
huis? Bel sexprivedating
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
T e l
r i e t e n
0 2
3 4 3 .
s t 0 e l
Bel 06-320.325.04
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
De heetste MEIDEN hoor je
Of
afgeven
bij:
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
op de sexadvertentielijn:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
Bel 06-320.325.80
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
UITDAGEND
tienermeisje
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
gaat mee met 2 mannen. Ze
geniet! 06-320.326.01 (50c/m)
HOMO: Het is wel slikken
voor die superhete jongens
S«ï&i*«ist.Mj^
Bel 06-320.327.01 (50 c/m) Blonde Natasja doet het met
2 het Buurjongens
Bel 06-320.327.77 (50 c/m)
1 regel ƒ 3,82
Nieuw: SEXADRESSENLIJN,
2 regels ƒ 3,82
Elke dag nieuwe adressen,
3 regels ƒ 3,82
van de lekkerste dames. Bel
4 regels ƒ 5,09
06-320.328.00 (50c/m)
5 regels ƒ 6,36
BUURVROUW Chantal en
haar hete buurjongens, livesex Bel 06-320.328.01 (50c/m)
6 regels ƒ 7,63
Duik in bed met zo'n hete
7 regels ƒ 8,90
meid!! Bel SEXKONTAKT: 068 regels ƒ10,18
320.328.02 (50 c/m)
9 regels ƒ11,45
MEEGENIETEN, triosex met
Loesje en stoute Anita. Bel
10 regels ƒ 12,72
06-320.328.04 (50 c/m)
Het KAMERMEISJE in haar te
korte rokje, alles gaat uit! 06320.328.33 (50 c/m)
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
Alle prijzen incl. 6% BTW
uw advertentie helaas niet opnemen.
Tessa (18) is zo'n lekker OPGEWONDEN tienermeisje
Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren,.
Bel 06-320.328.88 (50 c/m)
Suzanne, kleedt zich uit met
de gordijnen open. Guren!
Naam:
Bel 06-320.329.01
Vanavond al 'n vrijpartij?
Adres:
S-E-X-C-0-N-T-A-C-T-LIJN
Bel 06-320.329.88
Postcode:
Plaats:

Zandvoorts Nieuwsblad

S.v.p. in rubriek:

Voor het lekkerste ijs
en een goed kopje koffie
Kerkplein 1, Zandvoort

Postcode Loterij steunt Braziliaans bouwproject

amer!
De woningnood in Brazilië is ontstellend
hoog. De bevolking komt méér huizen
tekort dan er in heel Nederland staan:
10 miljoen! En dat is voelbaar in elk dorp
of stadje. Ook in het dorp Itobi. Maar een
honderdtal families heeft er wat op
gevonden: een bouwvereniging. Dit is hun
verhaal.

Grafi's Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.

Telefoon:

Donderdag
Cordon Bleu in gehaklsaus
f 13,50
Vrijdag
Paling in 't Groen
f 13,50
Zaterdag
Gevulde Zeetongetjes met kreeftesaus
f 15,50
Zondag
Gegrillde Zalm in witte wijnsaus
f 15,50
Maandag
In knoflook gemarineerde kalkoenfilel mei wille wijnsaus,
f 13,50
Dinsdag
Kiprollade mei braadsaus f 13,50
Woensdag
Spare Ribs f 13,50

340.340.25

Diverse clubs

l

WEEKMENU

Pornosex!
340.320.80

GRATIS

GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
o inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
« aan balie kantoor zijn opgegeven
o verloren/gevonden
j» weg/aan komen lopen/vliegen
« maximaal 5 regels
o alleen voor particulier gebruik
o het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

Alle gerechten zijn inclusief garnituur naar keuze en
kunnen koud of warm afgehaald worden.

De Orga
Non/Stop Live/Sex
Ordinaire Centrale!

AEROBICS
o.l.v. Anja v.d. Voort.
Bel v. info: 19701 of 12215.

makelaars o.g.

HALTESTRAAT 34
TEL. 02507-12025

De SM KONTAKTLIJN
. Voor strenge sexafspraken.
Bel 06-320.322.20 (50 cpm)

een
Vader, moeder en drie
kinderen wonen in een
huisje van niet meer dan
9 vierkante meter

Samen met een Nederlands
echtpaar hebben deze families de Bouwvereniging Itobi
opgericht. Gewoon omdat je
samen sterker staat. En ze
hebben al heel wat bereikt.
De kerk schonk de b o u w grond aan de rand van het
dorp. Een s t e n e n f a b r i k a n t
heeft zijn fabriek een maandlang aan de vereniging afgestaan. Dorpelingen schonken
klei en hout en betaalden voor
het transport.
Bovendien betalen alle leden
van de Bouwvereniging per
maand l zak cement. Natuurlijk werken ze ook zelf hard
mee aan de fabricatie van stenen en het b o u w e n van de
De hiiiiM'ven'iiiniiif! \'un Itobi rund
de fundamenten van een van de
woningen. Allen kan worden
i>el>oitu-d... ook de slaapkamer.

huizen. De overheid heeft een
hypotheeklening verschaft.
Maar deze is nét voldoende
voor de bouw van honderd
huisjes, elk met één kamer,
een keukentje en wc. Precies
21 vierkante meter. En géén
slaapkamer.
De bouwvereniging wil een
h u i s mét een s l a a p k a m e r .
Waar elk mens recht op zou
moeten hebben. De mensen
hebben samen al erg veel bereikt. maar 4.000 gulden voor
een slaapkamer is een enorm
bedrag.
De Nationale Postcode Loterij wil de bouwvereniging aan
die slaapkamers helpen en
geeft een bijdrage om dit project te verwezenlijken. Een
bijdrage die mogelijk is door
de deelnemers aan de Postcode Loterij!

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
de vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand
het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.

ü 1 lot (ƒ 10,-) per maand U

loten (a ƒ 10,-) per maand

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

Postbanknummer:

NATIONALE
Handtekening:

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

DONDERDAG25 JUL11991

WEEKMEDIA22

Première in
het Circus
De bioscoop in het Circus beleeft
morgen haar eerste Nederlandse
première: de Walt Disney film Rocketeer met Timothy Dalton.
Een opwindend en gevaarlijk
avontuur begint als de jonge piloot
Cliff Secord (Bill Campbell) in het
Los Angeles van 1938 toevalligerwijs
een vreemdsoortig vlieg(er) apparaat ontdekt.
Al gauw weet hij er spectaculaire
vluchten mee te maken.
Helaas zijn er vele kapers op de
kust, PBI-agenten, Nazi's en de uitvinders van het pak.
Een spannende film volgt.
De première voorstelling begint om
vier uur. Daarna is de film dagelijks
te zien om vier uur, zeven uur en
half tien.
Volgende week donderdag, vrijdag
en zaterdag wordt de operette Bosom Buddies (Boezemvrienden) gespeeld in het theater van het Circus.
Bas van Egmond en Fr
derique Sluyterman brengen een
musicalprogramma, met liedjes uit
oorspronkelijke musicals.
De voorstellingen beginnen om
kwart over acht.

Openluchttheater
Bloemendaal
De Boogie en Blues Band van Rob
Hoeke zorgt op vrijdag 26 juli voor
vuurwerk in het openluchttheater
Bloemendaal.
De formatie bestaat naast de leider Rob Hoeke ook uit Will de Meijer, Paul Lagaay en Toon Segers.
De toegangsprijs bedraagt twintig
gulden, aanvang half negen.
In de serie Cascade voorstellingen
wordt op zondag 28 juli een draaiorgelconcert gegeven. Aanvang twaalf
uur, toegang: vijf gulden.
Op donderdag l augustus geeft de
groep Burrp een kindervoorstelling,
die uitmondt in een pannekoekenfestijn: Spek en bonen.
Aanvang twee uur, toegang zeven
gulden vijftig inclusief een kinderijsje.
Het theater ligt aan de Hoge Duin
en Daalse weg 2 in Bloemendaal.

kust
keur
tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Fun Festival en jaarmarkt
komend weekend in dorp

Korte tips
» Annelies Pruisken en Gemma van
Schendelen exposeren tot en met 27
juli in atelier Paulus Loot. Diersculpturen, tekeningen, collages en
ander moois is ieder weekend te bewonderen.
• Rekreade organiseert tot en met 2
augustus allerlei vakantie-avonturen voor de jeugd van 4 tot en met 12
jaar.
• De Zandvoortse fotografe Julie
Blik exposeert in de maand juli foto's in de openbare bibliotheek aan
de Prinsesseweg. De foto's zijn afgewerkt door Cor Vleesschouwer, die
gespecialiseerd is op het gebied van
zwart/wit fotografie. Julie Blik
houdt zich bezig met onder andere
naaktfotografie maar toont ook impressies van het Zuidamerikaanse
land Chili in zwart/wit en in kleur.
• Het Teylers Museum in Haarlem
toont tot en met 25 augustus tekeningen uit eigen bezit en hoogtepunten uit de collectie. Het Museum is
gevestigd op Spaarne 16 in Haarlem.
Open: dinsdag tot en met zaterdag
van tien tot vijf uur en zondag van
een tot vijf uur.

• Robots in allerlei soorten en maten
zijn t/m l september te vinden in
Technologie Museum NINT, Tolov
/pa=001
straat 129 Amsterdam. Open ma t/m
vrij. 10-17 uur, za/zo. 12-17 uur. Entree/7,-//5,-. Kinderen t/m 5 jaar gratis. Bereikbaar met tramlijn 4 en 3.
(NS-dagtocht nr. 67).
• Brandweertentoonstelling in de
e In 1985 was het ook al druk op de jaarmarkt
Vleeshal, Grote Markt, Haarlem, in
Foto: Archief Weekmedia verband met '300 jaar brandweer
Haarlem'. Tot en met 15 september.
ZANDVOORT - Het is weer zomer en dat betekent dat ko- Open: maand, t/m zaterd. 11-17 uur,
mend weekend weer een aantal activiteiten georganiseerd wordt zon- en feestdagen 13-17 uur.

in het Zandvoortse centrum: het vijfde Pun Festival en de
jaarmarkt. De organisatie van het Pun Festival is er in geslaagd • De Litouwse kunstenares Violeta
Tamosauskaite exposeert tot l auvijftien nationale en internationale acts te laten zien.
De voorstellingen vinden vanaf
vier uur plaats op het Casinoplein.
Respectievelijk treden op: L' Orchestra Bijou (Nederland/Frankrijk), Tante Bep (Nederland), Abellis Magiska Teater (Zweden), Theater Grotesque (Tsjechoslowakije),
Nazar (Brazilië), Scott The Magician (Verenigde Staten), Compagnie
des Chemins de Terre (België),
Voetballende honden (Nederland),

Bean Pole (Nederland), Tanzcomix
(Duitsland), Bubcar Jammeh (Gambia), Engel Wormann Companie
(Duitsland/Nederland), The Old Cpmedie Mime's (Duitsland), Antonio
Bucci (Italië) en Les Lionnes (Duitsland).
Zondag is ook weer de jaarmarkt,
de tweede en laatste van dit jaar. De
markt begint om een uur en duurt
tot zeven uur.

gustus in de Haarlemse galerie Liam
Martin, gevestigd aan Groot Heiligland l zwart in Haarlem. Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag
van twaalf tot zes uur, zaterdag van
elf tot vijf uur en zondag van een tot
vijf uur.
• Expositie 'Souvenirs. Realistische
tendensen in de hedendaagse kunst.'
Frans Halsmuseum, Groot Heiligland 62. 'Getooid en versierd', Vishal. Grote Markt te Haarlem.

Duivenberichten
ZANDVOORT - De Postduivenvereniging Pleines hield afgelopen weekend twee vluchten. Eén vlucht stond er op het
programma voor de jonge duiven en één vlucht was er gepland voor de oude duiven.
Beide vluchten hadden een
perfect verloop.

De jonge duiven werden gelost in
Soignies om 11.31 uur en moesten
een afstand afleggen van 205 kilometer. De eerste duif werd geklokt om
14.03 uur en die duif was van J.v.d.
Wal. De volledige uitslag was: J.v.d.
Wal l en 10, H. Handgraaf 2 en 6, P.
Bol 3, J. Harteveld 4, E. Paap 5, R.
Sinnige 7,8 en 9.
De oude duiven vlogen vanaf
Chantilly en hadden een afstand van
385 voor de boeg. Om 07.45 uur gingen de duiven de lucht in en om
12.47 uur was de eerste alweer in het
hok. De uitslag van deze vlucht was:
H. Heiligers 1,5 en 7, Th. Sinnige 2, 3.
J. v.d. Wal 3, R. Driehuizen 4, 8 en 9,
P. Koopman 6, E. Paap 10.

Ton Meijer kwartet
Het Ton Meijer kwartet verzorgt
op zondag 28 juli een optreden in de
muziektent van Landgoed Groenendaal. De Heemstedenaar is pas afgestudeerd aan de afdeling Improviserend Musicus van het Sweelinck
Conservatorium in Amsterdam,
waar de overige leden van de band
ook studeren of gestudeerd hebben.
Het concert begint om half een. Toegang is gratis.

Suikerziekte
ZANDVOORT - Twee agenten van
politie zagen op 20 juli omstreeks
half elf 's avonds een auto slingeren
over de Zeewe.g, richting Haarlem.
Ze achtervolgden het voertuig tot de
kruising Kleverlaan/Delftlaan in
Haarlem, waar de bestuurder tot
staan gedwongen werd.
De bestuurder, een 74-jarige suuikerpatient, bleek zich niet goed te
voelen. Hij is door de politie naar
huis gebracht.

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

Het belooft weer een enerverend
weekendje te worden. Alle voortekenen wijzen daarop. Zandvoort staat
weer bol van de evenementen. Aanstaande vrijdag staat, zoals u weilicht zult weten, weer het jaarlijkse
roeispektakel op het programma.
Voor de goede orde: Het waterfestijn
wordt ook dit jaar weer op het
strand, voor de Reddingspost 'Piet
Oud' gehouden.
Wellicht heb ik een primeurtje
voor u. Ik heb horen fluisteren dat
dit wel eens de laatste keer zou zijn,
dat dit evenement daar plaatsvindt.
„Men wil weer terug naar de oude
lokatie", zo werd mij verteld. Wat
mij betreft mag het. Immers, de vijver in het Gran Dorado bungalowpark heeft altijd mijn voorkeur genoten. Hoewel het voormalige restaurant van de oude Paap al meer
dan driejaar is afgebroken, herinner
ik mij nog maar al te goed de uitzonderlijke sfeer waaronder destijds dit
roeispektakel werd gehouden. De lokatie leende zich daar ook voor. Het
was er gezelliger vond ik. Of mijn
informanten gelijk hebben zal de
tijd wel leren. Ik houd u op de hoogte.

Bram Biesterveld
Aanstaande zaterdag en zondag
wordt weer het jaarlijkse 'Pun Festival' gehouden. Dit jaar is het voor de
vijfde keer dat het Casino dit evenement organiseert. Zandvoort zal
weer kunnen genieten van een keur
aan artiesten die hier hun opwachting komen maken. Dit jaar heeft
men gekozen voor een wel zeer bijzondere presentator. Persoonlijk
ken ik hem goed. Het is altijd weer

Desperado wint kortebaandraverij

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - De 17e kortebaandraverij op het prachtige
parcours in de Zeestraat is ook
nu een ongekend groot succes
geworden. Na ruim vijf uur top
paardespprt wist de Zandvoortse eigenaar van de vijfjarige zwartbruine ruin 'Desperado'. Joop van Dam, de eerste
prijs in de wacht te slepen. Het
succes kwam mede tot stand
door de jonge pikeur Rob de
Vlieger.

CINEMA CIRCUS
Bioscoopprogrammering 26 juli t/m 1 aug.
NEDERLANDSE PREMIERE op 26 juli a.s.
Walt Disney film:
dagelijks om 16.00 en 19.00 uur en 21.30 uur (AL)
Een opwindend
en
gevaarlijk
avontuur begint
als de jonge piloot Cliff Secord
(BILL
CAMPBELL) in het Los
Angeles
van
1938 toevalligerwijs een vreemdsoortig vlieg(ER)
apparaat
ontdekt. Al gauw
weet hij, na het
apparaat op zijn
rug te hebben
bevestigd, spectaculaire vluchten te maken.
Helaas zijn er
vele kapers op
de kust... FBIagenten, Nazi's
en de uitvinder
van het ,,ROCKETEER" pak.
Tevens
construeert
Cliff
samen met zijn
goede
vriend
Peevy
(ALAN
ARKIN)
een
aero-dynamische helm die
hem niet alleen
beter doet vliegen, maar tevens zijn identiteit beschermt.
Met behulp van
zijn
vriendin
Jenny
Blake
(JENNIFER
CONNELLYJIukt
het hem om uit
de handen te blijven van de FBI
en de Nazi's,
met als leider de
sluwe crimirieel
Neville Sinclair
(TIMOTHY DALTON) en behoedt de wereld
voor een grote
ramp.
Hoofdrollen:
BILL CAMPBELL
JENNIFER CONNELLY
TIMOTHY DALTON
ALAN ARKIN
Regie:
JOE JOHNSTON

DUCKTALES
Mat. vr za zo di wo do 2 uur
Kinderen tot 12 jaar ƒ9,00
Bioscoopkaartje vol. ƒ12,50
(65+ ƒ9,00).

CIRCUS ZANDVOORT
Tel. 02507-18686/19535

Op vrijdagochtend werd in de Zeestraat één tapijt zand aangevoerd
waarover de dertig paarden hun
sprint moesten afleggen. Het werden sprints van zo'n driehonderd
meter en het met duizenden toegestroomde publiek was getuige van
bijzonder spannende wedstrijden.
Dat er volop gestreden werd voor de
winst kan zeker toegeschreven worden aan het interessante bedrag aan
prijzengeld. Voor de winnaar ligt
maar liefst ƒ 3.500,-- klaar terwijl
nummer twee met ƒ 2.000,- gaat
strijken. De derde prijs van ƒ 1.000,-en de vierde prijs van ƒ 500,-- mogen
er ook zijn. Bovendien verdienen de
nummers vijf tot en met acht nog
een bedrag van ƒ 250,-- en voor de
winnaars liggen nog een paar prach- • Desperado (rechts) heeft in de finale een kleine voorsprong. Net genoeg om de Zandvoortse kortebaandraverij
Foto: Bram Stijnen
tige ereprijzen te wachten. Door te Winnen
deze goede prijzenpot komen zeer
sterke paarden aan de start, maar tje te verdienen, indien men tenmin- drieenhalfduizend gulden opleverde Zandvoort wederom veel succes en
om tot de finale door te dringen ste op het goede paard had gewed. en een aantal fraaie ereprijzen. Ook daardoor staat de 18e volgend jaar
moeten er vijf omlopen afgelegd
De Zandvoortse viervoeter moest de strijd om de derde en vierde zeker op het programma.
het in de finale opnemen tegen de plaats was ongemeen spannend. Uitworden.
merrie 'Catch Me Jacky' met de ge- eindelijk was het Chenk Hannover,
Voorzitter van de Stichting, Ad
routineerde Jan Wagenaar op de sul- die Willem G. naar de vierde plek van Zanten, sprak tijdens de gezelliGokje
ge prijsuitreiking van een bijzonder
ky. Het sprintgeweld van 'Despera- verwees.
geslaagd evenement, dat mede door
Bij elke race was de spanning te do' bleek zo groot te zijn, dat Wagesnijden en veel toeschouwers maak- naar het met zijn merrie moest afde sponsors mogelijk werd gemaakt.
Daardoor komen de eigenaren en piten van de gelegenheid gebruik om leggen. Daarmee kwam eigenaar Geslaagd
Met deze 17e kortebaandraverij keurs graag naar Zandvoort, was de
een gokje te wagen op de eigen favo- Joop van Dam in het bezit van de
riet. Daarbij was best een aardig cen- Grote Prijs van de ABN hetgeen dus boekte de Stichting Hippodrome mening van Van Zanten.

Klaas Koper en
vol in zwaarste
ZANDVOORT - De Zandvoorters Klaas Koper en Jan
Verburg namen vorig weekend
deel aan de zwaarste fietstocht
in Noorwegen en wisten die tot
een goed eind te brengen. De
fietstocht van Trondheim naar
Oslo ging over een afstand van
maar liefst 540 kilometer en
werd onder niet al te beste
weersomstandigheden verreden. Des te meer petje af voor
de twee Zandvoortse doordouwers.
'Den Store Stryrke Proven', oftewel 'De Grote Krachtproef, werd
voor Koper en Verburg een ware
happening. De 540 kilometer lange
tocht moest afgelegd worden binnen
de totaal tijd van 40 uur. De Nederlandse ploeg, waar de plaatsgenoten
deel van uit maakten, had zich tot
doel gesteld de tocht te volbrengen
binnen 32 uur. Dit in verband met de
terugreis naar huis, waarbij in de
avond de veerboot naar Prederikshaven gehaald moest worden.
Zaterdagochtend werd om 08.00
gestart mei; de eerste groep van 75
deelnemers en vervolgens vertrok er
elke twee minuten nog zo'n ploeg.
Om 09.52 uur ging de ploeg nummer
57 van start met onder andere 43
fietsers van de Nederlandse ploeg.

Verzorging
De eerste uren werd gereden met

renners echter een stuk onaangenamer aangezien de regen met bakken
uit de hemel kwam. Tot aan kilometer 450 zou dit weertype boven de
fietsers blijven hangen waardoor het
dus een koude en natte nacht, in het
Noorse Land, zou worden. De prachtige nacht, die rond deze tijd in
Noorwegen nagenoeg daglichtsterkte heeft, maakte echter veel goed.
Jan Verburg (50) heeft de tocht
zonder nachtrust uitgereden en was
na 23 uur en 8 minuten aan de finish
in Oslo. Klaas Koper (60) had na 390
kilometer een slaappauze van van
anderhalf uur ingelast en kwam aan
de finish met een totaal tijd van 27
uur en 29 minuten.

Uitvallers

• Jan Verburg (links) en Klaas Koper op de fiets, weer terug in Zandvoort
Foto: Bram Slijnen

droog weer en de wind in de rug. Dat
ging voortreffelijk en de kilometers
verdwenen rap onder de wielen.
De organisatie was goed en onderweg waren langs de route tien verzorgingsposten opgesteld waar de
deelnemers ruim voldoende eten en

drinken tot zich konden nemen, terwijl op die verzorgingsposten ook de
EHBO klaar stond om bijstand te
verlenen en ook eventuele mankementen aan de fiets konden daar
verholpen worden.
Na 150 kilometer werd het voor de

Door het bar slechte weer werden
van de 5000 deelnemers, ongeveer
2000 (40 procent) als opgevers genoteerd. In Oslo kwamen dan ook treinen vol met uitvallers aan. Van de
Nederlandse ploeg, die onder leiding
van Klaas Koper deelnam, vielen er
twee van de 43 deelnemers uit, wat
nog geen vijf procent is. Hiermee
werd wel bewezen dat de Nederlandse groottoeristen goed in staat bleken te zijn om slecht weer en zwaar
heuvelachtig terrein te trotseren.
Zondags, dertigeneenhalf uur na
het startsein in Trontheim, vertrok
de Nederlandse bus vol geladen met
fietsen en renners vanuit Oslo richting huis en waren weer een schitterende ervaring rijker.

een lust om deze man aan het werk
te zien. Ik heb het over de cabaretier
Bram Biesterveld. U moet maar
eens gaan kijken op het plein voor
het casino. Tien tegen een dat u het
met mij eens bent.

Weergoden
Voor de liefhebbers van een dagje
'slenteren' kan ik u de jaarmarkt op
zondagmiddag aanbevelen. Ook dan
weer staan er in het centrum van de
badplaats ruim tweehonderd kramen met allerlei handelswaar langs
het parcours opgesteld. Organisator
Henk Oonk heeft ditmaal eens diep
in de buidel getast. Om deze jaarmarkt extra aantrekkelijk te maken
heeft hij een street-band ingehuurd.
U ziet, het hoeft ons dit weekend aan
niets te ontbreken.
Ik heb voor u het weerbericht er
op na gekeken. De weergoden zijn
ons gunstig gezind. Vanaf zaterdag
vliegen de temperaturen weer omhoog en ook de zon laat zich weer
zien.

Crimineel
Gistermorgen zat ik zoals gewoonlijk bij mijn vriend Harry Hoeienbos
op de koffie. Het busstation vormt
voor mij iedere dag weer een bron
van inspiratie. Aan het publiek dat
daar uit de bus stapt kun je zien wat
voor een dag het wordt. Kijken ze
chagrijnig dan kun je er donder op
zeggen dat het gaat regenen. Stappen ze met vrolijke gezichten uit de
bus, dan blijft het droog. Vooral tijdens de zomermaanden lopen er in
Zandvoort heel wat vreemde figuren
rond. Op zich is dat niet vreemd
voor een badplaats. Soms echter zou
je wensen dat ze maar thuis waren
gebleven.
Zoals gezegd: zat ik aan de koffie.
Plotseling werd ik opgeschrikt door
de gierende banden van 'een politieauto. Met piepende remmen werd
het voertuig voor een restaurant aan
het Kerkplein tot staan gebracht.
Twee agenten sprongen er uit en
overmeesterden een louche figuur.
Van de omstanders hoorde ik dat de
arrestant even daarvoor een oudere
dame op het Raadhuisplein van
haar handtas had beroofd. Dankzij
het alerte optreden van twee Zandvoortse inwoners die onmiddellijk
de achtervolging hadden ingezet,
kon de overvaller tot staan worden
gebracht. De politie was snel ter
plaatse, met het bekende resultaat.
Alles kan in Zandvoort. dat is inmiddels genoegzaam bekend. Hulde
echter voor mijn twee dorpsgenoten
en de politie. Dank zij hen zit deze
crimineel nu in de cel.
Dit was het weer voor deze week,
blijf gezond tot de volgende week.
BRAM STIJNEN

Rekreade gaat
laatste week in
ZANDVOORT - De slotweek van Rekreade vindt
deze week plaats. De activiteiten worden afgesloten
met een slotfeest.
In Noord, in gebouw Het Stekkie staat het bos centraal. Daar
verdwijnen dieren, maar niemand weet waar naar toe. Boswachter Bas kan er niet van
eten. Misschien dat de bioloog
er meer van af weet?
Het programma ziet er als
volgt uit: Zondag 28 juli: volksdansen en popenkast in winkelcentrum Noord, om 18.30 uur.
Maandag 29 juli, 10-12: Het Takkenbos, knutselen. 15-17: Konijnenjacht.buitenspelletjes. Dinsdag 30 juli, 10-12: De wijze uil,
een kwis en 15-17: Gak, gak, gak,
levend ganzenbord. Woensdag
31 juli, 10-12: De Vos Reinaerde,
toneel en 15-17: Egeltje Prik,
knutselen. Donderdag l augustus is Bas in Blijdorp, een vier-uursprogramma van 10-14
uur, met een vossenjacht en een
beestenboeljacht. Op vrijdag 2
augustus is er van 11 tot 14 uur
Santekraampie, het grote slotfeest van Rekreade op het Jan
Snijerplein. Toegangskaarten
kosten twee gulden vijftig.

Beroemd
Het Hervormd Jeugdgebouw
heeft een ander programma.
Het beroemd worden en alles
wat er dan gebeurt, staat hier
centraal. Kinderen die ook beroemd willen worden moeten
naar het Jeugdhuis komen.
Het programma: Zondag 28
juli 18.30 uur: Volksdansen en
poppenkast op het Jan Snijerplein, bij regen in het Jeugdhuis. Maandag 29 juli, 10-12: De
Blits K%vis (binnenspel en recreatief spel), 15-17: De sterkste
man van Zandvoort, buitenspel.
Dinsdag 30 juli, 10-12: Met de
kop in de krant, knutselen en
van 15-17: Vossenjacht, start op
Jan Snijerplein.
Woensdag 31 juli, 10-12: Kunstelen, knutselen en dans, 15-17:
Op zoek naar roem, speurtocht.
Donderdag l augustus 10-14:
Licht uit Spot aan, een vier-uursprogramma met spel, knutsels,
picknick, optreden en een verrassing. Om 19.15 is er poppenkast en volksdansen op het Jan
Snijerplein.
Op vrijdag van 11 tot 14 uur
het slotfeest Santekraampie op
het Jan Snijerplein. Toegang bedraagt twee gulden vijftig.
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Off ROVER DEALER
Van part t k a Citroen CX 25
Ferrari
Pim v Rootselaar, Rhôneweg Rover 213 S, 1988 kleur wit,
Mercedes Benz
Turbo diesel APK tot 1/7/ 92
40 42, A'dam SI dijk,- 6131375 / 12 500,- Inruil mogelijk
bj nov 83 schuifd, prima Zelf rijden in FERRARI 308
TP! 0206811211
Ook voor A'dam-Noord
auto f3900 Tel 0206751690 GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa
Renault
Seat
voor trouwen, Uniek1 2 verleng
Daihatsu
Mercedes-Benz 190 diesel
de Lincoln s 7,85 m lang wit
1990, zwart metallic, compleet met accessoires, o a
RENAULT AMSTERDAM
SEAT AUTOCENTRUM APC
en blauw type '91 Bel
NIEROP DAIHATSU b a
airback, schutfdak 5 dak, w w glas, c v enz
Off Seat dealer
Top occasions met 1 jaar
Cuoro TX bl met 55000 km Monors BV 030444411
Nieuwprijs ƒ 80 000 , nu ƒ 59 000, Inruil mogelijk Inlichtingen
garantie
voor Groot-Amsterdam
86 Cuore TG wit 32000 km
• Adverteren in
Kabelweg 42, Amsterdam Tel 020 6811211, fax 020 6811141
Wibautstraat 224
2e Schinkelstraat 18 28,
87
Vancouvcrstraat 2 12
DEZE AUTORUBRIEK?
A'dam, tel 020 6763335
020 561 96 11
A dam West 0206183951
Bel 020 665 86 86
Mitsubishi
« DEZE AUTORUBRIEK
SEAT AUTO KOHLER SEAT
verschijnt
Fiat
v d Madeweg 23,
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi Mitsubishi Galant 1600 GL, 5in
heel
Amsterdam
A'dam 020 6686146
occasions Goldcar, Amstel bak, sept '85, APK sept '92,
en
omgeving
FIAT
VERMEY
B
V
95 000 km champagne metall,
Keuze uit 50 gouden Fiat
AUTOBOULEVARD
Tel 0206658686
Keuze uit ruim 35 occasions veen, tel 020 6433733
ƒ6950 Tel 0206146392
occasions Goudsmit Fiat
A
Philipsweg
13
Uithoorn
Mitsubishi
Tredia
1400
GL
bijna
Amstelveen tel 0206470909
Spacewagon 2000 GLX bw j
Tol 0297562020
'84 Apk 692, 4 d r s , LPG,
Skoda
Fiat Panda 34 85, i z g st APK
sunroof, rijdt perfect ƒ3475, 1988 Kl grijs km st 69000
Fiat
Panda
34,
nov
82
APK
ƒ25400
Tacx
fietsendrager
01 06 92
Tel
ƒ5500
Tel 0206146392
Skoda 105LS.22-12-84, APK
Tel 0206002202
020 6625949 Na 18 u 6755924 8 92 rood zeer mooi en gaaf,
• Dit is de autorubriek voor
[2275
0206146392
6 '92, 70 OOOkm, oranje/rood,
Amsterdam en omgeving
ƒ1975 Tel 0206146392
Oplage 730 000 ex
Ford
Elke week in Het Parool en
• De autorubriek
alle uitgaven van WEEKMEDIA
Opel RECORD, kleur groen, Opel Kadett 1 3 HB, luxus,
SHOWROOM heeft
Mustang V8 5 O Ghia
Tel 0206658686
sunroof, b j '79 Vraagprijs 5 '84, APK '92, 3 drs , in
een oplaqe van 730 000 ex
showroomstaat, ƒ 4975
vol jaar APK brede banden dubb uitl, op gas, mooi en goed ƒ1450 Tel 0206954943
Tel 0206146392
m 80 Vrpr ƒ4995 Telefoon 0297562581
Opel Kadett stat wag 1 6 LS,
Subaru
Opel Kadett Station 13 S '82
kleur
rood
5
versn
bak
Alum
Siesta 1,1 CL kat, nw
± 18 GEBRUIKTE Ford
aut
uitz
goede
staat
APK
7vlgn
Brede
band
Div
ace
Bj
mod , grijs met trekh , 30 000
MOQY'EN ZQON;
km 89, ƒ 15500 0320041415 11 84 Nw mod Vrpr ƒ6750 '92 ƒ 3950 Tel 029825970
Tel 02505 1255
v/h Museum'aütobedrijven
Kadett 1 6 i blauw LPG 5 89,
Ford Granada 20 4 cyl, bijna
Kadett 1 6 i rood LPG 6 88,
Zeilemaker-Opel
84 APK 7 92, zeer mooi, ge
Diverse
in perfecte
Kadett 1 6 i zwart LPG 1088, alle kleuren - type's
wone bak, ƒ 3775 020 6146392
INRUILWAGENS
aktiemodellen
Rekord
20
S
gnjsmet
LPG,
A 1 conditie
T k Ford Esc 16 CLX, DJ'91, Constant keuze uit 100 auto's 8 86, Corsa 1 4 i Anthr gnjsmet
Ook voor een
Burg D Kooimanweg 7,
2 0 2 Oi, 2 4t 2 9i
9000 km 3d, ster radio +
390, ƒ6250- BEREBEIT,
Purmerend
02990
22551
gegarandeerde
inclusief
gratis
sunroof
Diesel 5 bak L P G
alarm ƒ24500 0206658415
Amsteldijk 25, A'dam 6627777
occasion1
direkt uit
Prijzen van ƒ 18000
o
a
MG METRO,
tot ƒ 52 000
Hyundai
Peugeot
voorraad leverbaar
'88, 24000 km, ƒ13000,Bel voor informatie
Auto Centrum Duivendrecht
OFF FORD DEALER
Nu halen en 1 augustus I992 betalen*
Autobedrijf HëereL .; Ruysdaelkade.TSi'A'dam-O.'Z.'
v KALMTHOUT & » NIEL bv Hyundai onderhoud mcl APK
;:
i V , Ceintuurbaan 225 •
:. :':(nfb,020-6623167-6732853 ;:.i
gratis leenauto v a ƒ299,Marktplein 11 29, Hoofddorp
DIVERSE PEUGEOTS
•i-:VvV',-.Tel: 020-6622204: f •';. ;•
Schade herstel 020995176
vanaf I984
02503 13441
Donderdagavond koopaVond.
ANWB gekeurd Bovag garantie
405 GR 1 6
04 89 63 000 km
Innocent!
AUTO SERVICE WETTER
405 GR 1 9
01 90 31 000 km De enige off SUBARU DEA
Zwanenburgerdijk 503
405 Break GR 1 9, LPG
07 89 61 000 km LER + occ voor Purmerend
e
o
Tuijp
b
v
West
Beemster,
Mini Innocenti, 1982
• Deze autorubnek
Zwanenburg Tel 02907-6572
405 GLI
08 89 34 000 km
02999-278
Jisperweg
39
40
donkei blauw, ƒ2250,
heeft een oplage
405 GLI
07 90 25 000 km
Tel 0206811211
van 730 000 ex
405 SR 1 9, LPG
0288 100 000 km
405 Ml 16
01 88 55 000 km
Suzuki

Klassiekers en oldtimers

Peter Meyer Cars NV

Aulorubnok SHOWROOM verschijnt elke week in alle
edmes van Weekmedia, l w Amsterdams Stadsblad
Buitenvcldertse Courant, Dicrner Couranl, Do Nieuwe
Bi|lmer Nieuwsblad Gaasperdam Nieuwsblad De
Purmer De Zaanbe Ge-?insbode De Nieuwe Wcespcr,
Nieuwsblad Haarlemmermeer Amstulveens Weekblad,
Uithoornse Courant De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Do advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatsi in Hel Parool

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|daq tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020 6658686 Fax 020 6656321
Schriftelijk Vul de bon m en zond deze aan
SHOWROOM Poblbus 156 l 000 AD Amsterdam
Afgevon kan ook Het Parool Wibautstraat l 31 of Rokm
l 10 Amsterdam
Algeven kan ook bij de volgende Weekmedinkantoren
Amstelveen Gebouw Aemstelstijn Laan van de Helende
Meesters 421 B, Purmerend Weerwal 19 Uithoorn,
Stationsstraat 70 Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort,
Gasthuisplein 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke! die
voor donderdag 20 00 uur in ons bezit zijn worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten
Totale oplage 730 000 exemplaren
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels
ƒ25,Voor elke extra regel
ƒ 11,mm-pnjs
ƒ5,68
mm-pnjs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl 6% BTW
Gewone advertenties, tarief op aanvraag
Voor meer informatie of advies, bel

020-065 86 86
AUDI

BMW

Audi Centrum
Autovroon
Amsterdam

Asmoco

1e klas Audi's
van n eerste klas Audi dealer
Audi 80/90 en 100
modellen bouwjaren vanaf
I986 t/m 1991
Bel gerust voor vrijblijvende
informatie

Autovroon
Hét AUDI CENTRUM
OFF AUDl/VW DEALER
Contactweg 47,
020 6869611
Lod v Deysselstr 77,
0206116715

Off BMW dealer
1e Ringdijkstraat 39
Amsterdam Oost

Occasions
3 , 5 , 6 en 7 serie
b j 83 t/m 90
Inruil/leasing/financienng

020-6943093
• Deze autorubnek
verschijnt m
Het Parool en Weekmedia
Huis aan huis in heel
Amsterdam en omgeving
Oplage 730 000 ex
Tel 0206658686

Chrysler

Peter Meyer Cars NV
Chrysler 'Le Baron' Cabriolet

Peter Meyer Cars NV
Chevrolet Corvette, 1965, kleur geel
Porsche 356 SC, 1963, kleur rood
Fiat Topohno, 1959, kle.ur groen
Mercedes Benz 280 CE coupé, 1974, wit
MGB Roadster, 1969, kleur rood
Alfa Rorneo 1300 GTV junior, 1969, kl. rood
Alfa Romeo 1750 GTV, 1970, kleur blauw
Citroen Traction Avant, 1949, kleur crème
BMW 2002, 1974, kleur zilver metallic
Rover P4, 1959, kleur crème
Rover P5, 8 cylmder, 1969, kl. engels groen
Lancia Bèta, 1.6 coupé, 1968, zilver metallic
Lancia Fulvia, 1.3 coupé, concours-conditie,
1973, kleur bordeaux-rood

Opel

Inl Kabelweg 42, A'dam Tel 0206811211, fax 0206811141
Te koop

beige Volkswagen Kever
bouwjaar 1968 model J300'
Tel 02990 29484^
na 1800 uur

Scorpio's

Autofinanciering
en verzekering

mini jumbo

Jaguar/Daimler

Van der Pouw Peugeotdealer

Peter Meyer Cars NV

Weesp, Tel. 02940-15110
Maximaal ƒ 10 000 Vraag onze voorwaarden

Daimler 3.6
Maart 1988, 1e eigenaar, antraciet grijs met blauw leer
Nteuwpnjs ƒ 185 000, , nu ƒ 67 500 Inruil mogelijk
Kahelwea 42 Amsterdam Tel 0206811211, fax 020 6811141

Jeeps/Terreinwagens

Peter Meyer Cars NV
Jeep Wrangier Laredo Hardtop M '90
wit, airco, sportwielen, rollbar, 14000 miles
Nieuwprijs ƒ 64 000, nu ƒ 39 500 Inr mog Kabelweg 42, A'dam
Tel 0206811211, fax 0206811141

Lada
AUTO SERVICE WETTER
Al onze occasions met ster
1 jaar garantie

Lada Bontekoe
in onze showroom de nieuwe
SAMARA 1 5 Demo 5-drs
Occasions APK gekeurd
210515
'88 ƒ 7 000
2105 13 Ipg
89/7750
Lada Samara 1 5 Ipg '89 ƒ 9 500
Lada Samara 13 88 ƒ 8 750
Verrijn Stuartweg 6, Diemen
TEL 0206992865

Model 1991, 1500 km , compleet met alle accessoires
Bordeaux-rood metallic Nieuwprijs ƒ 82 000,-, nu ƒ 67 500,Inruil mogelijk Inlichtingen
Lada 2107 1 5 1987, ƒ 6750*
Kabelweg 42, Amsterdam Tel 0206811211, fax 020-6811141 Samara 1 3
1989, ƒ10750*
Samara 1 5
1990, ƒ14475*
Lada 1200 S 1986, ƒ 3500
Citroen
Mitsub Colt 1 2 el'85, ƒ 7 750
Autobedrijf WIM VAN AALST OTO/ICI BV Citroen, WEESP, Citroen BX 14 1990, ƒ 15 995
uw CITROENSPECIALIST
Volvo 343 L
1982, ƒ 3250
Ongeëvenaard njplezier,
Daihatsu h l 1000'86, ƒ 7 500
Adverteren m
Bovag occas, 1 jr garantie
Hogeweyselaan 21, tel
Zwanenburgerdijk 503
BX 14 RE zilver met, 2/89, 0294016661, biedt aan
DEZE AUTORUBRIEK'
BX 14 rood,
1/89, Citroen AX 1 O, 88, 65000 km , Zwanenburg Tel 02907 6572
FAX 020-6656321
BX 14, LPG, bl grijs met 6/89, ƒ 10 950, AX 1 O E, '88 20000
BX TRI rood,
6/88, km, ƒ 11 950, BX 14,'8923000
Mazda
BX 14E blauw met
10/88, km , ƒ19900 BX 19D '89,
BX 14 Lpg grijsbl met 6/89, 75000 km, ƒ19950, BX 1 6 Mazda t Amsterdammertje
BX 16 TRI, rood,
6/88, TRI, '89 35000 km, ƒ21 500 Amstel 340, t o Carré
AX 11 TGE, wit,
7/90, Audi 80 2 O E, '88, 69000 km , Ook voor een goede occasion Mazda 626 H B 12V, 3/89, 2L,
st bekr, autom , trekh , radio
XM 2 L Ambiance zwart, 8/90, ƒ29950
Tel 0206236491
Mazda 323, 1 3 GL, HB 9/87,ANWB gekeurd, Bovag garan Van maandag t/m vrijdag van cass , ƒ 25300 020 6994095
Fiat Panda 750 CL blauw 1/88, tiebewijs, inruil mogelijk
800 tot 1800 uur
Inruil lease financiering
mogelijk, v a 2% per mnd
V a ƒ 85 - 5 veerbollen op druk
Nissan
Bozenhoven 119-121
brengen bij de CitroenspeciaMijdrecht Tel 0297984866 list van Zaanstad
T k NISSAN MICRA, veel ace
Adverteren in
GARAGE RENE SPAAN
Citroen 2CV 6 Special, kleur
bj 89 29000 km , wit, 1e eig ,
SHOWROOM
Vissers
pad
11,
Krommenie
wit, b j 84, apk T92 i z g st,
vrpr ƒ13500, l uitstst
FAX 020 6656321
075281193 of 353788
ƒ2450 Tel 0250341871
Tel 0250321421

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

LORIST PEUGEOT
AMSTERDAM CENTRUM
Peugeot 205 GE, '84, ƒ 5 500
Peugeot 205 GL, '85, ƒ 8 250
Peugeot 205 Ace , '88,ƒ 13 750
Peugeot 405 GR, '88, ƒ 18950
Peugeot 505 Fam ,'84, ƒ 7 750
Alle auto's met
3 maanden Bovag-Garantie
tevens service en reparatie
2e Wetenngdwarsstr 43 l/m 47
Tel 0206237669

100, 200, 400, 800
en Mini Cooper
NU IN ONZE SHOWROOM
Tevens
diverse gebruikte Rovers

Minor Motorcars BV
Roverdealer
Sloterkade 43 44, A'dam
tel 0206177975

Van Weesp tot Waterland Van Zaanstad tot Zandvoort.
In Het Parool en m de maar liefst 18(!) nieuws- en huis-aanhuisbladen van Weekmedia die m Groot Amsterdam
worden verspreid. Totale oplage 750.000 exemplaren.

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

Ouke Baas

Cobussen

'n Snelle start voor "n succesvolle autoverkoop
Waarom wachten tot er een koper voor uw duto op
komt dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft7
Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt
u contact met zo'n 750.000 potentiële kopers.

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 134
Tel 0206240748
Autoverhuur
Grote sortering ONDERDELEN
van schade auto's, alle
*AAA MATZER BV*
Div personenwagens v a ƒ 25, merken, alle bouwjaren
RAVENSTIJN, 02502-45435
div bestelwagens v a 11 17 m3
Lid Nevar
+ autoambulance 020 6630836
OTO/ICI
BV
Citroen, WEESP,
BIJ
ongeëvenaard njplezier,
Hogeweyselaan
21,
tel
02940-16661
niet duur!!!
HUUR EEN AUTODAKKOFFER
TIJDENS UW VAKANTIE "
Studenten 10% korting
Uw kostbare bagage veilig
- auto ambulance & opnjauto beschermd tegen diefstal en
-9 pers bussen en piek up's tegen weer en wind
Huurprijs ƒ 8,00 p/dag mcl btw
Avond- en nachttar Reserveer tijdig1
bestelwagen afhalen na 1730
TOYOTA DE GRAAF
uur en de volgende morgen
Alle onderdelen voorradig
om 8 00 uur retour
Condensatorweg 44, A'dam
tegen 4 uur-tarief
SI dijk Info 0206865511
0206794842 0206908683
Ook zaterdag geopend
Bestelwagen huren?
• DEZE ALTORUBRIEK
Bel dan 020 6343088
verse njnt
Andrea Camperbouw &
huis aan huis in geheel
Verhuur Speciaal 4 uur tarief
Amsterdam en omgeving
Auto goed en goedkoop
verzekerd, mnd/kwart bet
Alle verz CELIE 020 6416607

voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verl A Cuypmarkt), 020 6799100
Showroom/werkpl /magz Mmervalaan 85,020-6793249/6713581

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
205 GR 1 3, 5 drs, wit, 1e eig ,
67000 km, 10-'84, ƒ 7 250,voor A'dam Noord e o
AMSTERDAM, sinds 1930
VOLVO-NIEROP 0206183951
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343
PEUGEOT
Peugeot 205 1 1 ace '87, wit,
205 XE 1 O Accent '85ƒ 7 500 LPG, nw band + accu Vr pr Suzuki Swift GS, b j 6/89,
nieuw model zwart met, Suzuki Swift, 1 3 GLX, 5 87,
205 XE 1 1 Accent '86/10600 ƒ8700,- Tel 0252672676
ƒ16500,- Tel 029954344
205 XL mint 90
ƒ18800
APK 7-'92, 5 drs , elek ramen,
5 bak,
zilv grijs,
309 XL 1 3 Profil '87 ƒ11 300
T k Suzuki Alto GA rood, juli sunroof,
Rover
'90 In nieuwe st 4500 km f9475 0206146392
Volvo 340 DL 89
ƒ17950
M0750 Tel 0206189598
Mazda 323 1 3 HB '88/ 15 250
Autobedrijf RECORD
Austin Mini 1000 E '87 ƒ 7 600
biedt aan
en nog vele andere
Toyota
Austin Maestro 1300, 1987,
3 maanden garantie
Inruil en financiering mogelijk 45 000 km, rood metallic
Rover 3500 v d Plas, 5 bak „First class occasions bij Toyota de Graaf"
Peugeot-dealer
1985, 95000 km, Zircon Bleu
Adres Baarsjesweg 249 253, DEMO Rover 216 GSI, 5 deurs, Toyota Starlet 1 O spec
jan '86 ƒ 9 250
A'dam, tel 020 6121824
Toyota Starlet 1 O XL
sep '88 ƒ11 750
april 1991 1000 km, wit
apr '86 ƒ 10 250
DEMO Rover 114GTI, juni '91, Toyota Corolla HB 1 3 DX
ZUIDWUK MINERVALAAN
Toyota Corolla LB 1 3 XL
okt '87 ƒ 14 750
kleur rood
AMSTERDAM - ZUID
mei '88 ƒ 20 950
FSOjuli '89,53000km, wit, LPG Toyota Carina Sed 2 O DSL
205 junior '86
ƒ10 500,mei '88 ƒ 18500
METRO 1300, maart 1987, Toyota Carina LB 1 6 XL
205 GE 89
ƒ 14 750,- kleur rood, 77000 km
Toyota Carina Sed 1 6 XL
aug '89 ƒ 19750
205 XL, LPG '88
ƒ 13 500,- METRO 1000 HLE, okt 1983, Toyota Carina Sed 1 6 XLI MM
jan '89 ƒ 20 950
205 Ace '86
ƒ10 750,Toyota Carina LB 2 O GLI
aug '88 ƒ 21 950
kleur rood, 102000 km
205 GRD '89
ƒ 22 000,*Demo* Toyota Carina Sed 20 GLl
feb '91 ƒ32250
205 XR '89
ƒ 18 500,- MIN11000E,jum'88,41 000m , *Demo* Toyota Celica LB 1 6 STI
mrt '91 ƒ40250
zilver metallic
309 XR 1 6 '88
ƒ15 750,
*Demo* Toyota Corolla Sed 1 3 XLI
mrt '91 ƒ 23 750
AUTOBEDRIJF RECORD
309 XR 1 6 '88
ƒ 16 500,Off Roverdealer
BMW 320 l 6cyl 4drs DIV OPTIES
sep '89 ƒ 37 750
309 XR '88
ƒ16750,Duivendrechtsekade 75-77
Peugeot 205 1 1 XL
feb '89 ƒ 14 950
Opel Kad 16S '86 ƒ11 950,1096 AH Amsterdam
Citroen BX 14 RE
feb '89 ƒ17 250
3 12 mnd gar Inr, fin en
Tel 0206949266
Honda Civic 1 4 GL
feb '89 ƒ17750
verz mog Ook inkoop
Mmervalaan 86, 0206629517
Condensatorweg 44, Amsterdam-Sloterdijk
Donderdags koopavond
De Rover
Tel. 020-6865511.

In 4 dagen zo'n 750.000
vonkende verkoopcontacten.
-

Naam

Rijscholen
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
Ie 10 lessen a ƒ 32 per uur
Gratis halen en brengen
Tel A'dam 020-6942145
Autorijschool Ferry
1e 10 lessen a ƒ 27,50 per les
Tel 0206932074

Motoren/scooters
T k Kawasaki 550 LTD custom
cardan 4 cil 7000 km i n st bj
89 vr.pr ƒ 7956 020 6458946

• Handelaar of particulier
Uw auto(s) aanbieden in
DEZE AUTORUBRIEK

Autosloperijen
Autosloperij A de Ltede
Neem geen risico orig
PTT-vrijwaring RDW

(s)loopauto's

Centerparts
vraagt sloop- en schadewagens Origineel R D W -vnjwanng De hoogste prijs en geen
risico Tel 6107942 of 6107946

HOOGSTE PRIJS
Talbot 1100 bestel,'85,1eeig, Talbot Solara 12/'83, LPG,
Tel 020-6198691
APK 7 '92, m nieuwstaat, wit, trekh, APK 12/'91, 4 drs, beiae Vrpr f2000 020-6317348 Het HOOGSTE BOD'?'? Bel Grote sortering ONDERDELEN
M975 Tel 0206146392
voor vrijblijvende prijsopgaaf
van alle schade-auto's, alle
Loop, sloop en schadeauto's merken, alle bouwjaren
Volkswagen
m vrijwaring Tel 020-6754193 Ravenstnn 02502-5435
VW Golf MX, bj aug '80, APK
juli '92,4-deurs, metallic groen, T k Golf t d '90 Met alles erop
Auto's te koop gevraagd
garage onderhouden, i z g st en eraan Vr pr ƒ 32 000
Tel
0294017902, Weesp Tel 0206843689
INKOOP AUTO'S, ± ANWBDE HOOGSTE PRIJS
Vrpr f1850
elk merk auto a contant met pr, snelle afw a contant m
vnjw bewijs Tel 020 6105478 vnjw bew, def geen bezw
Tel 020-6108280/6149352
Volvo
Te koop gevraagd AUTO, evt
of VERKOOPPLANiets opknappen geen bezwaar Koop
NbN"? Bel dan snel Nationale
340 automaat, wit, 1984, APK • 1 in 3 MINI's lezen is ook Tel 06-52827115
Occasionlijn 023-365206
juli '92, ƒ3950 020-6425977
een beetje winkelen
HOOGSTE PRIJS
Te koop gevr Peugeots 404,
VOLVO NIEROP ba 340 GL VOLVO-DEALER BIEDT AAN voor elk merk auto, a contant, 504,505,J5,604TD Schade of
aut, 5-drs , 24000 km , '88, 340 760 GL TD aut, zilver met ,'87 met vrijwarmgsbewijs
sloop
Autocommerce,
DL aut, 5 drs , 42000 km , '86 740 GL aut, LPG, zilver, '87 Tel 02990-37825
023-338895
340 14, 60000 km, '89,440 740 turbo, schuifd , wit,
'86
GLE Inj, div extra's, 21000 240 DL stationcar,
dec '85
krn , '90,440 GL Inj, 45000 km , 360,
1986 t/m 1988
Campers
12-'88, 740 GL Sedan L P G , 340 DL diesel,
1989
div extra's, '89, 240 VAN 340 1 7,
1987 t/m 1989 Te huur amerik fabneksTOYOTA Hi-Ace kampeerauto
LPG, o b nwst, 11-'83,
340 1 4,
1986 t/m 1990 camper Prijzen v a ƒ1 600- '86 als nieuw ƒ 13750 VakDiv VOLVO's 340/360 v a '84 340 automaat, 1986 t/m 1989 p w all-in Tel 02908-6499.
garage NIPPON 02503 26714
Vancouverstraat 2-12, Amsterdam-west, tel 020-6183951
Diversen
Volvo 340, mod '84, APK 6-'92,
3 drs , Ipg, wit, zeer mooi,
Wordt nu autonj-instrukteur en o Bewijsnummers van een geƒ 3 4 7 5 - Tel 020-6146392
UW VOLVO-DEALER
bepaal je eigen inkomen plaatste AUTO advertentie
T k Volvo 345 DLS Bj '82
Meeuwenlaan 128
Werkgarantie mogelijk
De krijgt u alleen toegezonden als
LPG I z g s t Vrpr ƒ1450
Tel 0206369222
goedkoopste en de beste van u dat bij de opgave van de
Tel 06-52827115
Ook voor leasing
Ned, ƒ1650,- MICHEL opl advertentie kenbaar maakt De
020 6853057/02990-34768
kosten daarvoor bedragen ƒ 3

Van Vloten
Amsterdam

Algemeen

Te koop aangeboden inruilauto's, APK gekeurd
,,top-occasions"
Mitsubishi Colt GL, 1 '83,
bij Wagenpark
ƒ 4 950 Mitsubishi Galant 1 6
GL, LPG, 7'81, ƒ1950 Opel
JOHAN BOOM
Manta 1 8 SGT, 2 '83, ƒ 4 750
Corsa12S,10'83J6250 BEZuiderakerweg 83 (oranje hek),
REBEIT, Amsteldijk 25,
A'dam-Osdorp
020-6105478
Geopend van 9 00 tot 21 00 uur Amsterdam 020 6627777
Alle auto's APK, hoge inruil
Financiering binnen 24 uur,
Service en
v a ƒ 5 000 1 jaar garantie
reparatie
op arbeid/onderdelen

Let op

Postcode + Plaats
. Handtekening

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

prijs excl
6% BTW

prijs mcl
6% BTW

1

25,00^

26,50

-g 4

36,00

38,16

5

47,00

49,82

58,00

61,48

69,00

73,14

80,00

84,80

9

91,00

96,46

10

102,00

108,12

Auto's in

• Auto te koop' Plaats een
advertentie m DEZE RUBRIEK

Heeft u nog geen rijbewijs'
Geen probleem, alle cat bmnen 8 dgn mogelijk op Saba
Pr ƒ3700 Tel 0206643814/
6646922
1e 10 autorijlessen a ƒ 25
AUTORYSCHOOL MADURO
Staat voor kwaliteit Bel nu voor Michel geeft les in div talen
een afspraak voor een gratis 020 6853683, b g g 6181775,
075-174996 en 02990 34768
proefrit Tel 6003882

Talbot

Adres
Telefoonnummer .

Accessoires en
onderdelen

de deur uit!

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/
Rokm 110, Amsterdam Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen. Gebouw Aemstelstyn, Laan der Helende
Meesters 421 B, Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort, Gasthuisplein 12

Mazda 626 bj '85, sed diesel
ƒ5950 Fiat 127 1050, 5 versn
sportvelg bj '83 ƒ 2950
Toyota Corolla liftback bj '84,
diesel 5-drs ƒ 5 950 Fiat Uno
SXie bj '89, leeign ƒ14950
Citroen BX 1 6 TRS, bj '83,
ƒ3450 Opel Kade» 1 3 S, m
'86, 5 drs ƒ 8 950 VW Passat
bj '81, 4-drs, 1e eign ƒ3950
Opel Kadett 1 6 diesel, 4-drs ,
sed wit, bj 86, ƒ 7 950
VW Santana bj '84, diesel,
4-drs sed ƒ4950 Renault 11
GTL bj '84, zeer nette auto
ƒ 4 950 Datsun Bluebird 1 8
GL, bj '83, Lpg ƒ 2 950
Renault 9 Broadway bj '86,
ƒ 7 950 Rat Uno 45 S bj 87,
ƒ 7 950 En nog div auto's v a
f 800 tot ƒ 20 000

APK -t- grote beurt v a ƒ290
DIESELSERVICE,
brandstofpompen, verstuivers,
cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
Industneweg 27, Duivendrecht,
tel 0206980639
APK keuring zonder afspraak,
Ook reparaties en onderhoud
Garage West-Center, 2e
Helmerstr 15, tel 0206122476
A P K KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmmk
Asterweg 24A A'dam 6364702
BLOKSMA
RADIATEUREN
warmtewisselaars, Kapoeas
wen 17. A'dam, 0206148385

i

'In het kader van een
optimale participatie wordt
van iedere deelnemer
een ruime dosis
zelfwerkzaamheid verwacht!

'Je moet zelf
ook wat doen.'

dan meteen'.
Met deze advertentie wil SIRE in samenwerking met
dit blad het gebruik van Klare Taal bevorderen
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Dit concluderen Alexander Basmanov en Jozien Driessen in boek 'In het spoor van Peter de Grote '

Echtheid Czaar Peterhuisje in
ZAANDAM - De afstand
tussen het westen en oosten
van Europa is de laatste tijd
figuurlijk aanzienlijk bekort.
Door het neerhalen van het
Uzeren Gordijn is de
bereikbaarheid van andere
landen verbeterd en al eerder
schrompelden kilometers
ineen met de komst van snelle
vervoermiddelen. Drie eeuwen
geleden echter, was een reis
van Oost- naar West-Europa
een enorme onderneming.
Tsaar Peter de Grote deinsde
er niettemin niet voor terug.
Hij overbrugde de afstand, die
destijds zeker zo groot was als
later ten tijde van de koude
oorlog. Rusland lag volledig
geïsoleerd en de Tsaar wilde in
het westen leren wat zijn land
op economisch en politiek
terrein voordeel kon bieden.
De schrijvers Alexander
] Basmanov en Jozien Driessen
zien in de reizen van de tsaar
een symbool voor de huidige
betrekkingen tussen het
Oosten en Westen.
Vraagtekens plaatsen ze ook.
Met name de echtheid van het
'Czaar Peterhuisje' in
Zaandam wordt betwijfeld. Dit
is te lezen in het boek 'In het
spoor van Peter de Grote'.

Europese Culturele Stichting in de
reislust en leergierigheid van Tsaar
Peter een relatie met de actualiteit
gevonden. De in Amsterdam
gevestigde stichting bevordert
culturele samenwerking en
contacten in Europa. In Peter de
Grote, de grondlegger van het
Russische imperium, ziet de
stichting een symbool van nieuwe
banden.
Onlangs publiceerde de stichting
het boekje 'In het spoor van Peter
de Grote', dat de reizen van de tsaar
volgt. Onderweg beschrijven de
makers culturele
bezienswaardigheden: gebouwen,
kunstwerken en musea, waarvan
vele ook in Peters tijd bestonden.

Zaanse vaklui

Scheepsportrct

Die voormalige gemeente
ontvluchtte de vorst toen zijn
aanwezigheid te veel
nieuwsgierigen lokte.
Zaandam was Peters eerste
reisdoel m Nederland. Hij had m
Moskou enkele Zaanse vaklui leren
kennen. In tijden van werkloosheid
trokken zij naar verre oorden om
hun brood te verdienen. Peter
kende een aantal Zaandammers
persoonlijk.

Op een zondagmorgen in de
haven van de stad ontdekten leden
van Peters gevolg de smid Gernt
Kist, bezig paling te poeren. Kist
zorgde voor een onderkomen voor
het gezelschap en de tsaar zette zich
De reizen van de tsaar waren een bijna onmiddellijk aan het
unieke diplomatieke onderneming. timmerwerk, waarvoor hij naar
Zelf zag Peter de Grote drie redenen deze contreien gereisd was. In
enkele dagen oefende hij zich in
voor de tochten: hij wilde het
diverse technieken van de
Europese politieke leven leren
kennen; zijn land moest politiek en scheepsbouw.
militair naar westers model
De heerser meed zelfs een
ingericht worden; hij wilde het
gebeurtenis die speciaal voor hem
bezoeken van andere landen en
georganiseerd was - de overhaal van
steden stimuleren.
een Zaans schip op de Overtoom vanwege de nieuwsgierige menigte.
Na zijn overhaaste vertrek naar
Amsterdam is Peter nog enkele
Andere culturen
keren kort in Zaandam terug
Al vroeg was bij hem zelf de
geweest.
belangstelling voor andere culturen
gewekt. Dikwijls bezocht de
Na vijf dagen zag hij zich
troonopvolger in Moskou de
gedwongen naar Amsterdam te
vreemdelingenwijk Nemetskaja
reizen. -Tot in de wijde omtrek was
Sloboda, een soort kolonie, waar
bekend geworden dat de Russische
Russen geacht werden niet te
tsaar aan de Krimp woonde. Het
komen. Peter maakte er kennis met nieuwtje ging als een lopend
kooplieden en vaklui én met hun
vuurtje. Massa's mensen wilden
talen en gebruiken. De contacten in zich ervan overtuigen of tot het
die wijk stimuleerden hem tot grote
De Russische tsaar werd officieel reizen tijdens zijn regeringsperiode. Russische gezantschap inderdaad
de jonge tsaar hoorde.
al op tienjarige leeftijd heerser over
het immense Rusland. Pas zeven
Hij wilde in het buitenland leren
Soort bedevaartsoord
jaar later kon hij zich politiek laten als een gewone werkman. Op zijn
Het huisje aan de Krimp werd
gelden. In de jaren daarop
reis droeg de tsaar een zegel bij zich nadat
er m 1761 over
concentreerden de Russen zich op
met de tekst: 'ik ben hier leerling en schreefVoltaire
een soort bedevaartsoord
een langdurige oorlog met de
heb behoefte aan leraren'. Hij reisde voor Russen
in Nederland. Begin
Turken. Toen de strijd achter de
incognito. Niet alleen uit
vorige
eeuw
stonden
er al 450
rug was, richtte de aandacht van de bescheidenheid,
maar ook omdat
namen in het bezoekersregister van
tsaar zich op het westen. In 1697
hij feitelijk in Moskou niet gemist
het 'Czaar Peterhuisje'. In 1811
ondernam hij zijn eerste reis.
kon worden. Immers, zelfs op
kwam ook Napoleon kijken naar
Nederland werd zijn reisdoel. Na
afstand, moest zijn rijk officieel
het simpele onderkomen van zrjn
ruim vijf maanden belandde hij in
vanuit de hoofdstad bestuurd
illustere voorganger.
Zaandam.
worden.
Het huisje, nu nog een
trekpleister van Zaandam, bleef
Reislust
Onder de schuilnaam Peter
jarenlang eigendom van
Michajlov bood hij in onze streken
Nederlandse vorsten. Tegenwoordig
Zijn tocht kan nu, drie eeuwen
is het eigendom van de staat. Het is
later, als symbolisch gezien worden als volontair zijn diensten aan.
voor de nieuwe betrekkingen tussen Toch zou hij vaak als tsaar herkend een van de bekendste sporen die de
worden, zoals bleek in Zaandam.
tsaar in Nederland achterliet. Toch
Oost en West. In elk geval heeft de

Gernt Claesz Pool, meester
scheepstimmerman van de VOC
bevestigt daarin dat Peter
'gelogieert en onder ons bestier
getimmerd heeft'
Verderop, m het
Scheepvaartmuseum, hangt het
scheepsportret van de 'Peter en
Paul', het VOC-schip waaraan de
tsaar werkte Peter staat zelf op de
voorgrond Ook in het Amsterdams
Historisch Museum is een
schilden] te zien dat aan Peters
verblijf op de werf herinnert Het
toont een spiegelgevecht op het IJ,
dat ter ere van de gast gehouden
werd Op de historische afdeling
van het Rijksmuseum is het koord
bewaard dat Peter op de werf
maakte om zijn schiemanskunst te
tonen.
Na zi]n verblijf in Amsterdam
reisde Peter met zijn gevolg onder
meer naar Don Haag. Daar
herinnert een poortje op het
Binnenhof nog aan zijn bezoek, het
Tsaar Peterpoortje.

• Het Czaar Peterhuisje in Zaandam.

is het huisje niet veel bijzonders,
vinden de schrijvers van het boekje
over Peters reizen. Een echt
museum is het niet, volgens hen.

• Schilderij van Peter de Grote in
het Czaar Peterhuisje.

kende Witsen, die als telg van een
Een citaat uit het boek: „Het is
koopmansfamihe in
gewoon een oud houten huis uit ca. Amsterdamse
de Moskouse wijk voor
1700. We hebben alleen het woord
buitenlanders had gewoond. Witsen
van een op winst beluste
zelfs een boek over NoordZaandamse horeca-ondernemer, die schreef
en Oost-Rusland.
honderd jaar na Peters verblijf dit
Tijdens de eerste dagen van zijn
huisje, toevallig tegenover zijn
verblijf in Amsterdam was Peter
etablissement gelegen en door hem Witsens
gast op het huidige paleis.
voor zestig gulden aangeschaft,
In
De
Doelen
werd een groot feest
bestempelde als het Czaar
aangericht ter ere van de Russische
Peterhuisje."
vorst. Maar Peter had haast, hij
Sindsdien is het beladen met
terug naar Zaandam om zijn
souvenirs van bezoekers. Twee keer wilde
gereedschap te halen. De volgende
werd het huisje voorzien van een
dag kon hij beginnen op de
overkapping. „Het Czaar
werkplaats van de VOC
Peterhuisje bestaat alleen maar
Vier maanden heeft hij daar
omdat de bezoekers vinden dat het
gewerkt
aan een speciaal voor hem
het Czaar Peterhuisje is", luidt het
ontluisterende oordeel van de twee op stapel gezette Oostindievaarder.
De werf zelf bestaat niet meer. In
schrijvers.
een van de resterende gebouwen
van de VOC aan de
Volontair
Oostenburgergracht hangt, een
Na de moeilijkheden in Zaandam beetje verscholen achter struiken,
een tweetal gedenkplaten. Ze
bemiddelde burgemeester Witsen
werden in 1947 aangebracht. Een
van Amsterdam bij de Verenigde
toont een portret van de tsaar, de
Oostmdische Compagnie. Zo kon
ander voert de tekst van het
Peter er als volontair aan de slag,
getuigschrift dat de tsaar meekreeg
samen met tien anderen. Peter

Epilepsiepatiënten voelen zichgeborgen op de Cruquiushoeve omdat iedereen op de hoogte is van hun ziekte

'Het is hier veilig. Niemandschrikt v
e Het werk op Cruquiushoeve is gevarieerd. Er is een onder andere een
inpakafdeling, boekbinkwekerij en
een kwekerij.

CRUQUIUS - Het epilepsiebestrijdingscentrum De Cruquiushoeve staat al zo'n vijfentwintig jaar in de polder. Toch
weten veel Haarlemmermeerders weinig over dit unieke instituut voor mensen met zware
epilepsie. Een gigantisch grote
instelling met bijna duizend
personeelsleden, verdeeld over
De Cruquiushoeve en Meer en
Bosch in Heemstede. Een kijkje in de keuken van De Cruquiushoeve.

Foto AnKo Stoffels

wordt gekeken of iemand juist meer
of minder aanvallen tijdens activiteiten krijgt.

Werkplaats
De bewoners die daar toe in staat
zijn, werken in de sociale werkplaats op het terrein van het instituut. Ook mensen die buiten het mstituut zijn gaan wonen, hebben hier
nog een baan. Het werk is gevarieerd. Een inpakafdeling, boekbmderij, kwekerij, enzovoorts Ook is
er een afdeling waar wordt bekeken
voor welk werk de mensen het
meest geschikt zijn
Hoofd van de Sociale Werkplaats,
Dick Roelsma noemt de situatie dat
een instituut een sociale werkplaats
binnen de poorten heeft vrij uniek.
„Voor het resociahsatieproces
speelt het werk een belangrijke rol.
Voor ons staat centraal dat als mensen kunnen werken, je ze dit ook
moet laten doen. We proberen een
zo normaal mogelijk bedrijf te zijn.
Onze reclame is dat we op tijd onze
producten afleveren. Het verschil i&
dat het bedrijfsleven een product
heeft en daar de mensen bij zoekt,
wij hebben de mensen en zoeken
daar de producten bij."

door Antoinet Verstegen
N PAVILJOEN Aster, Grutto en
Houtduif wonen voornamelijk
niet-zwakzinnige oudere epilepsiepatiënten. Willem na Luttikloven is hoofd van de verschillende
paviljoens. Hij vertelt: „De bewohers zijn in redelijke mate zelfstanlig, maar zullen niet zo snel terug
naar de maatschappij gaan. Ze wonen hier al zo lang dat voor hen een
uitzondering wordt gemaakt. Vaak
zijn de banden met de familie en hun
'orspronkelijke woonplaats zo verwakt, dat ze als een vreemde terug
'ouden komen." De terugkeer naar
e maatschappij schijnt voor meer
ewoners van De Cruquiushoeve
noeilijk te zijn. „Het is hier natuurjk heel veilig. Iedereen heeft hier
pilepsie, dus hier schrikt niemand
Is je een aanval krijgt. Krijg je het
n Hoofddorp op straat dan is alles
n rep en roer, ambulance erbij enzooorts."
Wil Olde Hampsmk is verpleegundig hoofd van paviljoen Boterloem. Er zijn vier leefgroepen van
waalf zwakzinnige bewoners ge'Uisvest. Hij geeft aan wat hij aners vindt aan het werken in De Cruuiushoeve dan een zwakzinnigennstituut. „De epilepsie staat eenfaal, ik denk dat bewoners hier
tteer vrijheid hebben, epilepsie
eeft een vaste plek in hun leven
laar mag niet domineren, we heben een flexibel programma waar
'tijd van kan worden afgeweken."
Vil bevalt het prima op z'n wekplek.
Het is afwisselend en onvoorspelaar. Het leren omgaan met de be'oners, dat trekt me hier aan." Hij
'gt echter wel dat de werkdruk de
latste tijd omhoog is gegaan. Het
aviljoeii lijkt ouk erg krap voor
chtenveertig bewoners, ieder hoek! wordt benut. Bij iedereen is echter
e blik op 1994 gericht, dan zal er
uidelijkheid komen over de toeomst van De Cruquiushoeve.
'leuwbouw ligt voor de hand te lig-

Zwakkere niet de dupe

gen, omdat het prijskaartje aan het of spelbezigheidsbegeleiding. Daarrenovatiejasje ook niet misselijk is. voor waren allerlei verschillende aktiviteiten op andere plekken ondergebracht. Erg blrj is het instituut
Zwembad
met het eigen zwembad. Afhankelijk
Ook bestaat de mogelijkheid dat de van het niveau waarop de mensen
afdelingen van het centrum meer en functioneren volgen zij een heel dagBosch in Heemstede op het terEpilepsie is te omschrijven als een soort kortsluirein van De Cruting in de hersenen. Het Instituut voor Epilepsie deelt
quiushoeve kode patiënten op in observatiepatiënten, resocialisatiemen.
patiënten en patiënten die langdurig verpleegd moeOp het terrein
ten worden. De eerste groep komt voor onderzoek en
is al wat nieuwadvies. Deze verblijft vooral op Meer en Bosch waar
bouw te vinden.
plaats is voor 156 patiënten. Hier wordt ook wetenZo is het Dagacschappelijk onderzoek uitgevoerd. De resocialisatietiviteitencenpatiënten zijn verdeeld over de twee centra's. Naast de
trum spiksplinmedische vragen kampen zij vaak ook met psychische
ternieuw. Sinds
en sociale problemen.
een jaar komen
De laatste groep bestaat voornamelijk uit geestelijk
er dagelijks grogehandicapten, zij wonen op De Cruquiushoeve. De
te groepen menkans is klein dat zij het instituut nog ooit verlaten.
sen voor aktiveringsbegeleiding

de afdeling Activering. Zij schetst
het belang van de bezigheden. „Hier
komen alle bewoners die niet naar
naar school of de werkplaats kunnen. Het is voor alle mensen belangrijk dat er een aparte werk- en woonMarie-José Holtgrefe is hoofd van situatie is. Dat geeft duidelijkheid
Het niveauverschil is hier heel
groot. Daarom
Hoewel het instituut daar de laatste tijd verandering
gebeuren
hier
in wil. De mensen die vanwege hun epilepsie niet meer
ook de meest uitin het instituut hoeven te blijven, zouden terug moeeenlopende dmten naar huis of de inrichting waar zij vandaan kwagen. Naar vermen. Dit levert echter nogal wat praktische en emotiohouding hebben
nele problemen op.
we hier ook veel
lichamelijk geEr wonen ruim vijfhonderd mensen die lijden aan
handicapten.
zware vormen van epilepsie, g-lobaal verdeeld over
Het bezig blij ven
twee groepen; zwakzinnigen en niet-zwakzinnigcn. De
staat centraal."
bewoners zijn in groepen verdeeld en in de verschilEr zijn ook verlende paviljoens ondergebracht. Zo worden mensen
schillende obsermet dezelfde mate van zwakzinnigheid in een groep
vatiegroepen in
ondergebracht, ouderen, kinderen enzovoorts.
het centrum. Zo

programma m groepen met een vrij
strak programma. Bij lager niveau
wordt meer op de behoeften van de
bewoners ingespeeld. Zij kunnen
zwemmen, snoezelen enzovoorts.

Dick Roelsma werkt al zo'n dertig
jaar binnen het instituut De belangrijkste verandering m die tijd noemt
hij de financiële situatie „Sinds een
paar jaar is de open-emde-regeling
opgeheven. Toen werd het budget
aan de behoeften aangepast. Nu is
dit andersom. We gaan nu wat meer
van een zorgmodel naar een bedrijfsmodel. Wel op een voorzichtige manier, de zwakkeren mogen met
de dupe worden. We werken nu onder een bepaalde druk maar het is
wel een gezonde druk, zolang er
maar genoeg rekening wordt gehouden met de mensen "
De doelstelling van Sociale Werkplaats noemt Roelsma 'het integreren van mensen met epilepsie m de
samenleving'. „Epilepsie kan het
hele leven beheersen door de psychisch-sociale gevolgen. Ook dankzij de werkplaats kunnen mensen
buiten het msituut gaan wonen, omdat ze zeker weten dat ze werk hebben. Anders is het moeilijk om je aan
te passen. Zoals Urbanus zingt: Urbanus heeft alles, bloempjes, kipjes
en een vriezer, maar ik ben zo alleen'. Dat alleen zijn wordt hier
doorbroken door het werk"

Een tweede reis die de tsaar bijna
twintig jaar later ondernam, begon
en eindigde weer in Nederland.
Toen stapte hij in Vlissmgen aan
wal In België en Frankrijk
herinneren tal van plaatsen aan het
bezoek of de doorreis van de vorst.
Spa kent sinds 1717 een Peter-deGrotebron en m Maastricht werd
een deurlijst bewaard van het huis
waarin Peter logeerde. Het huis
werd gesloopt, maar de deurlijst
keerde terug in een winkelpand.
De reis van Peter de Grote heeft
voor Rusland grote gevolgen gehad.
De economie kreeg nieuwe
impulsen. De tsaar bracht veel
kennis, materialen en deskundigen
mee naar huis. Ook de
betrekkingen met de rest van
Europa waren verbeterd. Zowel m
het Oosten als m het Westen bleef
het effect van de twee reizen lang
merkbaar.
En overal liet Peter de Grote zijn
sporen na.
Het boek 'In liet .spoor van Peter de
Grote', waarover dit verhaal Raat, werd
geschreven door Aiexunder Basmanov en
Jozien Driessen. Het is uitgeseien door
Uitge\ erij Cantecleer, De Bilt, met steun
van de Europese Culturele Stichting in
Amsterdam in samenwerking met de
Culturele Stichting van de USSR. ISBN: 90
213 092!) 7.

Geld gestolen
ZANDVOORT - Uit een tankstation uit de Gerkestraat is op zondag
21 juli omstreeks zeven uur 's
avonds geld gestolen. Nadat de dader een greep gedaan had uit de kassa, rende hij naar een gereedstaande
auto, waar nog een man in zat. De
kassier kon het kenteken opnemen
een onderzoek is nog gaande.

Bestuurders
onder invloed
ZANDVOORT - Op het Stationsplein vond op 20 juli een aanrijding
plaats. Toen de politie ter plaatse
kwam, bleek de veroorzaakster van
de botsing doorgereden te zijn m de
richting van de Van Lennepweg. Onmiddellijk werd de achtervolging ingezet. Op de Boulevard Barnaart
werd de veroorzaakster gedwongen
tot stoppen. Zij verkeerde onder invloed van alcohol en kreeg een njverbod opgelegd van twaalf uur.
Op dezelfde dag vond ook een aannjdmg plaats op de Kennemerweg,
waar alcohol in het geding was. Een
man reed richting Zandvoortselaan,
toen hij ter hoogte van de ingang van
een camping tegen de rechterzijde
van een geparkeerd voertuig aanreed. Dit voertuig reed vervolgens,
door de klap, achteruit tegen een
dei devoertmg Tegen de bestuurder
is proces-verbaal opgemaakt en hij
kreeg een rijverbod van vijf uur opgelegd.

'Zo zie ik de polder'
HAARLEMMERMEER - Tot l
oktober kunnen dichters, tekenaars,
collagemakers, fotografen en andere
creatievelingen hun bijdragen voor
de prijsvraag 'Zo zie ik Haarlemmermeer' inzenden, of afleveren bij
Nieuwsblad Haarlemmermeer aan
de Laan van de Helende Meesters
42 Ib in Amstelveen.
De hoofdprijs is een cadeaubon tel
waarde van 150 gulden Bijdragen
kunnen worden gezonden naar ons
hooldkantoor
in
Amsterdam,
Nieuwsblad
Haarlemmermeer,
Postbus 2104 1000 CC Amsterdam,
t a.v. T Steenkamp.

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

WEEKMEDIA 22

UUNDERDAG 25 JULI 1991

Dit weekend

INGWERSEN &
HELMÏG
ADVOCATEN EN PROCUREURS
SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX: 023-274785

met vers fruit

bakker *Ba

Gevr. part-time

Bloembinder/
verkoper m/v

HOGEWEG 28, TEL. 12989

Leeuwerikenstraat 14-4:

CARIBBEAN FESTIVAL

3-kamerapp. (v/h 4-kamers) met riant uitzicht
over duinen, groot balkon op het zuiden. Ind. hal,
woonk., 2 slaapk., keuken, toilet, badk., evt. garage.
Vr.pr. app. ƒ 155.000,- k.k.
Vr.pr. garage ƒ 12.500,-.

a.s. zaterdag een grandioze tropische avond in
Zandvoort tot 03.00 uur s nachts.
Programma:
20.00 uur
welkomstcocktail en live steelband op het terras
22.00 uur
Los Merengueros met
Salsa Merenque
Muziek in de benedenzaal
± 24.00 uur spectaculaire Limbo-show
Dus voor ongebonden mensen a.s. zaterdag ^
naar soc. DE MANEGE
Entree ƒ25,- all in. Reserveren 16023.

Stationsplein 13/13:
In zo goed als nieuw app.complex een luxe 3kamerapp. op 5e et. Uitzicht op zee. Ind. hal, tqilet, woonk., open keuken met inbouwapp., bijkeuken, 2 slaapk., badk. met ligbad, dubbele
wastafel en douchekabine, balkon aan oost- en
westzijde. Inpandige parkeerpl. Serv.k. ƒ263,p.m.
Vr.pr. ƒ 375.000,-k.k.

Hogeweg 56 flat 9:
In het centr. van Z'voort goed onderhouden 2kamerapp. op 3d verd. Vrij uitzicht. Balkon. Ind.
entree, hal, gangkast, slaapk., badk. met ligbad
en toilet, woonk. met open keuken (inbouwapp.), serv.k. ƒ350,- p.m. incl. verw. Lift aanwezig-

voor ± 26 uur p.w.
BLOEMENHUIS J. BLUYS

Burg. van Alphenstraat 57/20:
2-kamerapp. op 7e et. nabij strand, balkon op
zuid/oost. Ind. hal, gang, woonk., keuken v.z.v.
afzuigk., koel-vriesk., 1 slaapk., douche en toilet, c.v. gas. Berging. Serv.k. ƒ 280,- p.m. inkl.
verw.
Vr.pr. ƒ123.000,-k.k.

Haltestraat 65. Tel. 12060. Na 18.00 uur 15680

VERHUIZEN?

Schuitengat 55:

Verhuizen is vakwerk!

Goed onderhouden 2-kamera'pp. op 3e et. nabij
strand en centrum. Lift aanw. Berging op de
beg.grond. Mooi balkon op zuiden. Ind. entree,
hal, keuken, slaapk., garderoberuimte, badk.,
toilet, gangkast, woonk. Serv.k. ± ƒ450,- p.m.
inkl. verw.
Vr.pr. ƒ 149.000,-k.k.

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

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

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

Stationsplein 17/8:
3-kamerapp. Op de 1e et. van flatgeb. LA MER.
Privé parkeerpl. Ind. entree, hal, woonk. met
parket, luxe open keuken met inbouwapp., toilet, badk. met douche, 2 slaapk. Balkon op het
westen. C.V. gas. Serv.k. ƒ176,- p.m.

DE WIT VERHUIZINGEN

Rond uw veertigste begint het gedonder
in de glazen.
Vroeg of laat krijgen veel mensen ie maken
met een dubbel kijkprobleem. Ze hebben
niet alleen een bril nodig om vér te zien,
maar ook om te kunnen lezen. Daarvoor is
nu een nieuwe oplossing: Rodenstock
Progressiv S, het verbeterde multifokale
brilleglas. Met een komfortabel breed leesdeel. Geen merkbare vertekening van het
beeld. En geen gewenningsperikelen.
Met Rodenstock Progressiv S heeft u één
bril voor lezen, televisie kijken, autorijden,
enz. Een bril met mooie dunne en vlakke
glazen bovendien. Komt u gerust langs
voor een vrijblijvend advies.

Zandvoorts Nieuwsblad
LOSSEVERKOOPADRË^^E
Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Kleijn

SLINGER
OPTIEK
Gediplomeerd opticien,
optometrist o.v.
-kontaktlensspecialist
A.N.V.C.
Grote Krocht 20 A - Zandvoort
Tel. 02507-14395
Leverancier van alle
ziekenfondsen.

Rodenstock Progressiv S. De doorbraak in multifokale glazen.

De Spar

Gestoffeerde bovenw. in centrum van Z'voort.
Huurpr. ƒ 1250,- exkl. Direkt te aanvaarden.

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

VAN

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

.Weekmedia

Haltestr. 9, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Grote Krocht 18, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht
T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

VBWU1ZBIS

Thorbeokestraat 7, Zandvoort

MAKELAAR O.G.

Nieuwsblad
zoekt

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

VASTE EN VAKANTIEBEZORG(ST)ERS

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Aanmelden: Gasthuisplein 12, tel.17166.

Over het Zandvoorts Nieuwsblad gesproken, ik had 't er laatst nog met mijn vriendin over. Wij hebben elkaar via de krant ont
moet, dat was toen ik het kinderfietsje van mijn dochter te koop had aangeboden. Daar was zij toen op afgekomen.
Ik wil er maar mee zeggen dat ik 't een steengoeie krant vind die schrijft over de plaats waar je woont. Dus over de
dingen die om je heen gebeuren en voor mij is dat belangrijk genoeg om een abonnement te hebben.

\

Door die krant ben ik mij ook voor de gemeentepolitiek gaan interesseren, want daar is het Zandvooits Nieuwsblad
goed over geïnformeerd. Ik heb laatst nog de redactie opgebeld omdat ik het ergens niet mee eens was. Schrijft u maar
een brief, zeiden ze, Misschien dat we 't in de krant op kunnen nemen. En mooi dat het er de volgende week in stond.
Ik bedoel maar.
Ik zou die krant niet willen missen. Ook niet om de advertenties, want ik ben zo'n type dat graag de aanbiedingen van de
een met die van de ander vergelijkt. Noem het een hobby. Nu ik het toch over hobby's heb. Moet je mijn man zien als die
krant er is...
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant die
schrijft over de plaats waar u woont.

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

Natuurlijk,

13 weken voor maar f 11,-.

Daarna word ik abonnee en betaal per
Q maand f 4,75*
Q kwartaal f 15,O halfjaar f 27,Q jaar f 49,* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische
betaling. Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven:
020-668.13.00
Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia. Antwoorclnummer 10051, 1000 PA Amsterdam. U hoeft geen postzegel
te plakken.

Naam: (m, v)

Adres:
~.
Postcode-Plaats:
Telefoon:
- Giro'Hunknr.: —

TE HUUR IN ZANDVOORT:
ZEESTRAAT 59:

(i.v.m. controle bezorging) WK
Dl/2

Nieuwsblad

Wie 'n abonnement heeft weet meer!

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS

Donderdag 15 augustus 1991

51e jaargang nummer 33

Los nummer ƒ 1,50

Verzet tegen plannen
winkelgalerij centrum
ZANDVOORT - Bewoners
van de Schoolstraat en de
Louis Davidsstraat verenigen
zich tegen de plannen van Jupiter-eigenaar Bruynzeel. De
omwonenden voelen zich overvallen door de plannen voor
een winkelgalerij tussen Raadhuisplein en Schoolstraat.

Pieter van der Sloot is vrijdag meteen een actie gestart met als doel de
meningen van omwonenden te peilen over plannen van Bruynzeel. Hij
stuurde een brief rond waarin hij de
betrokken bewoners om hun mening vroeg. Inmiddels heeft Van der
Sloot een aantal reacties binnen.
Daaruit valt nu al het een en ander
op te maken: De bewoners willen
niks weten van de plannen.
Pieter van der Sloot, die een opleiding tot jurist heeft gevolgd, legt het
uit: „De mensen voelen zich overvallen door de plannen. Niet zozeer
door Bruynzeel, want iedereen is
vrij om plannen te maken, maar
door de gemeente. Men is van mening dat die in een eerder stadium
bij de bewoners had moeten aankloppen. Ze hebben het gevoel dat
de boel vantevoren bekokstoofd is.
Het feit dat de gemeente als voorwaarde stelt dat de ingang van de
parkeergarage aan de Louis Davidsstraat IA moet komen, duidt er al op
dat er vergevorderde plannen bestaan over de inrichting van het totale gebied."

komt er helemaal geen winkelgalerij. Volgens Van der Sloot is er sprake van een essentiële aantasting van
het woongenot als de winkelgalerij
er komt: „De Schoolstraat is een
echt woongebied en zoals het er nu
uitziet wil de gemeente het veranderen in een winkelgebied. De mensen
worden van hun leefomgeving beroofd. Het plezier om er te wonen zal
snel afnemen. De bomen in het gedeelte achter de huizen zullen verdwijnen en er zal hoogbouw voor in
de plaats komen. Op den duur kan je
feitelijk nog wel wonen in het cen-

trum, maar in wezen zal dat gebeuren zonder veel plezier."
Als de plannen op papier staan,
zullen de omwonenden alle procedures aangrijpen om uitvoering van
de plannen tegen te gaan. In totaal
vijf juristen zullen niet alleen gebruik maken van de inspraakprocedures, maar als het moet ook van
gerechtelijke procedures. Om sterk
te staan zullen de bewoners zich verenigen. In wat voor vorm dat gebeurt, staat nog niet vast. Daarbij zal
het tegengaan van de plannen het
voornaamste uitgangspunt zijn.

Oplage: 5.100

ZANDVOpRT - Aan de
proefafsluiting van de Brederodestraat komt vandaag een
eind. De gemeente heeft besloten de straat twee weken voor
het geplande einde van de
proef weer te openen. Vanaf bewegwijzering. Om deze bewoners
het begin is er veel tegenstand verder tegemoet te komen heeft de
tegen de proef geweest.
gemeente vervolgens tijdelijk één-

Brederodestraat
gaat vandaag
weer open

De proef heeft anderhalve maand
geduurd, maar in die tijd is er een
groot aantal maatregelen genomen
om het verkeer toch in goede banen
te leiden. Doordat de Brederodestraat gedeeltelijk was afgesloten
voor verkeer, reden automobilisten
de Marisstraat in.

Bewegwijzering
Mede naar aanleiding van klachten van Marisstraat-bewoners heeft
de gemeente de gebruikelijke borden, die een wegomlegging aanduiden, vervangen door een duidelijker

richtingsverkeer in de Marisstraat
ingesteld.

Gemeente en bewoners hebben
veelvuldig overlegd met elkaar. De
bewoners drongen er op aan de duur
van de proef te beperken. Vervolgens heeft de gemeente contact gezocht met het verkeerstechnisch bureau BGC, dat belast is met het onderzoek ten behoeve van de hoofdwegenstructuur.
Na intensief overleg met BGC kon
de conclusie getrokken worden dat
de proef voldoende representatieve
gegevens had opgeleverd, waardoor

3

De Zandvoorters hebben de
weg naar het theater van het
Circus niet gevonden. Vorige week
was er een musical die slechts door
een handjevol mensen uit Zandvoort bezocht werd.

3

Trainer
Trainer Nijkamp van Zandvoort'75 geeft zijn visie op
het komende voetbalseizoen.

j™
S

De tips voor het komend
gweekend voor Zandvoort en O
omgeving staan in de rubriek 'Te
Kust en Te Keur.

De tennissers van Zandvoort
-7
doen het niet slecht in de
/
competitie van de Eredivisie. Vooral
de damesspelers presteren goed.
Tijdens het afgelopen weekend
werd twee keer gelijk gespeeld, 3-3.
De dames wonnen hun partijen.

ZANDVOORT - De politie van Zandvoort is donderdagavond in actie
gekomen bij een ruzie tussen een 26-jarige man en een 25-jarige vrouw, die
samenwonen. Toen zij ter plekke kwam overhandigde een vriend van de
man een gaspistool, waarmee de vrouw bedreigd zou zijn. De man bevestigde dat het pistool van hem was, maar hij verklaarde de vrouw niet bedreigd
te hebben.
Er ontstond een discussie tussen de man en zijn vriend, die een hoogtepunt bereikte toen de vriendin met haar moeder thuiskwam. De politie
heeft de partijen uit elkaar gehaald en de 25-jarige Zandvoorter voor enige
tijd op het bureau ingesloten.

Getuigen vechtpartij gezocht
• De grote vakantie voor de Zandvoortse schoolkinderen is weer voorbij.
Afgelopen maandag begonnen de leerlingen en hun onderwijzers aan het
nieuwe schooljaar. Voor de oude kleuters van groep twee van de de
Mariaschool aan de Prinsesseweg betekende deze 'eerste dag' het begin
van een nieuwe levensfase. Na zes weken vakantie begonnen ook zij aan
de 'grote school'.

De politie is vorige week donderdag opgetreden tegen ondernemers, die uitstallingen
tegen de regels in, op het trottoir hadden geplaatst. De gemeente heeft de politie echter
teruggefloten. Zij werd geadviseerd te wachten met ingrijpen
totdat de nota 'Voorwerpen op
de weg/het trottoir' is vastgede openbare weg tegen moest gaan. toezicht op de naleving van de resteld.

Gemeente
politie terug

In oktober kregen alle ondernemers
in het centrum een brief, waarin zij
op hun verantwoordelijkheden werden gewezen. De ondernemers die
nog niet in het bezit waren van de
nodige vergunningen, werden alsnog in de gelegenheid gesteld deze
papieren aan te vragen. Sommige
ondernemers voldeden aan het verzoek.anderen niet.

Klachten
„Wij ontvingen de laatste tijd een
scala van klachten over met name
de vele obstakels langs de weg", vertelt Hoofdagent Vermeulen van de
Zandvoortse politie. Vermeulen is
werkzaam op de afdeling bijzondere
wetten en is derhalve belast met het

ZANDVOORT - Een verkeersmanoeuvre heeft zondag geleid tot een
vechtpartij op de Zandvoortselaan. Een 27-jarige man uit Heiloo zou met
zijn auto op de kruising Toiweg/Gerkestraat geen voorrang verleend hebben aan een 52-jarige bestuurder uit Duitsland. Deze trok zich dat kennelijk
zo aan dat hij de man uit Heiloo achterna ging en op de Zandvoortselaan tot
stoppen dwong.
Vervolgens ontstond er een handgemeen, waarbij ook een zeven maanden
De leerlingen van de Gertenbach-mavo aan de Zandvoortselaan mogen nog zwangere vrouw werd geslagen en op de grond viel. Het resultaat van de
een weekje langer genieten van hun welverdiende rustperiode. Zij starten vechtpartij was een hoofdwond voor de Duitser en enkele blauwe plekken
het nieuwe schooljaar op dinsdag 20 augustus. Dan zullen zij hun rooster voor de man uit Heiloo. De'vrouw liep als gevolg van haar val een schaafhalen voordat het huiswerk maken weer begint.
wond op. Voor de politie is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor een
aantal zaken en daarom verzoekt zij getuigen contact op te nemen, tel.:
Foto: Bram Stijnen 02507-13043.
politie zette de zaak alsnog op een
rijtje: 'In afwachting van de definitieve invoering van de beleidsnota
inzake terrassen en uitstallingen op
de openbare weg, is met de gemeente overeen gekomen dat uitstallingen en reclameborden uitsluitend
zijn toegestaan, indien een vrije
ruimte van tenminste een meter
twintig voor de voetgangers kan
worden gewaarborgd. Is deze ruimte
aanwezig dan wordt tot l januari
toegestaan zonder 'vergunning de
uitstallingen op de weg te hebben."
Hiermee lijkt een conflict tussen het
gemeentebestuur en de politie voorlopig van de baan.

gels. Ondernemers die nog geen vergunning hadden, werd gesommeerd
deze alsnog aan te vragen. Overtreders die zich niet hielden aan de
wettelijk voorgeschreven obstakelvrije zone van een meter twintig meter werden eveneens gedwongen als- VVD-fraktie-voorzitter Tates vindt
nog aan de gestelde criteria te vol- de hele affaire een vreemde zaak. Hij
doen.
meent dat de politie correct handelde: „Met dit handelen heeft zij aangetoond, dat zij zeer goed kan optreConflict
den op grond van de APV en dat er
Sommige ondernemers pikten dit dus niet eerst allerlei beleidsnota's
niet en stapten naar de gemeente. hoeven te worden vastgesteld om
Het hoofd van de afdeling Algemeen misstanden in Zandvoort te lijf te
Bestuur, mr. E. Van de Poel, advi- kunnen gaan. Dit geeft aan, dat allerseerde de politie hierop de aktie te lei verkeerde zaken, die tot ergernis
stoppen. Door middel van een nieu- van de VVD thans nog wachten op
we brief werden de ondernemers een beleidsvisie, nu reeds aangepakt
hiervan op de hoogte gebracht. De kunnen worden."

Entreeheffing Cultureel Centrum afgewezen

Politiek akkoord met meeste
voostellen 'Belasten dagtoerisf
ZANDVOORT - De gemeenteraadsfracties hebben zich voor
het grootste gedeelte achter de nota 'Belasten dagtoerisf geschaard. Dat taleek tijdens de vergadering van de commissie
Financiën afgelopen maandag. Wethouder Ingwersen verdedigde de nota met de stelling dat de Zandvoorter te zwaar belast
wordt door de kosten die het toerisme met zich meebrengt.
Over het algemeen zijn de fracties
het eens met de maatregelen die in
de nota genoemd worden. Uitzondering vormt het toegang heffen bij het
Cultureel Centrum. De partijen zijn
daar tegen. Enerzijds wordt gewezen op de geringe opbrengst die dat
zal opleveren en anderzijds zijn de
raadsleden, die zitting hebben in de
commissie Financien, van meningdat het Cultureel Centrum ook door
veel Zandvoorters bezocht worden
en dat die door entreeheffing getroffen worden. Flieringa van Gemeente
Belangen Zandvoort wees er ook
nog op dat het Cultureel Centrum in
verhouding tot de te heffen entreegelden te weinig te bieden heeft.

vele honden. Zo zouden er ook veel
mensen uit de buitengemeenten hun
hond in Zandvoort uitlaten. De oplossing: „Zorg dat de Zandvoortse
honden een penning hebben en belast de andere honden." Hoe, dat
wist hij nog niet. De andere commssieleden moesten hartelijk lachen
om dit voorstel, maar zei Ingwersen
zei: „Ook om de strandstoelbelasting werd in het begin gelachen en
ook die is er gekomen."
Vandaag dient het kort geding dat
de strandpachters tegen de gemeente hebben aangespannen in verband
met die strandstoelenbelasting. De
commissieleden spraken de hoop
uit dat het kort geding goed zou aflopen voor de gemeente.

tebegroting. Flieringa vond de bedragen, die visventers voor vergunningen betalen, echter veel te laag.
„Daar moeten we wat aan doen", zo
zei hij.

Gelachen
D66-er Annema deed tenslotte nog
een ander creatief voorstel. Hij zei
dat Zandvoorters last hebben van de

Draaihekjes

De leden van de commissie gebruikten ook wat fantasie om te proberen het gat in de begroting te dichten. Zo kwam VVD-er Methorst met
ZANDVOORT - De politie van
het idee om, in navolging van DuitsBloemendaal kreeg op donderdag 8
land en Frankrijk, draaihekjes te
augustus een melding binnen van
plaatsen bij de opgang naar het
een mogelijke verkrachting. Een
strand, waar de toeristen belasting
agent op een motor zag een man en
in de vorm van entreegeld zouden
een vrouw die aan het signalement
betalen.
van dader en slachtoffer voldeden en
De mogelijkheid tot het heffen van
hield hen staande. De 'verkrachting'
tol werd afgewezen. Argument darbleek een misverstand te zijn: het
voor was dat alleen automobilisten
echtpaar had elkaar wat onstuimig
dan gepakt zouden worden en niet
omhelsd.
de treinreizigers en de fietsers. Flieringa stelde voor om fietsers hélemaal te ontzien, om mensen zo veel
mogelijk te stimuleren met de fiets
naar Zandvoort te komen.
LW
HW
HW
LW
Datum
Methorst wees erop dat er niet zo
15 aug
07.35 03.35 19.55 15.54
veel rek zit in het verhogen van de
16 aug
08.26 04.25 20.46 16.34
vergoedingen voor vergunningen
17 aug
09.10 05.17 21.30 17.14
van visventers en andere standhou18 aug
10.06 05.34 22.23 18.54
ders. Hij opperde de mogelijkheid
19 aug
11.14 06.35 23.54 18.45
om de grootwinkelbedrijven te be20 aug
13.10 07.30 --.-- 20.07
lasten, omdat die ook profiteren van
21 aug
01.34 09.10 14.16 21.45
het dagtoerisme. Wethouders Ing22 aug
02.34 10.55 15.05 23.06
wersen antwoordde echter dat dit
23 aug
03.26 11.34 15.45 23.34
alleen kan in bijzondere gevallen,
maar dat de grootwinkelbedrijven
Maanstanden:
• De obstakels in het centrum veroorzaken veel ergernis bij de voetgangers. Volgens de politie is het plaatsen van niet gedwongen kunnen worden om
Doodtij: zon. 18 aug.
handelswaar op de openbare weg ten strengste verboden.
bepaalde bedragen af te staan ten
EK: zat. 17 aug, 6.01 uur.
Foto: Bram Sli|nen goede van de Zandvoortse gemeenVolle maan: zon. 24 aug. 10.07 uur.

Waterstanden

De Zandvoorter Arthur van
Caspel vertrok drie jaar geleden naar Israël voor een reis van
een maand. Inmiddels woont hij al
drie jaar in het land en is hij joods
geworden. De Golfoorlog heeft hij
bewust meegemaakt. Een interview.

Politie grijpt in bij ruzie

Schade door
gestolen cheques

'Verkrachting'
blijkt omhelzing

Actievoerster Marianne Rebel
zegt dat de bewoners met het afblazen van de proef winnen noch verliezen. Ze noemt het stoppen van de
proef een zoethoudertje: „Het gaat
om de hele structurering. Ze zijn allerlei proeven aan het nemen en ik
heb geen idee wat er nu weer uit
geboren wordt. Ze willen bijvoorbeeld de Brederodestraat als woonerf gaan aanduiden, maar er is nu
bewezen dat de Marisstraat dan
drukker wordt. Ze kunnen mij niet
uitleggen waarom het verkeer dan
door een smallere straat zoals de
Marisstraat moet."
Vandaag worden de tijdelijk genomen maatregelen ongedaan gemaakt. De verkeerssituatie zal zijn
zoals die was, voordat met de proef
begonnen werd.

ZANDVOORT - Een fietser uit
Zandvoort is vorige week in de Max
Euwestraat ten val gekomen. Volgens zijn zeggen is dit gebeurd nadat
hij een hele knappe vrouw voorbij
zag komen. Ten gevolge van de val
had de fietsende bewonderaar een
hoofdwond en schaafwonden op zijn
armen. De politie heeft EHBO verleend en hem naar een huisarts gebracht, waar zijn wonden zijn gehecht.

De eigenaar van de Spectra-winkel
op het Eaadhuisplein wil graag een
winkelgalerij bouwen, die loopt van
het Raadhuisplein naar de Schoolstraat. Bovenop de winkels komen
appartementen. Bruynzeel vertelde
vorige week in het Zandvoorts
Nieuwsblad dat de plannen nog niet
op papier staan en dat de omwpnenden mee kunnen praten op basis van
gelij kwaardigheid.
Als het aan de omwonenden ligt,

De politie wilde optreden tegen
sommige horeca-ondernemers en
winkeliers die allerlei wettelijke
voorschriften aan hun laars lappen.
Met name de overlast van terrassen,
reclameborden en uitstallingen is de
mensen vaak een doorn in het oog.
Al vaker werd er door de raad bij
het college op aangedrongen eindelijk eens maatregelen te nemen, echter zonder resultaat. „Er moet nu
eindelijk eens wat gedaan worden",
vond PvdA-fractievoorzitter Van
Westerloo, die het gebrek aan optreclen van het college meer dan zat
was. In een motie, die door het merendeel van de raadsleden werd ondersteund, verzocht Van Westerloo
op 28 augustus van het vorig jaar,
aan burgemeester Van der Heijden,
'alles in het werk te stellen om aan
deze overlast een einde te maken'.
Er werd een ambtelijke werkgroep ingesteld die de wildgroei op

Zoethoudertje

Man gewond door
knappe vrouw

Gelijkwaardigheid

ZANDVOORT - Onlangs zijn van
een 34-jarige Zandvoortse vrouw
cheques gestolen. Tien van de cheques zijn in Spanje uitgeschreven
voor een bedrag van ƒ468,80 per
stuk. De totale schade bedraagt nu
4.689,80 gulden.

het onnodig was de proef tot 31 augustus voort te zetten.

ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdatkrantikmoet
graag wil weten wat zich in mijn

omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zundvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 11,00

Mieuwsbiad
Naam: (m/v)
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Daarna word ik abonnee en betaal per D maand ƒ 4,75* D kwartaal ƒ 15,00
D halfjaar ƒ 27,00 G jaar ƒ 49,00
* een maandahonnement is uitsluitend mogelijk hij
automatische hetaling. Voor posiahonnees gelden
andere tarieven.
IJ kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-66S.13.00.
Stuur de/e bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
g "71037 1 "017003
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FAMILIEBERICHÏEN

1966 -

Do lieer is mijn herder

19 augustus

- 1991

25 jaar geleden gaven

Psalm 23
Kort na het overlijden van zijn vrouw is na een
langzaam afnemende gezondheid van ons heengegaan onze zwager en oom

Anneke en Rien Couvreur

Dricuwes Joukes

Van harte gefeliciteerd en nog héél véél
gelukkige jaren erbij.

elkaar het ja-woord.

weduwnaar van Wilhelmina Paap
ij 19 juni 1912
10 augustus 1991
J. Paap
S. C. L. M. Paap-Peeters
.1. v.d. Berg
S. Iloogendijk-Paap
A. Paap-van Keulen
Correspondentieadres:
A. Paap
Dr. Favaugeplein 1920-12 TM Zandvoort
De crematie heeft op donderdag 15 augustus in
het crematorium Westerveld plaatsgevonden.

VERMIST sinds
12 aug.

Siamees
poesje,
14 jaar: omg. v.
Speijkstraat.
Inl. tel. 14245.

Geen kostwinnerseis meer in de WWV
Nog recht op een WWV-uitkering?
Vraag die dan aan voor 1 januari 19921
Heeft u nog recht op een WWV-uitkering omdat u
- in het verleden als gehuwde vrouw geen WWV-uitkering kreeg, omdat u
geen kostwinster was (kostwinnerseis is vervallen);
- tijdens een WWV-uitkering als zelfstandige bent gaan werken.

Ma

Anneke en Rien Couvreur
gefeliciteerd en op naar het goud!
Van jullie vrienden:
Hansje en Cor
Hans en Nel
Rob en Wil
Jan en Fieteke

Rust nu maar
je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden.
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan.
Bedroefd maar dankbaar dat haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat
van ons is heengegaan onze allerliefste mams en
oma

S

1966 -

19 augustus

Meer informatie vindt u in de folder over de uitkeringsvoorwaarden. Deze Is
verkrijgbaar bij de sector Bewonerszaken, afdeling Dienstverlening Bevolking, Swaluëstraat 2. De afdeling is geopend van 9.00 tot 12.30 uur.

Te huur
gevraagd

Tijdelijke bouwvergunning

LOODS

Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om met toepasslng van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling en
bouwvergunning te verlenen voor:
- oprichten tweetal gebouwen t.b.v. tijdelijke huisvesting van bewoners op
perceel Zandvoortselaan 165, Zandvoort.

voor opslag strandtent
± 200 m*
ZANDVOORT of omg.
tel. 023-251316
of 02507-14295

De periode waarvoorvrijstelling en vergunning wordt gevraagd, is twee jaren.
Het desbetreffende bouwplan ligt met ingang van 19 augustus 1991 gedurende 14 dagen ter visie bij de sector Grondgebied, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Raadhuisplein 4te Zandvoort (geopend maandag Vm vrijdag van 9.00
tot 12.30 uur), telefoon 02507-61550.

-1991

Gedurende voormelde termijn bestaat voor een ieder de gelegenheid schriftelijk bezwaren tegen de voorgenomen vrijstelling in te dienen bij het college
van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

25 jaar zijn

Anneke en Rien Couvreur

Agnes Kerkman-Zegel

weduwe van Pieter Cornelis Kerkman
11-08-1991
19-08-1929
„Als leven lijden wordt i's sterven een
gewin"
Zandvoort:
Annemieke Paardekooper-Kerkman
Rob Paardekooper
Piet Kerkman
Carmen Kerkman-Rivarez
Yvonne Draayer-Kerkman
Remy Draayer
Eva en Nicky
Correspondentieadres: P. C. Kerkman
Haltestraat 63, 2042 LL Zandvoort
Onze Mams ligt opgebaard in de rouwkamer van
het Uitvaartcentrum van Onderling Hulpbetoon,
Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.
De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrijdag
16 augustus a.s. om 11.00 uur op de Algemene
Begraafplaats Tollensstraat te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de ontvangkamer van de begraafplaats.

Aangevraagde kapvergunning

een paar,
en nog steeds stapel op elkaar.
Proficiat.
Edward

De volgende aanvraag is ontvangen:
- Zandvoortselaan 58, Zandvoort

Bij mijn thuiskomst uit het
ziekenhuis is het voor mij
onmogelijk om iedereen persoonlijk
te bedanken voor kado's, bloemen,
taarten, fruitmanden, kaarten en
telefoontjes.
Het is een héél grote steun voor mij
geweest.
Nogmaals iedereen hartelijk
bedankt.

15augustus199l

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351

Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen

Ronald Halderman (Hallie)

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij u thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanqeregister, alleen 1e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

DOKTERSBERICHTEN
Bij deze wil ik graag al mijn
vrienden, vriendinnen en
iedereen die mijn ouders en
mijzelf zoveel steun en hulp
gegeven hebben, bedanken.
Tevens voor het vervoer naar het
ziekenhuis en voor alle
telefoontjes.
Héél hartelijk bedankt voor alles
wat jullie voor mij gedaan
hebben.

C. A. Jagtenfoerg
huisarts
afwezig van 23/8 t/m 15/9
waarneming van 08.00-17.00 uur
DE HUISARTSEN
F. B. Weenink tel. 12499
J. G. Anderson tel. 12058
Avond en weekend diensten
tel. 30500

~'^^

r)^ Donderdag 22 augustus om 14.00 uur
f^h
geven

S2

S2

ARJAN en BRIGITTE
elkaar het j a-woord
in het Raadhuis te Zandvoort.
Een héél fijne dag gewenst.
Mama,
Remco en Madeleine

9
2
<s?

2

bedankt voor die fijne
Rijnreis. Het was
fantastisch!
Pappa en Mamma

Opa Wimmie
Heel hartelijk gefeliciteerd.
Kelly
Nick
Robin
Wij houden veel van je!

g
D4G en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Woonruimte
Te huur gevraagd

BAKKERIJ
WEEKEND AANBIEDING

Deze advertentieruimte van SO mm breed en 50 mm
huoü k u n t u gebruiken om een aankondiging te doen
Min l)ij\oorbeeld jubileum, reunie, vergadering, hu\velijk, geboorte of overlijden
De oplage van het Zamhoorts Nieuwsblad bedraagt
3.100 exemplaren.
U betaalt daanoor slechts /30,~ (excl 6'; BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn,
tel 02970-10041

Zondag
18 augustus

Live in café
SAM SAM

autorijschool

W. v.d. Veld

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

U kunt nu lessen in de sportieve
MAZDA 323 F

uw drukker voor:
geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Onze aanbieding:
de eerste 5 lessen 32,50 per les
vervolglessen 42,50 per les
ook voor spoedopleidingen

tel. O25O7-19188

drukkerij van pefegem b.v.
kerkpad ó - tel. 02507-12793
postbus 54-2040 ab zandvoort

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

ZANDVOORT

Dagblad De Telegraaf
vraagt per direct

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

Kelners/serveersters m/v
Voor een groot hotel in Zandvoort. Enige ervaring en
zwart/wit kleding zijn gewenst. Alle diensten zijn mogelijk. U
gaat werken in een goede werksfeer.
Informatie bij Paul van Bijsterveldt, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49.

Hoge verdiensten.
Kleine bezorgwijken.

randstad uitzendburea

Bel voor info 02503-35295

spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord

Aanvang 20.00 uur.
vraagt

Tel. 14404 of 12888

BOOT NATUURSTEEN
gespecialiseerd
in grafmonumenten

Op aanvraag sturen wij u vrijblijvend onze
folder.
Onze adviseuse zal u graag thuis bezoeken
om u kennis te laten maken met onze
complete serie grafmonumenten.
Ook is er op afspraak een bezoek mogelijk
aan onze showroom.
Voor kwaliteit, service
en een scherpe prijs
Meer en Duin 21 - Lisse
02521-13308
02507-15427

Stichting Regionale Instelling voor
Beschermd Wonen
Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden
Boulevard Paulus Loot 1
2042 AD Zandvoort. Telefoon 02507-14941
De Stichting beheert beschermende woonvormen,
welke onder meer gevestigd zijn te Zandvoort,
Haarlem, Umuiden en Beverwijk.
Aan de bewoners die voor kortere of langere tijd in df
huizen verblijven wordt huisvesting en begeleiding
geboden.
Wij vragen voor het Strandhotel alsmede de Meent

HUISHOUDELIJKE MEDEWERKERS (M/V)
in een 50% dienstverband
Telefonische inlichtingen:
voor het Standhotel: de heer V. A. Peters, hoofd,

02507-14941

voor de Meent: de heer E. P. Constantine, hoofd,

02507-14941

Wij vragen voor het Strandhotel een

RECEPTIONISTE/TELEFONISTE
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend

Grote Krocht 24

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

Tel. 17668

Groente en fruit
speciaalzaak

Maak het weer
gezellig thuis
met een bloemetje
van Erica in huis

door werkend echtpaar
van 15-9-'91 tot 1-4-'92

Hallie Halderman

ADVERTENTIES

- 3 bomen

De aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van deze aankondiging ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen,
Kamerlingh Onnesstraat20. De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
9.00 tot 12.00 uur. Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn
schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,
2040 AA Zandvoort. De bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag
worden betrokken.

offerte.

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

op inval/oproepbasis
ter vervanging bij vakantie en ziekte
en een

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

op inval/oproepbasis
ter vervanging bij vakantie en ziekte

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. vJ. HfflJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186

NACHTPORTIER
Werktijden per nacht: 22.30-07.30 u.
Telefonische inlichtingen: Mw. N. S. van Duijn, tel.
02507-14941.
Aanstelling geschiedt volgens de CAO voor
Dagverblijven en Tehuizen voor Gehandicapten.
Sollicitaties: schriftelijk binnen 14 dagen te richten aa
de afdeling personeelszaken op bovenstaand adres

WEEKMEDIA22
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Arthur van Caspel' 'Leven in Israël is harder dan in Nederland'

ndvoorter in Israël wordt
ZANDVOORT - Arthur van
j Caspel vertrok drie jaar geleden naar Israël. Zijn moeder
taood hem de reis aan en hij
zou gaan werken in een kiboets, een boerderij, waar veel
westerse jongeren tijdelijk
werk vinden. De reis bleef niet
zonder gevolgen: Arthur, die
het land al eerdere malen bezocht had, raakte er zo yerslingerd aan, dat hij in Israël bleef
wonen en zelfs toetrad tot het
joodse geloof.

In deze rubriek wordt tijdens hel zomerseizoen bericht over
gebeurtenissen op het strand. De redactie houdt zich aanbevolen voor tips en reacties. Het telefoonnummer is: 18(>48.
wacht hij toppers zoals Marcella
Mesker en Jacco Eltmg.
Volgens Van Geuns wordt er
Als gevolg van het slechte weer
is het Beach-tenmstoernooi vori- vandaag wat geëxperimenteerd
ge week afgelast. Geen nood, de met bijvoorbeeld de grootte van
organisatie heeft het evenement de racketb. Van Gcuns speelt met
vandaag weer op het programma do gedachte om volgend jaar een
staan. Paul van Geens laat weten Nederlands kampioenschap te ordat een aantal Nederlandse top- gamseren, in navolging van de volpers is uitgenodigd. Natuurlijk leyballers.
Het gebeuren vindt vanmiddag
het Zandvoortse team met Michiel Schapers, Fernon Wibier, plaats bij Buddy's Beach. Het tenSataine Appelmans en Esmir nis begint om twee uur en duurt
Hoogendoorn. Daarnaast ver- tol ongeveer vijl uur.

Beach-tennis

door Ivar Dobber
Arthur van Caspel is nu 21 jaar en
hij heeft het prima naar zijn zin in
Israël. Voor een paar maanden is hij
teruggekeerd naar Zandvoort.
De eerste keren dat Arthur Israël
bezocht, had het land zo'n grote indruk op hem gemaakt, dat hij absoluut terug wilde. In 1988 ging hij
terug. Na een maand in de kiboets
besloot hij te blijven. Hij nam zelfs
een nog ingrijpender beslissing: hij
wilde toetreden tot het jodendom.
Dat gaat echter niet zomaar. Twee
jaar had Arthur nodig om toegelaten
te worden.
Arthur legt uit: „Eerst volg je een
cursus. Je moet de Tora, de joodse
bijbel, leren. Dat is een levenswijze.
Het is al moeilijk om tot de cursus
toegelaten te worden. Als je daar
voor het eerst komt, verklaren ze je
voor gek en sturen ze je zonder pardon de straat weer op. Als je dan nog
echt wil, ga je terug. Bij mij duurde
het een half jaar voordat ik toegelaten werd."

Rechtbank

Kostwinnerseis WWV voor
getrouwde vrouwen eruit

Arthur van Caspel is even terug in Nederland.

Arthur volgde de cursus en moest
vele avonden studeren. Overdag een opleiding volgen tot 'Engineer niet werkt, heb je geen geld om eten
werkte hij in een diamantslijperij, plastics'. Maar ik moet ook in te kopen. Voor iedereen die wil wereen cosmeticawinkel en in nog een dienst. Ik weet nog niet of ik tijdens ken is er nog werk. De mensen zijn
winkel als verkoper.
mijn studie opgeroepen kan worden idealistisch. Er wordt aan het land
Na de cursus moest Arthur ver- door het leger. Dat wil ik eerst uit- gebouwd en dat is nodig, want er
schijnen voor de 'Bedien'. Arthur: zoeken."
komen steeds meer mensen bij. Jo„Dat is een soort rechtbank die beden uit de Sovjet-TJnie en uit Ethiooordeelt of je wel of niet toegelaten
pië. Israël heeft daar problemen
wordt. Je moet uitgebreid uiteen zet- Harder
mee. Er zijn bijna geen woningen en
ten waarom je wilt toetreden. Zij neIn Israël moet iedereen die langer de huren zijn hoog. Het is heel moeimen de beslissing. Het is 'ja' of 'nee', dan drie jaar in het land woont in lijk voor jonge Israëliërs om woonze geven niet aan hoe ze tot een be- dienst. Arthur ziet er niet tegen op ruimte te vinden."
paalde beslissing komen. Als de 'Be- om dienst te nemen in het Israëli„De nieuwe bewoners komen vadien' de toelating goedkeurt volgt de sche leger. „Het is een grote familie. ker om economische redenen dan
'Mikwe'. Dat is een ritueel bad. Als je De mensen die niet in dienst gaan, om de religie. Ze zijn zo blij als ze de
dat gehad hebt, ben je jood."
tellen niet mee in Israël. Bovendien Sovjet-TJnie kunnen verlaten. DaarArthur vindt het moeilijk uit te zijn er in het leger goede opleidings- om zijn er zoveel verschillende culleggen waarom hij zo graag tot het mogelijkheden."
turen in Israël: er zijn joden van over
loodse geloof wilde toetreden. „Ik
Volgens Arthur is Israël niet te de hele wereld."
wilde het uit geloofsovertuiging", zo vergelijken met Nederland: „Het lezegt hij.
ven in Israël is harder. Dat geeft het
Op dit moment is Arthur in Neder- leven meer inhoud. Een dag leven in Gasmaskers
land om uit te zoeken of hij in dienst Israël is als een week in Nederland.
Tijdens de Golfoorlog is Israël een
gaat of dat hij gaat studeren. „Ik wil Er is geen sociale zekerheid. Als je paar keer aangevallen door Irak met

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor
• uw reacties. Stuur uw brief naar de
redactie van deze krant, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Te lange brieven
kunnen worden ingekort. U kunt uw
brief ook afgeven bij het redactiekantoor
dat is gevestigd aan het Gasthuisplein
12 in Zandvoort. De redactie is
telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

Oonk, bedankt!

De heer Pendavingh reageert op
het artikel van twee weken geleden,
waarin de heer Vermeulen, de
nieuwe
organisator
van
de
jaarmarkt, aan het woord komt. De
briefschrijver vindt het jammer dat
er voor de vorige organisator, de heer
Oonk, geen bedankje af kan.

Oonk alles alleen deed of moest
doen. Kon Vermeulen ('zit' al zeven
jaar bij de organisatie) daar dan niet
eerder met de overige bestuurders
wat bijsturen?
Een negatief artikel waarbij extra
opvalt dat er geen bedankje af kan.
In Zandvoort iets leuks en tevens
iets groots organiseren valt niet
mee; dat zal hoofdagent Vermeulen
merken.
Ik ken de heer Bonkerk niet, maar
die ene zin voel ik als een trap na.
Jammer!
W.M.J. Pendavingh
Zandvoort

Geen begrip
voor optreden
van politie

heeft geen begrip voor het optreden
van de Zandvoortse politie. Nu de
vakantie voorbij is en de meeste
toeristen
vertrokken,
worden
verkeerd
geparkeerde
auto's
massaal bekeurd.
Wat er nu voor beleid wordt
gevoerd hier in dit Zandvoortse
dorp weet ik niet, in ieder geval is
hier geen sprake van moraal.
De
Kostverlorenstraat,
Brederodestraat,
Zuiderstraat,
Paradijsweg
enz.
Al
die
buitenliggende straten, die tijdens
de vakantie buiten schot bleven,
waar de politie geen tijd voor had,
daar hebben ze nu twee dagen na de
vakantie zeeën van tijd voor.

Foto: Bram Stijnen

Scud-raketten. Arthur heeft dat heel de dag hoorde ik dat hij toch gelijk
bewust meegemaakt. „De spanning had. Een paar dagen later gingen we
in Israël was heel groot. Aan het op het dak van de woning zitten. Zo
begin van de oorlog woonde ik in een keken we naar de raketaanvallen op
kiboets, waar ik vanwege de cursus Tel Aviv. Ik heb nog nooit zulk vuurstudeerde. Toen de oorlog begon, werk gezien. De neerkomende
vertrokken we met z'n vieren van de 'scuds' en de opstijgende 'Patriots'."
kiboets, die vlak bij de Jordaanse
grens ligt, naar Nathany, waar ik
woon. Ik zal die reis nooit vergeten. Paspoort
We zagen niemand onderweg. We
Arthur is niet optimistisch over de
zaten in de auto, met gasmaskers op toekomst in het Midden Oosten. „De
en de radio aan. Bij aankomst heb- Arabieren zullen ons nooit accepteben we de hele dag naar CNN geke- ren en erkennen. Er zal dus altijd
ken. We dachten dat er geen drei- dreiging blijven ontstaan. Israël is
ging meer was vanuit Irak, maar het zo'n klein landje, omringd door gronieuws waarschuwde dat we moes- te Arabische landen. Israël zal nooit
land weggeven."
ten blijven opletten."
Arthur heeft nog steeds een Neder„Op een gegeven moment lag ik 's
nachts op de bank te slapen. De lands paspoort, maar hij voelt zich
vriend bij wie ik sliep maakte mij Israëli. Hij wil in Israël blijven wowakker en vertelde dat Israël aange- nen: „Zo lang het ons toegelaten
vallen was. Ik dacht dat hij een grap- wordt in Israël een vrije staat te hebje maakte en sliep verder. De volgen- ben, blijf ik daar wonen."

ZANDVOORT - Een musical
is niet kritisch en niet moeilijk. In een musical gaat het
om uitgesproken types, om
moeizaam veroverde liefdes,
om glitter en flonker en ... een
beetje weemoed. Al deze ingrediënten waren vorige week
vrijdag ruimschoots aanwezig
tijdens het musicalprogramma dat in 'Circus Zandvoort'
over het voetlicht werd gebracht.

Kerkdiensten

j Weekenddiensten

'—'—H

In het verleden kende de WWV Bewonerszaken, afdeling Dienstvereen kostwinnerseis. Er werd een lening Bevolking van de gemeente
vergelijking gemaakt tussen het in- Zandvoort (02507-61458/61492). De
komen van de vrouw en dat van haar gemeente verzoekt de aanvragers
echtgenoot. Een vrouw was pas alle papieren, die betrekking hebben
kostwinster als haar inkomen min- op de werkloosheid, mee te nemen.
stens een bepaald percentage van Bij de gemeente zal niet al het taehet inkomen van de man bedroeg. wijsmateriaal meer te vinden zijn,
Deze kostwinnerseis werd alleen ge- want documenten worden niet lan
steld aan getrouwde vrouwen. Dat ger dan vijf jaar bewaard.
was echter niet in overeenstemming
De aanvraag moet worden ingemet de regels in de Europese Ge- diend voor l januari 1992. Daarna is
meenschap, want mannen en vrou- het te laat. Deze aanvraagtermijn is
wen moeten op gelijke wijze behan- ook belangrijk voor mensen die tijdeld worden. De wet werd dus aan- dens een lopende WWV-uitkering
gepast.
als zelfstandige zijn gaan werken en
Vanaf 23 december 1984 werd aan daarna geen uitkering meer hebben
getrouwde vrouwen met langer de gekregen. Als zij opnieuw werkloos
kostwinnerseis gesteld. Maar de worden, kunnen zij nog recht hebvrouwen die voor die datum werk- ben op dat gedeelte van de WWV dat
loos waren geworden, hadden nog nog niet is uitgekeerd. Ook zij moesteeds geen recht op een WWV-uit- ten voor l januari de aanvraag indiekering. Ook dat is nu veranderd.

Theater Circus
voorziet in
cultuurbehoefte

Het sprankelende alternatief voor
een avondje televisie bleek een sucDe buurtbewoners die voor hun ces. Het intieme theater zaaltje, de
eigen oprit staan, worden massaal nieuwste aanwinst op het Gasthuisop de bon geslingerd onder het mom plein voorziet dan ook duidelijk in
Kennelijk is het het bestuur van
van: 'de buurtbewoners hebben een behoefte voor kunstminnend
de
Ondernemers
Vereniging
Marijke van Tetterode-Kamper geklaagd wegens parkeer over last'. Zandvoort. Jammer, dat nog niet ieZandvoort ontgaan dat organisator
De agent moest hierop zelf lachen en dereen dit weet. Van de negentig bezei dan ook: „Ja, het leuke is dat zoekers kwamen er maar een paar
vooral de Zandvoorters een bon uit Zandvoort zelf.
krijgen."
„Amusement van enig niveau is in
Zandvoort maar moeilijk te vinden",
Hoe is het mogelijk dat dit gebeurt vindt Leo Heino. De directeur van
Weekend: 10/11 augustus 1991
Zaterdag 19.00 uur: woord/commuals het hoogseizoen net twee dagen Circus Zandvoort kijkt tevreden
Hervormde Kerk, Kerkplein:
niedienst.
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu- Zondag 10.30 uur: woord/commu- geleden afgelopen is. Moeten wij dan naar het uitgaanspubliek dat vrijde
ellende
van
het dagavond zijn locatie heeft uitgekowen.
niedienst
P.v.d.Smaal/M.Wasse- na
geluidsoverlast
en zen voor een gezellig avondje uit.
Gereformeerde Kerk:
naar.
Zondag 10.00 uur: Ds. Kr. Smit, Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218, parkeerproblemen een trap na Het intieme zaaltje met de pluche
krijgen? Waar is de moraal stoelen is nagenoeg bezet. De bezoeHeemstede.
Haarlem:
gebleven!
kers bleken opvallend jong voor de
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Zondag 10.30 uur: Gastspreker.
NPB:
strekking van het gebodene. De BoZondag 19.00 uur: R. Blom.
Marijke van Tetterode-Kamper som Buddies van Stap-In bleek een
Zondag, 10.30 uur: Ds. S.v.d.Meer, Jehova's Getuigen:
Zandvoort.
Haarlem.
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Koomskatholieke Kerk:
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Haarlem, tel. 023-244553.
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag
Weekend:
\Zandvoorts
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
17/18 aug. 1991
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In de openingstijden alleen in dringenNieuwsblad
de gevallen en na telefonische afandere gevallen: tel. 13043.
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
BRANDWEER:
Alarmnummer spraak.
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op don06-11. Indien geen spoed 023-159500 Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
Periode:
derdag Uitgave Weekmedia BV. Hoofd commercie. J F Sas Hoofdredacteur J.M. Pekelof - voor info overdag- (02507) 61584. is het Kruiswerk Zuid-Kennemer6 augustus - 12 augustus 1991
hanng.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11. land 's avonds, 's nachts en in het
Gehuwd:
Anders: tel. 023-319191 (ongevall- weekend te bereiken via de dokterKantoor: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -17166. Postadres, postbus 26, 2040
Hobe, Jan Roelof en: Prasertsri, len), Centrale Post Ambulancever- sinformatiedienst: tel. 023-313233.
AA Zandvoort
voer (CPA) Kennemerland.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
Joei.
Faxnummer- 02507-30497.
Laurier, Bastiaan en: Horeis, Elise. DIERENAMBULANCE (Dierenbe- de Boer-Burgh, Kochstraat 6A,
Kantoor geopend: maandag 13-16 u ; dmsZandvoort, tel. 02507-14437, b.g.g.
Van Alphen, Andre en: Wilkes, Nadi- scherming): 023-246899.
dag 10-13,14-16 u ; woensdag 9-11 u.; donderdag 10-12 en 13-17 u ; vrijdag 9-12 u.
ne Marjolein
HUISARTSEN: De volgende huisart- 023-341734.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
sen hebben een gezamenlijke waar- Dierenarts: Mevrouw Dekker, ThorGeboren:
1421 AA Uithoorn. Tel 02975-40041. PostaAngelique Monique Cornelia, doch- nemingsregeling: J. Anderson, B. beckestraat 17 te Zandvoort, tel.
dres: Postbus 223,1420 AE Uithoorn.
Faxnummer adv.verkoop: 02975-61095
ter van: Wielders, Willem Peter Her- van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. 15847.
Verkoopmanager: B. Lodewegen.
man en: Boon, Monique.
Paardekooper, H. Scipio-Blume, F. Dieren (overige diensten): VereniMicro-advertenties tel 020 - 562.6271. Telex
Timothy, zoon van: Dorissen, Geor- Weenink. Informatie daarover tij- ging v.h. welzijn der dieren (02507)
advertenties 10730 PCADV.
Vermissingsdienst
ge en van: Polkers, Ellen Joan.
dens weekend, avond/nacht vanaf 14561,
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -12066. Postadres- postbus 26, 2040
Ivar Anton, zoon van: Lagas, Menno 16.30 uur, en tijdens feestdagen via 023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
AA Zandvoort. BIJ geen gehoor: 020en van: Van der Vinne, Jentje Alber- telefoonnummer 30500. De spreeku- pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
6451515 tijdens kantooruren.
ren van de dienstdoende arts zijn 023-244443.
ta.
Dick Piet (red chef), Mananne Timmer (adj.
chef), Joan Kurpershoek, Willemien Kriebel,
Jasper, zoon van: Jansen, Dick en zowel op zaterdag als zondag van Centrum Voor Vrijwillige Hulpver'var Dobber.
van: De Jong, Thea Johanna Elisa- 11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot lening: Voor informatie, advies en
Abonnementsprijzen: ƒ 15,- per kwartaal: ƒ
17.30 uur. Een afspraak is niet no- hulp tel. 17373, op alle werkdagen
beth.
27,. per half jaar; ƒ 49,- per jaar. Voor postadig. Inlichtingen omtrent de dien- van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Overleden:
bonnees gelden andere tarieven. Losse nummers ƒ 1,50.
De Ru geb. De Graaff, Elizabeth Ja- sten van dokter Flieringa worden Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
Stichting Welzijn Ouderen Zandcoba, oud 86 jaar.
verstrekt via nummer 12181.
ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020)-6.68 13.00
Poelman geb. Herjmel, Petronella, Tandarts: Hiervoor de eigen tand- voort: (voorheen Dienstencentrum)
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel 02507 Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
17166.
arts bellen.
oud 63 jaar.
Joukes, Drieuwes, oud 79 jaar.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W, Spreekuur op dinsdag- en donderZandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
Van den Brom, geb. Best, Petronella Neutel, tel. 13073. Openingstijden dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
1941
(alleen voor recepten): zaterdag Belbus: Om van de belbus (voor beHendrika, oud 83 jaar.

Burgerlijke stand H

ZANDVOORT - De nieuwe Volgens de nieuwe wet kunnen
wet gelijke behandeling Wet vrouwen die voor 23 december 1984
geen WWV-uitkering kregen op
Werkloosheidsvoorziening
grond van de kostwinnerseis, nu
(WWV) is sinds korte tijd van toch
voor een WWV-uitkering in
kracht. De belangrijkste veran- aanmerking
Zij moet dan
dering hierin is dat getrouwde wel voldoen komen.
aan de normale voorvrouwen niet langer aan de waarden voor een WWV-uitkering,
kostwinnerseis hoeven te vol- bijvoorbeeld werkloos zijn en be
doen. In het verleden was dat schikbaar voor de arbeidsmarkt.
wel het geval. Daardoor kunnen vrouwen, die in het verle- Bewijsmateriaal
den om deze reden geen Mensen, die denken dat ze voor de
WWV-uitkering kregen, nu WWV-uitkering in aanmerking kotoch recht hebben op WWV. men, kunnen terecht bij de sector

• Bas van Egmond en Frederique Sluyterman in de musical 'Bosom
Buddies'. Hoewel de zaal goed gevuld was, werd de voorstelling door
weinig Zandvoorters bezocht.

(ADVERTENTIE)

Foto Bram Stijnen

het geheel aan elkaar werd gesmeed
en waarin het thema 'sleur en een
nieuw begin' aan de verbeelding van
het enthousiaste publiek niets te
wensen overliet. Regisseuse Sylvia
Gentil schreef Bosom Buddies voor
Grillig
haar twee leerlingen Bas van EgDe 'rode draad' werd gevormd mond en Frederique Sluyterman.
door de aardige dialogen waarmee Alle beperkingen van deze mini-musical voor de twee acteurs-zangers
zijn af te leiden uit het feit dat het
een semi-professionele voorstelling
is. Het toneel is noodgedwongen
klein en slechts de piano, bespeeld
woners van 55 jaar en ouder) ge- door Jaap Hageman, begeleidt de
bruik te kunnen maken, dient men liedjes. Gentil liet de twee acteurs
zich 24 uur van te voren op te geven hun eigen namen en gedeeltelijk
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- hun eigen karakter behouden. Mede
sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per daardoor kwamen hun rollen zeer
persoon bedragen: /'1,50- voor een overtuigend over. Frederique is een
wat moeilijk bereikbare vrouw. Grilenkele rit, f2,- retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand- lig onberekenbaar en vol zelfbeklag.
voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg Slechts een doel heeft zij voor ogen:
023-320899 of 320464. Spreekuur op carrière maken.
werkdagen van 9.00-10.00 uur. VerHaar tegenspeler Bas is van een
der volgens afspraak. Deze hulpver- geheel ander kaliber. Bedaagd en relening, beschikbaar voor iedere in- lativerend, wars van uiterlijk vertoon. In goed gekozen dialogen,
woner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. wonderwel aansluitend bij de liedjes
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00 wordt op eigentijdse wijze hun leven
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
uit de doeken gedaan.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
Toppers
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
De voorstelling liep als een trein.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Enkele duetten waren zeer sterk,
Spreekuur eerste en derde dinsdag met als toppers de cabareteske verv.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vier- sie van 'Het Spaanse Graan', uit de
de dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30 musical 'My Fair Lady' en 'Showuur. 't Stekkie, Flemingstraat 9. stopper' van de tekstschrijver Frcdd
Ebb en de componist John Kander.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500. Resumerend kan dan ook gesteld
Woningbouwvereniging EMM: worden, dat Heino met deze voorKlachtentelefooiinummer techni- stelling heeft voorzien in een behoef sche dienst: 17577. Bestuurlijk t'e in Zandvoort. Het 'avondje uit'
spreekuur: iedere eerste dinsdag was dan ook welbesteed.
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
B.S.
Taxi: tel. 12600.
geslaagde samenvatting van de verschillende musicals van de afgelopen decennia. Herkenbaar en begrijpelijk.

VERTEGENWOORDIGING
TOUR DE FRAWCE 1992?
Na in 1990 de New York-marathon met succes
uitgelopen te hebben bereikte ons nu het bencht dat onze sportieve dorpsgenoot Minze
Zwerver in training zou zijn voor de Tour de
France 1992
„Voor mij een ontzettende uitdaging op een
geheel nieuw terrein , meldde Minze ons desgevraagd, „want, ik kan niet fietsen'
Gelukkig stelde sponsor v d Heuvel makelaar
m Assurantiën, een echte hometrainer ter beschikkmg, zodat Minze m ieder geval nog voor
het einde van dit jaar de basisprincipes van de
fietskurist onder de knie kan krijgen

Op de foto de feestelijke ingebruikname van
het trammgsapparaat terwijl sponsor R v d
Heuvel tevreden toekijkt hoe Minze de eerste
fietsles krijgt van ploegleider R de Boer uit velsenoord
Echtgenote Inez schijnt zo haar bedenkingen
te hebben
Een etappe-overwinning zit er volgens Minze
nog niet in. maarzo fluisterde hij ons toe. ,,Zeker op de Alpe d Huez zal ik proberen te vlammen om zodoende de Nederlandse traditie in
stand te houden '
Wij wensen Minze veel succes toe en zullen de
Tour 92 zeker met meer dan de normale aandacht volgen
^
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CURSUSSEN/OPLEIDINGEN
N PLAATS van
modeontwerpster werd
Erica Blaas (18)
uiteindelijk
doktersassistente. Er
ging een driejarige
opleiding MDGO-AG
aan vooraf eer ze
twee maanden
geleden aan het werk
kon in het Lucas
Ziekenhuis. Wat voor
type moetje zijn voor
dit vak? De kersverse
doktersassistente:
"Goed met mensen
om kunnen gaan,
geduldig zijn en in
staat zijn om je in te
houden als patiënten
boos worden, maar
ook niet over je heen
laten lopen."

I

ET DIPLOMA Cafébedrijf
van de Stichting Vukopleiding Horeca is, één van de
voorwaarden om een eigen café te
mogen beginnen: de droom van velen die in de horeca werken. De
opleiding mag zich dan ook in een
grote aantrekkingskracht verheugen. Hoe sluit de opleiding echter
aan op de dagelijkse gang" van zaken in het café? Een interview met
de gediplomeerde horecaman
Koos van Driel, die het vak in de
praktijk heeft geleerd.

Koos van Driel wijst erop dat een diploma zeker niet garant staat voor een geslaagde loopbaan in de horeca. „Voor dit
vak moet je feehng hebben. Dat heb je of
dat heb je niet. Dat kun je niet leren. Je
kunt technisch nog zo'n goede barkeeper
zijn, maar misschien absoluut niet functioneren in een zaak als de Schutter. Er
komen hier allerlei soorten gasten: gezinnen, keurige mensen in driedelig kostuum, studenten, hippies en punkers.
Met al deze mensen moet je op de juiste
wijze omgaan. Om een voorbeeld te geven: de een tutoyeer je wel, de ander weer
met."
Een barkeeper wordt zo nu en dan geconfronteerd met een minder plezierige
kant van het uitgaansleven: lastige mensen die over de schreef gaan. „Er zijn
dronken mensen die vervelend zijn, die
soms echt het bloed onder je nagels vandaan halen. In zo'n geval moetje door een
goede babbel de zaak op een verantwoorde wijze oplossen. Dat vereist mensenkennis en die kun je alleen in de praktijk
opdoen."
Koos van Driel benadrukt dat een barkeeper op de eerste plaats een goede gastheer of -vrouw dient te zijn. „Het is leuk
als je de namen van sommige klanten
kent en ook iets over ze weet. Het is
belangrijk dat je uitstraalt dat je je werk
leuk vindt. Daar zit hem de moeilijkheid:
aan de ene kant ben je de gastheer, maar
aan de andere kant mag je niet uit het oog
verliezen datje commercieel bezig bent."

H

door Oseurd Bor^hardl
De 36-jariiie Koos van Dncl is assistentbedrijfsleider van café De Schutter m de
Voettaoogbtraat m Amsterdam, waar hij
al ruim tien jaar op de loonlijst staat.
Koos van Driel it> sinds een jaar in het
bezit van het Vakdiploma Horeca: „In
het verleden heta ik de opleiding al eens
gedaan, maar toon ben ik voor het examen gezakt Ik heb er daarna een tijdlang
geen aandacht meer aan besteed."
De reden dat Koos van Driel ongeveer
anderhalf jaar geleden de studie weer oppakte, is a^n voornemen om op korte
termijn een eigen café te openen. „Ik vind
dat ik pas nu genoeg ervaring heb om een
eigen zaak te beginnen. Heb je onvoldoende ervaring, dan is dat link. Je bent
toch met het produkt alcohol bezig. Dat
brengt met zich mee dat mensen in een
bepaalde situatie vreemd kunnen reageren. Een glaasje bier tappen kan ledercen, maar om in de praktijk goed te functioneren, moet je over ervaring beschikken en de nodige mensenkennis hebben
opgedaan."
Koos legt uit dat de opleiding vooral
ingaat op de 'technische' kant van het
werk in een café. „Je leert bier tappen en
wijn en gedistilleerd op de juiste wijze
inschenken. Verder moet je van alles
over deze dranken uit je hoofd leren.
Daarnaast leer je dingen over de apparatuur die je gebruikt en krijg je informatie
over de hygiënische aspecten. Het komt
vooral neer op stampwerk. Voor de oplei-

® Koos van Driel: Uitstralen dat je het werk leuk vindt

Foto Frans Busselman

ding moet je een half jaar lang eenmaal
per week naar school. Daarna wordt examen afgenomen. Ik vond de opleiding
zwaar, want je moet in een relatief korte
periode veel stof opnemen."

ratuur is zeker bruikbaar. Als hier iets
stuk is, weet ik hoe ik het moet repareren
en als ik daar niet in slaag, weet ik wie ik
moet benaderen. Natuurlijk is het belangrijk om het verschil tussen een trappistenbiertje en een gewoon glas bier te
weten. Maar het is overbodig om het
Nut
brouwproces van bier gedetailleerd uitje
Hij twijfelt over het nut van een deel hoofd te leren. Daar vraagt geen klant
van de leerstof: „De kennis over de appa- naar."

Instituut de Korte
WIM VAN DER STRATEN, directeur
Aanvang nieuwe cursussen m augustus/september

schoonheidsspecialist (e)
visagist(e) - make-up artist
manicure nagelstylist(e)
pedicure - sportmasseur
OPEN DAG
Informaties in de school na tel. afspraak.
Natuurlijk kies je voor het volgen van je cursus een ver-

trouwd adres, dat voor zover een cursus onder de
WEO valt, erkend is door het Ministerie van Onderwijs.
Vraag gratis studiegids:
NIC. Witsenstraat 5, 1017 ZE Amsterdam, tel. 0206233994

Het verwennen van mensen vindt Koos
van Driel de aantrekkelijkste kant van
werken in de horeca. „Als de gasten het
naar hun zin hebben, werk je zelf ook
prettig. Het is natuurlijk leuk als je gasten steeds weer ziet terugkeren." Werken
m de horeca kent echter ook schaduwzijden: het werk is lichamelijk zwaar en
heeft consequenties voor je privé-leven.
„Dat het werk je privé-leven beïnvloedt,
weetje voordat je eraan begint. Daar kies
je voor, al haken sommigen na verloop
van tijd om deze reden af. Het contact
met sommige vrienden zal minder worden, maar daar staat tegenover dat vrienden altijd weten waar ze je kunnen vinden."

SPORTCENTER
„WIM BUCHEL"
A. J. v.d. Moolenstraat 47
tel. 15829-13965

SQUASH
Boek nu voor uw privé squashbaan
Open 's morgens - 's middags 's avonds en de weekends

door
Evcrhard Ilebly
MDGO-AG. Van de
eerste vier letters
weet ze eigenlijk ook
niet helemaal de
betekenis, maar de
laatste twee staan in
elk geval voor
Afdeling
Gezondheidszorg. Je
kunt er terecht met lbo of mavo en er zijn
drie stromingen: doktersassistent,
tandartsassistent en apothekersassistent.
De school die Erica volgde werd
grotendeels bevolkt door meisjes. Slechts één
jongen liet zich scholen tot
apothekersassistent, maar hij had zulk lang
haar dat hij als jongen niet meer opviel en
evengoed als assistente door het leven kon
gaan. Erica bestempelt de school als saai, de
gezelligheid en de vele stages maakten veel
goed.

De opleiding was volgens Erica niet zwaar,
wat ook wel blijkt uit het feit dat tijdens de
driejarige opleiding slechts één van de 24
meisjes afhaakte. Tijdens het eerste jaar staat
twee keer een stage van een week op het
programma. Een snuffelstage om zo maar te
zeggen. De school bepaalt waar. Gedurende
het hele tweede jaar lopen de leerlingen vier
ochtenden in de week stage. Een halfjaar bij
een huisarts en een halfjaar in een
ziekenhuis, 's Middags en vrijdags worden

SPORTCENTER
„WIM BUCHEL"
A. J. v.d. Moolenstraat 47
tel. 15829-13965

v.a. 1 september a.s.
zijn we weer geopend voor:
BADMINTON - DAMES KEEP FIT
GYMNASTIEK - VOLLEYBAL SQUASH - SAUNA - ZAALHUUR

HET IJMOND COLLEGE is een samengaan van vijf scholen tot een sectorschool voor Techniek. Het laboratorium-,
nautisch en technisch onderwijs, in ruim
60 studierichtingen en/of opleidingen,
wordt op diverse locaties verzorgd.

Liefhebberij of loopbaan?

ONDERWIJSLOKATIE:

SJMOND IVITS
ROOS EN BEEKLAAN 4 2071 TD SANTPOORT TEL. 023-383134
AVOND-/DEELTIJDOPLEIDINGEN
INFORMATIE-AVOND
WOENSDAG 21 AUGUSTUS 1991, AANVANG 19.00 UUR
Procestechniek
5 jaar, ƒ 400,-/jaar + ƒ 25,- inschrijfgeld

Informatica (PDI)
2 jaar, /425,-/jaar

Technische informatica
2 jaar, ƒ 425,-/jaar

Integrale kwaliteitszorg
1 jaar, ƒ1.500,Logistiek
1 jaar, ƒ1.200,-

\u nucr intormane \,in
iiDol Holland mer

Schakelcursus
Middelbare lastechnicus
1 jaar, ƒ1.600,-

Na im

Middelbare lastechnicus
1 jaar, theoretisch component ƒ 1.600,-

•Vin.--

praktisch component B1 ƒ1.000,- en B2

ƒ1.200,-

ÏMunr dit in t-en opui ongdnm keeld
emelup n t ir HnnesLluv.il Holland,
•\ntwixialmmuiUT ^55,
l ICO Vt -\mstenJ.im
H^Miool HollmJ

i' lH>roof)supli'i<l.n(]i!n U".minoDlm<linj]iin tvwiodoyrajd U raron
Klhp«ls.'im) Oi d.-rwis HEAO Koit HBO IHEAOI

"Ik maak afspraken voor bloedafnames,
verricht administratief werk en maak op de
afdeling ECG's. Het is heel afwisselend en erg
druk. Je blijft rennen en vliegen, maar dat
vind ik beter dan duimendraaien. Ik kon ook
een vaste baan krijgen bij de huisarts waar ik
het derde jaar stage liep. Maar dat was een
hele kleine praktijk, waar ik 's middags niets
te doen had. Daar kan ik met tegen. In het
Lucas Ziekenhuis moeten ze me af en toe
weieens afremmen, dan wil ik teveel."

SONNEVELD SPORTING
In september starten de lessen weer
Zwemles (kleine groepje v.a. 5 jr.)
Aerobic - Grondgymnastiek - Yoga Zwemmen voor ouderen.

NIEUW: - Zwangerschap-aerobic + zwemmen

Marktstraat 8, 9712 PC Groningen, tel. 050-131514

\Vilt u meer weten o\er eui bepaald onderwerp
ot m een bepa.ilde n Ju mg' Gewoon omdat lier
u mteasseerr 1 (JÏÏ oniJat u het nodig heett in im
\\erk' Bi) Je Hogeschool Holland \indt u de
deelnjd-studie die u m de juiste stroming brengt
Oe Hogeschool Holland is een instituut \oor hoger
beroepsonderwijs niet \eel \erM_hillende opleidingen
Studeren bij de Hogescluxil Holland betekent
persoonlijke begeleiding m een school met \eie
faciliteiten In Oiemen hebben we alles onder een
dak, ix>k alle opleidingen En dat op een kwartier
\.m her Amsterdamse \Vaterkxiplcm
Met een opleiding MBO, HAVO ut VWO als
basis kunt u \erder komen ;net een deeltijdopleidmg die bij u past. Heett u niet de juiste
uximpleiding maar bent u 21 + , dan kunt u
toelatingsexamen doen \Vilr n uw kennis \ergmten'
Zoek IK r dan hogerop met een deeltijdstudie \an
de Hogeschool Holland Via Je bon, een telefoontje
ot door een becoek aan de voorhchtingshijeenkomst op Jonderxiag 22 augustus 19^1 van 1^ ÏO tot
21 ^0 uur kunt u meer informatie krijgen
N B \oor sommige opleidingen is het maximum
studentenaantal en/ot de insehrijx ingsj.uum al bereikt

Handarbeid

Erica is tevreden over de opleiding, die
naar haar mening vooral dankzij de stages
goed aansloot bij de praktijk: Al waren er
soms vakken die nergens op sloegen.
"Handarbeid in het eerste jaar. Sorry, maar
ik begrijp niet helemaal wat dat met
"Ik had eigenlijk mode-ontwerpster willen doktersassistente te maken heeft. En
worden en daar had ik ook mijn
natuurkunde. Die man ging uitleggen hoe
vakkenpakket op de mavo op afgestemd.
snel een auto zich verplaatst. De
Maar dit zakte later wat weg. In het laatste
stagebegeleiding was daarentegen erg goed.
schooljaar kreeg ik een ongeluk en belandde Er waren regelmatig gesprekken waarin je je
in het ziekenhuis. Ik had alle tijd om op mijn problemen kenbaar kon maken. Als je daar
gemak het werk van de verpleging in mij op geen gebruik van maakt, ben je zelf de
te nemen en het trok me wel aan. Maar ik was pineut."
pas vijftien jaar en voor verpleging moest je
toen zeventien en een paar maanden zijn.
Ze ziet de toekomst zonnig tegemoet, want
Uiteindelijk is het een opleiding tot
er lijkt werk genoeg. Al haar klasgenoten
doktersassistente geworden, dat leek me ook hebben inmiddels een baan gevonden. Zelf
wel leuk."
werkt ze in het Lucas Ziekenhuis te
Amsterdam. Ze werkt er op een soort
tussenstation, waar ze wordt opgeleid voor
haar definitieve werkplek.'
Snuffelstage

Voor onze cursussen in Noord-Nederland'

Zoek het hogerop met een deeltijdstudie van de Hogeschool Holland.

lessen gevolgd en 's,
avonds moet er nog
huiswerk gemaakt
worden.
Erica: "Na het
eerste jaar gaan de
vakken op school
meer voor je
betekenen door de
stage. Het wordt
steeds interessanter.
Ik heta erg veel geluk
gehad met mijn
stageplaatsen. Vooral
het tweede halfjaar
heb ik veel geleerd.
Ik liep stage bij een
huisarts in de
nieuwbouwwijk
Velserbroek bij
Haarlem. Ik was zijn
enige assistente en
het was waanzinnig
druk, een
gekkenhuis. Ik moest
dus alles zelf doen,
maar daar leer nu
juist het meeste van.
Ik zat niet alleen
maar aan de balie,
maar moest de
huisarts ook helpen
bij verpleegkundige
handelingen."
In het derde jaar
wordt anderhalve dag
of twee dagen per
week stage gelopen bij een huisarts. Wie na
driejaar in aanmerking wil komen voor het
diploma moet in elk geval 135 uur stage erop
hebben zitten.

Erica: 'Ik wilde
aanvankelijk
mode-ontwerpster
worden,
maar ben nu
doktersassistente'

Meet- en regeltechniek/
besturingstechniek

Milieutechniek voor de
proces- en chemische industrie
(nieuw)
1 jaar, ƒ 400,-

Milieuzorg en
milieuzorgsystemen (nieuw)
1 jaar, ƒ400,-

Voor verdere info

02507-14678
Passage 37 - Zandvoort

o.s.s.
GYMNASTIEKVERENIGING

VANAF MAANDAG 2 SEPTEMBER
BEGINNEN DE GYMNASTIEKLESSEN WEER.
ONTSPANNINGSGYMNASTIEK
- MA.OCHTEND
MA.AVOND
DI.AVOND

9.00-10.00 BUCHEL
20.00-21.00 PAGEEHAL
20.00-21.00 PRINSESSEHAL

TURNEN VANAF 6 jaar Gongens/meisjes
MA.AVOND

18.00-19.00 IN DE
19.00-20.00 PAGEEHAL

TURNEN VANAF 6 JAAR (meisjes)

DI.AVOND

18.00-19.00 IN DE PRINSES19.00-20.00 SEHAL

PEUTER/KLEUTERGYMNASTIEK
VANAF 3 JAAR
WO.MIDDAG
WO.MIDDAG

15.00-16.00 IN DE PRINSES16.00-17.00 SEHAL

VOOR VERDERE INFO TEL:

18910

OF TEL: 12196

Milieukunde
Algemene Inleiding 2 mnd. ƒ 280,-.

Bodem 5 mnd. ƒ 950,Water 5 mnd. ƒ950,-, geluid 3 mnd. ƒ600,-,
Lucht 3 mnd. ƒ 600,-

CHRIS HARDENDOOD

Basiscursus CNC
draaien en frezen

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

20 weken, ƒ2.100,-

telefoon 023-385478

Autocad
Algemene Inleiding 3 av. ƒ 280,-. Werken met

Autocad 10 av. ƒ900,Maken Menu's 5 av., ƒ450,-, Programmeren
met Lisp 10 av. ƒ1.200,-

Lotus 1-2-3

2 jaar, ƒ 1.850,-/jaar

8 weken ƒ 650,-

Elektrotechnisch installateur

Dbase IV

1 jaar, ƒ400,-

10 weken, ƒ850,-

Informatiebrochure
over de cursussen is verkrijgbaar aan de school, tel.: 023-383134.

Slagerij Vreeburg
Haltestraat 54
vraagt met spoed

•time winkelhulp m/v
tijden in overleg

inl. 12451
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Marlboro
Music Tour

kust
keur

Zandvoort gaat weer een weekend
met veel muziek tegemoet. Komend
weekend doet de Marlboro Music
Tour '91 de badplaats aan. Een tweernhalf durend muziekspektakel met
ren keur aan internationaal bekende artiesten.
In een handomdraai worden twee
trailers omgetoverd tot het grootste
mobiele podium van Europa, voor/ien van een krachtige geluidsinstallatie. De presentatie van het geheel
is in handen van AVRO-3 DJ Robin
Albers. Albers is presentator van het
adioprogramma 'Toppop Radio'
lat wekelijks op Radio 3 wordt uit;ezonden.
Een van de gasten is Tony Scott,
Ie 19-jarige uit Zuid-Amerika af-.omstige, maar in Amsterdam wolende artiest, die grote bekendheid
•oniet in de nationale en internatio:ale 'dance-scene'. Scott heeft hits
>p zijn naam staan zoals 'The Chief',
fhat's how I'm living', 'Get into it',
the Gangsterboogie', 'Move into the
Bigband' en recentelijk 'Love and let
ovc'.
Een andere artiest die in Zand•oort van de partij is, Daisy Dee,
coorde met 'This Beat is Technoronic' een Top 40-hit. Met 150 optrelens, een Europese tour met meer
hm 300-duizend toeschouwers en
en groot aantal optredens op televile brachten haar carrière in een
i ,:roomversnelling met als resultaat
ien optreden tijdens het New Music
jïeminar in New York, vorig jaar au' ustus.

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

"IJITGAANSTIPS

Deep River Quartet
in Openluchttheater
ZANDVOORT/BLOEMENDAAL - The Deep River Quartet
komt op zaterdag 17 augustus voor een optreden naar het
Openluchttheater in Bloemendaal.
Geïnspireerd door Amerikaanse 'vocalgroups' laten Dick Rietveld (eerste
tenor), Placido R. Hazel (tweede tenor), Walter Byker (bariton/gitaar) en
Sytarandus Finck (bas/taascello), geassisteerd door pianist Joop van Deuren
een traditionele manier van 'close harmony' zang herleven. Placido R.
Hazel, de tweede tenor, is nog niet zo lang in de groep en door hem is het
kwartet in een stroomversnelling geraakt.
Het repertoire van The Deep River Quartet is uitgebreid verfrist en bij
ieder optreden is er plaats voor een aantal toegiften. Het optreden begint
om half negen en de toegangsprijs bedraagt twintig gulden.
In de serie Cascade-lunchconcerten vindt op zondag 18 augustus een
optreden plaats van het salonorkest 'Pompadoer'. Aanvang twaalf uur,
toegang vijf gulden.
Woensdag 21 augustus treedt het Nederlands Figurentheater 'De Trekwagen' op in het Openluchttheater met de voorstelling 'Alleen op de wereld'.
Dit optreden werd op 26 juli uitgesteld. Aanvang half twee, toegang zeven
gulden vijftig.

De drie dames van 'Girlstreet', SiHet Openluchttheater is gevestigd aan de Hoge Duin en Daalseweg 2 in
none, Suzanna en Lisa, zullen ook
icte de presence geven. De drie Bloemendaal.
jmeisjes' vormen pas sinds driekwart jaar een band, maar in die
korte tijd hebben ze al hits gescoord,
be eerste single was'Next to you' en
net de tweede single 'Turn it into
.we' liet Girlstreet haar andere kant
Soul en Romantiek) zien.
Voor dansspektakel tijdens de
nur zorgen 'Full Effect & Stacey
'aton'. Ook B.B. Queen zal een opfreden verzorgen. Naast optredens
van deze artiesten is er ook nog een
iasershow te zien. Voorafgaand refistreert een camerateam verrassencle videoclips waarin het publiek een
belangrijke rol speelt en die tijdens
iet concert wordt uitgezonden.
Het spektakel begint zaterdag om
alf negen. De locatie is het kermiserrein naast het NS-station. Toe,ang is gratis.

Korte tips
• Het Hongaarse orkest 'Lajos Horvath' treedt zondag op m de muziektent van landgoed Groenendaal. Het
orkest bestaat uit violist/orkestleider Lajos Horvath, Laci Horvath (piani-accordeon) en Gustav Horvath
(cimtaaal-gitaar). Aanvang half een,
toegang is gratis.

Onze Gezellen wint
Robberstoernooi
ZANDVOORT - Voor vele
voetballiefhebbers is het nieuwe seizoen 1991/1992 alweer in
volle gang, zo ook bij TZB waar
de eerste trainingsavonden onder leiding van de nieuwe trainer/coach Ab Bol zeer druk
werden bezocht. Ter voorbereiding werd afgelopen zondag
het Dr. C.F.M. Robberstoernooi gehouden en dat werd gewonnen door Onze Gezellen.

• Atelier Paulus Loot heeft tot half
september een tentoonstelling van
schilderijen van de Zandvoortse
kunstenaar Jaap Bouhuijs. Geexposeerd worden zee- en strandgezichten, die Bouhuijs in de zestiger en
zeventiger jaren schilderde. Atelier
Paulus Loot is gevestigd aan de gelijknamige boulevard, op nummer
Door de vele inschrijven is het
21, bij de watertoren. Het atelier is in TZB
jaar gelukt een vierde elftal
het weekend geopend en bij mooi op te dit
stellen, zowaar een goede stap
strandweer ook op werkdagen en 's
in de richting van wat wordt geavonds.
noemd 'met TZB naar 2000'. Zoals
• Het Cultureel Centrum op Gast- vermeld geldt het Dr. Robtaerstoerhuisplein 9b heeft de tentoonstelling nooi, genoemd naar de man die de
is van het huidige The
'Geknoopt gestrikt' onder zijn dak. grondlegger
De geschiedenis van de stropdas Zandvoort Boys, als voorbereiding
wordt getoond en er zijn veel taijzon- op de nieuwe competitie. De m 1981
dere exemplaren. Het Cultureel Cen- overleden dr. Robbers was de eerste
van TZB vanaf 1950 tot
trum is dagelijks geopend van half voorzitter
twee tot vier uur. De expositie is te 1957 en hij was tevens voorzitter van
de Stichting Kennemer Sportpark
zien tot vijftien september.
vanaf de oprichting in 1954. Mede
o De openbare bibliotheek exposeert door zijn inzet speelt TZB nu al jatot 30 augustus olieverfschilderijen ren op deze voor een amateurclub
van de Duitse kunstschilder Mi- prachtige accommodatie.
chael Weber. De tentoonstelling
Dit jaar was de organisatie van dit
'Changesimages' is te zien tijdens
toernooi erin geslaagd een vol deelopeningsuren van de bibliotheek.
• Het Teylers Museurn in Haarlem nemersveld vast te leggen met onder
Onze Gezellen, Geel Wit,
toont tot en met 25 augustus teke- andere
Middenmeer, Zandvoortmeeuwen,
ningen uit eigen bezit en hoogtepun- Overtaos
en een TZB team. Als
ten uit de collectie. Het Museum is scheidsrechters
waren Kees Stokgevestigd op Spaarne 16 in Haarlem.
man en Olga Poots van de partij om
Open: dinsdag tot en met zaterdag een
niet gering aantal wedstrijden
van tien tot vijf uur en zondag van
(ieder zeven) te fluiten. Uiteindelijk
een tot vijf uur.
van dit zeer sportief verlo• Robots in allerlei soorten en maten winnaar
toernooi werd Onze Gezellen uit
zijn t/m l september te vinden in pen
Technologie Museum NINT, Tol- Haarlem.
straat 129 Amsterdam. Open ma t/m
Ook voor de toeschouwers was dit
vrij. 10-17 uur, za/zo. 12-17 uur. En- een
dag, mede door het
tree /7,-//5,-. Kinderen t/m 5 jaar feit succesvolle
dat na afloop een loterij werd
gratis. Bereikbaar met tramlijn 4 en
georganiseerd met leuke prijzen. De
3. (NS-dagtocht nr. 67).
• Brandweertentoonstelling in de hoofdprijs, een door Bram Stijnen
aangeboden
Espresso-apparaat,
Vleeshal, Grote Markt, Haarlem, in werd
gewonnen door J. Kerkman.
verband met '300 jaar brandweer
Mevr. Robbers was aanwezig om de
Haarlem'. Tot en met 15 september. prijzen
te overhandigen aan de deelOpen: maand, t/m zaterd. 11-17 uur, nemende
teams.
zon- en feestdagen 13-17 uur.
• Tot en met 22 september zullen in
Eindstand: 1. Onze Gezellen, 2. Geel Wit, :i.
het zalencomplex en de lobby van Middenmeer, 4. Zandvoortmeeuwen, 5. TZB,
Golden Tulip Barbizon L Schiphol 6. Overbos.
werken te zien zijn van schilder, tekenaar Saad Ali. Ali werd in 1953 in
(ADVERTENTIE)
Irak geboren. Zijn opleiding ontving
hij aan de academies in Florence en
Perugia. Sinds 1985 woont hij in Nederland. Het werk van Saad Ali
ademt een 'paradijselijke geest' uit.
Bar - restaurant - terras
Hij noemt zijn panelen 'deuren van
de hoop'. Zijn werken zijn ook te
koop. Maar ook voor niet-kopers is
de verkoopexpositie vrij toegankelijk, van 10.00 tot 22.00 uur.
• Het Noordhollands PhilharmoBoul. Barnaart 22
nisch Orkest heeft het programma
Zandvoort, tel. 15445
voor het nieuwe seizoen, dat ingaat
in september, rond. Liefhebbers
Nieuwe oogst
kunnen een abonnement nemen op
verschillende series. Speciale aanZeeuwse super
dacht besteedt het orkest komend
najaar aan de Franse componist
Mosselen
Henri Dutilleeux. Ook de Beethovencyclus is terug bij het NPO. Een
Héél véél
brochure over het programma is
(Woensdag
gesloten)
verkrijgbaar bij het concert gebouw
aan het Klokhuisplein in Haarlem.

„SCHRAGEN
AAN ZEE"

New Basinstreet
Five' in Zandvoort
'The New Basinstreet Five', vijf gej cnomeerde jazz-musici uit de regio,
",mder leiding van Rob Schreuder
van de Haarlemse Jazzclub) treden
cht keer op in Zandvoort. Tijdens
e drie volgende weekeinden zal de
iand een route door Zandvoort lo'6n die begint in de Kerkstraat, via
et Kerkplein, Gasthuisplein naar
e Haltestraat. De optredens vinden • The Deep River Quartet met Dick Rietveld, Placido R. Hazel, Walter Byker
en Sybrandus Finck.
Foto Han ter Beek
laats van 17 tot 19 uur.
(ADVERTENTIE)

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

De vooruitgang kun je met tegenhouden en dat is maar goed ook.
Voor de oen zijn sommige vermeuwingen verbeteringen, anderen
daarentegen hebben er grote moeite
mee. In het verleden is dat, ook in
Zandvoort, maar al te vaak bewezen.
Toch is het maar goed, dat de overheid in dergelijke zaken het laatste
woord heeft. 'Zoveel mensen, zoveel
zinnen', is een bekende uitdrukking.
'Het iedereen naar de zin te maken,
behoort tot de onmogelijke zaken'.
De spreuk op de schouw in het raadhuis vermeldt dit al tientallen jaren.
Vernieuwingen. Ook Zandvoort ontkomt er niet aan. Over een jaar of
tien zal ons dorp er heel anders uit
zien.
Over twaalf jaar weten we al met
beter. Ik denk dat we dan ghmlachend terug zullen denken aan de
tijd van nu. Vergeten is dan alle commotie over de verkoop van het stuk
grond, waarop nu het bungalowpark
staat. Vergeten zijn dan ook het
voormalige pand 'Zomerlust', Hotel
'Centraal' op het Raadhuisplein, de
voormalige voetbalvelden van Zandvoortmeeuwen en alle oude panden
die al in de loop van de jaren zijn
afgebroken of nog afgebroken worden.

Geschiedenis
Neem nu het pand Kerkstraat
nummer 25. Ook dat staat op het
punt te verdwijnen. Het is één van
de oudste percelen in ons dorp. Zijn
geschiedenis is waard om verteld te
worden. We gaan daarom 'even' terug in de tijd. Zo rond 1400. Het boek
'Gort met stroop' verhaalt van die
periode. Zandvoort bestond toen al
enige tijd. Het is ondoenlijk om in
deze rubriek de hele geschiedenis
van dit dorp uit de doeken te doen.
Deze 'vogelvlucht' door de eeuwen
heen moet u dan ook een kleine mdruk geven. De lotgevallen van dit
dorp wijken in grote lijn niet af van
die van andere kustplaatsen.
Onder het bewind van Karel de
Stoute (1433-1477) schijnt er in deze
omgeving een periode van grote
bloei te zijn geweest en telde Zandvoort 100 haardsteden. Door de expeditie tegen het Kaas- en Broodvolk in 1489 (nu weet u meteen waar
het woord Kaaskop vandaan komt),
waarbij het leger van de Hertog van
Saksen het dorp plunderde en door
de pestepidemie van 1493 was het
aantal bewoonde huizen tot 50 geslonken. De onbeduidende landbouw had zijn geringe betekenis
toen geheel verloren. De bevolking
moest het hebben van de visvangst
en leidde een kommervol bestaan.
Zandvoort telde toen tien pinken en
twee haringschepen.
Zo'n dikke vierhonderd jaar later,

ZANDVOORT - Ter gelegenheid van het halve eeuwfeest
organiseert Zandvoortmeeuwen van 17 tot 24 augustus op
haar nieuwe sportpark een
aantal toernooien voor de
jeugd en een jubileumwedstrijd van het eerste zondagelftal omlijst met een scala van kunnen vanaf 19 uur worden afge- park van Zandvoortmeeuwen een
Liefst 57 elf- en zeventallen komen
haald op het sportpark en zullen sterk bezet internationaal toernooi zaterdag 17 augustus in actie tijdens
activiteiten.

Ballonwedstrijd voor jeugd

Jubileumvoetbal

CINEMA CIRCUS
Bioscoopprogrammering 16 t/m 22 augustus
dagelijks 14.00-16.00 uur

ASSEPOESTER
Ned.

gesproken

EENS IN DE ZOVEEL JAAR MAG JE EEN FILM NIET MISSEN
NU AL DE MEEST BEKROONDE FILM VAN 90/91

De jubileumwedstrijd
wordt
woensdagavond 21 augustus om 20
uur gespeeld. De tegenstander is de
oudste club van Nederland namelijk
KHFC. Rond om de wedstrijd wordt
een ballonwedstrijd voor de jeugd
van 2 tot 12 jaar gehouden waaraan
door de hele Zandvoortse jeugd kan
worden deelgenomen. De ballonnen

omstreeks 20 uur worden opgelaten.
Voor tijdens en na de wedstrijd is
voor de nodige muzikale omlijsting
gezorgd. De C-junioren van beide
verenigingen spelen om 19 uur een
voorwedstrijd. Op het zelfde tijdstip
komen ook de reserve elftallen van
beide clubs tegen elkaar in actie.

voor A-junioren verspeeld. Er wordt
aan deelgenomen door ZTS Kosice
uit Tsjecho-Slowakije, Stukenbrock
uit Duitsland, de landelijke jeugdelftallen van Ajax, Haarlem en Telstar,
het Heemskerkse ADO'20, FC Lisse
en Zandvoortmeeuwen. Op beide dagen worden de eerste wedstrijden
om 18 uur gespeeld. De finale wordt
Op maandag 19 en dinsdag 20 au- dinsdagavond 20.45 uur, bij kunstgustus wordt op het nieuwe sport- licht, afgewerkt.

DANCES WITH WOLVES
CIRCUS ZANDVOORT
Tel. 02507-18686/19535

Slopershamer
Een speurtocht in de oude gemeentelijke archieven leert ons, dat
dit pand m 1888 weer werd afgebroken. De nieuwe eigenaar van het
stuk grond, Andries Dalman, bouwde op de vrijgekomen plek een
groentewinkel met taovenwoning
Het pand staat er nog steeds. De
afgelopen honderd jaar hebben er
diverse bedrijven ingezeten: de
werkplaats van de gebroeders Bertram (metselaars en timmerlieden),
de sigarenzaak en kapsalon van Van
Norden en een speelgoedwinkel. In
de zestiger jaren werd de winkel
overgenomen door Corry (Moe) de
Vreng. Na een grondige verbouwing
werd er een café in gevestigd. 'Club
25'.
Eind september, begin oktober
gaan de muren van nummer 25 andermaal omver. De huidige eigcnaar, de Amsterdammer Bert Front
wil op de plek van het oude pand een
nieuw café met taovenwoning bouwen. Ook nu weer maakt de slopers
hamer een einde aan een stukje his
tone van Zandvoort. Of we daar blij
mee moeten zijn, weet ik niet. Bm
nenkort volgt 'Bennoheim' aan de
Kostverlorenstraat en zoals het er
nu uit ziet volgt daarna het monumentale pand van de ABN aan de
Grote Krocht. Het is jammer.
BRAM STIJNEN
Zeeburgia hadden destijds m Zandvoort een bekende klank. Daarnaast
zullen teams aanwezig zijn van gerenomeerde top-amateurclubs als
Quick Boys, FC Lisse en DWV.
De serie toernooien wordt besloten op zaterdag 24 augustus wanneer 20 elftallen zullen uitkomen in
de B- en C-juniorentoernooien. Hieraan wordt deelgenomen door de Ben C-junioren van Gouda, UW,
VVSB, Voorland en Zandvoortmeeuwen. Bij de B-junioren completeren Ajax, Elinkwijk, het Duitse FC
Stukenbrock en ADO 20 het veld van
tien ploegen, terwijl bij de C-jumoren Noordwijk, IJmuiden, HBC,
NFC en Zeeburgia eveneens het aantal teams op tien brengen. De eerste
wedstrijden worden om 10 uur gespeeld.

Trainer Nijkamp: 'Veel meer te
ZANDVOORT - Na het succesvolle vorige seizoen, van
Zandvoort'75, is trainer Gerard Nijkamp weer vol goede
moed aan de voorbereiding
voor de nieuwe competitie begonnen. Door het behaalde
kampioenschap komt het eerste team dit jaar uit in de derde
klasse KNVB en het tweede
elftal speelt in de reserve tweede klasse KNVB. Volgens Gerard Nijkamp is er uit deze
groep spelers veel meer te halen en hij rekent er op dat beide teams een hartig woordje
zullen meespreken.

Door de promotie van het tweede
team naar de tweede reserve klasse
is het gat met het derde team aardig
groot geworden. "Te groot", vindt de
Zandvoortse trainer. „Het derde
team moet wat meer aandacht krijgen om hoger op te komen waardoor
het tweede team meer steun m de
rug krijgt. We hopen met het derde
team te kunnen promoveren".

Doelstelling

door Aaldert Stobbelaar

dagelijks 20.00 uur

een waar mammoet-toernooi. De Een F-junioren en meisjes komen in
de morgenuren vanaf 9 uur in actie.
De D-junioren starten om 13.30 uur.
Onder de deelnemende clubs zijn tal
van verenigingen die het eerste elftal
van Zandvoortmeeuwen in de loop
van de jaren heeft ontmoet in competitieverband. Namen als die van
West-Frisia, WFC, Blauw Zwart,
DCG,
Elinkwijk, VSV, KHFC en

was er m Zandvoort nog niet veul
veranderd. In 11)07 telde het dorp G-li)
Hervormden, 95 Roomden en li Lu
th.crt.en, in totaal dus. 74Ji inwoners,.
Het eigenlijke dorpsgebied was verdecld in 237 percelen, die voor hel
merendeel betoonden uit dichlbo
bouwde erljes, tussen de krochten
en de zeereep De kern werd gevormd door de bebouwing langs era
vijftal oost-west lopende paden en
wegen, die thans, bekend .staan ondor de namen Kerkpad, Kerkstraat
(de hoofdstraat), Kosterstraal,
Baan en Rozenobelstraat Aan
weerskanten van deze kern lagen in
de Noord- m Zuidbuurt onsamcnhangende groepjes, huizen als ei
landjes in het duiiiterrem. Voor de
bewoners van toen, was het in hun
leven eveneens, armoe troef Geen
wonder dat sommige dorpelingen
deze streek ontvluchtten en elders
een beter bestaan opbouwden. En
kelen vertrokken naar Zuid Afrika
Vergeten konden zij Zandvoort echter met. Rond die tijd werd er in
Kaap de Goede Hoop een collecte
gehouden. De opbrengst was bestemd voor de armlastige vissers in
hun geboorteplaats. Van het opge
haalde geld konden er enkele meu
we huizen gebouwd worden. Een
daarvan was het pand, Kerkstraat
nummer 25.

De oud-speler van Zandvoort'75
en al jaren bij de club betrokken
trainer blikt nog even met genoegen
terug op het afgelopen seizoen. Een
seizoen dat ongekend succesvol was
met het behalen van kampioenschappen door het eerste en tweede
team. „Het is niet één, twee, drie
vanzelf gegaan", vond Nijkamp. „Alhoewel we goed presteerden kwamen we steeds één punt te kort voor
de periode-titel. We kwamen op een
gegeven moment zelfs drie punten
achter te staan, maar in het tweede
gedeelte van de competitie verspeelden we vrijwel geen punt meer. De
jongens hebben het erg goed opgepakt en ook bij die drie punten achterstand bleven we goed voetballen."
„Het was tevens een voordeel dat
het tweede team erg goed draaide.
Het grootste succes van vorig jaar
was ook dat er evenwicht was in

• Trainer Gerard Nijkamp geeft, voor de overdekte tribune, voetbalies
Foto Bram Slijnen

beide teams. En ook de mensen om
de teams heen hebben aan het succes bijgedragen. Het geheel moet in
elkaar passen en dat is gelukt. Er
was best wel eens rottigheid als een
speler teleurgesteld was omdat hij
gepasseerd werd. Ja, zo'n seizoen
maak je misschien nooit meer mee".

Veranderingen
In de selectie zijn slechts een paar
veranderingen opgetreden. Rob
Gansner is definitief gestopt en ook
Mario van Meelen, nu secretaris van
Zandvoprt'75, houdt het voor gezien.
Bovendien wil Van Meelen zich toeleggen op een scheidsrechterscarrière. Reinier Kreuger en Ferry Nanai
gaan het dit seizoen bij een andere
vereniging proberen. Daar tegenover staat echter de komst van Mare

Buchel, Ted Zounier en Edwin Aricsen. Met de groep is Gerard Nijkamp
nu twee weken bezig en er wordt
behoorlijk aangetrokken om de conditie op peil te krijgen.
„Door vakantie en werk is de opkomst wat minder dan vorig jaar
maar je moet toch een keer gaan
beginnen met de trainingen. Je kan
niet langer wachten, want vier weken zijn nodig om je goed voor te
bereiden. Uit deze groep, met een
gemiddelde leeftijd van 22 jaar, is
nog veel te halen. De komende jaren
kunnen ze nog veel beter worden.
Ben je vijf jaar verder dan zitten
deze jongens pas aan hun plafond.
Het is een goede groep waarbij de
sfeer altijd aanwezig is geweest.
Sfeer kweken hoeft bij ons niet. Dat
is Zandvoort'75 eigen".

Wat het komende seizoen betreft
heeft Gerard Nijkamp toch wel bepaalde doelstellingen. Met dit team
moet er meer te bereiken zijn en hij
verwacht ook nu een goed seizoen.
„Ik heb de boeken er even op nageslagen en daaruit lering getrokken.
Iedereen die promoveerde, degradeerde het jaar daarop weer. We
moeten het met te gemakkelijk opnemen, maar er direct tegenaan
gaan. Niet zeggen 'van we zien wel',
want dat gaatje de kop kosten. Als je
m de tweede helft van de competitiie
punten moet pakken gaat het fout.
Nee, gelijk mee gaan draaien. Met de
kwaliteit van de groep kunnen we
zeker meedoen in deze klasse. Ik
ben er heilig van overtuigd dat het
kan en een periodetitel zou meegenomen zijn. In de toekomst moet de
tweede klasse haalbaar zijn. Het is
echter maar net wat de groep wil.
Willen ze er wat voor opofferen dan
kan dat best".
Na het succesvolle seizoen en het
zeer opvallende spel van enige spelers had Nijkamp wel verwacht dat
een aantal profclubs belangstelling
zou hebben voor een paar spelers
van zijn team. „Ik ben blij dat die
profclubs hun ogen dicht hebben gehad, want ik had wel verwacht dat
zij een paar spelers op het oog had-

den. Gelukkig is dat niet gebeurd Ik
denk trouwens met dat ze zo makke
lijk weg zullen gaan, aangezien de
jongens erg gebonden zijn aan elkaar. De homogeniteit in het team
viert hoogtij".

Saamhorigheid
Die saamhorigheid was ook weer
te bespeuren in do activiteiten die
Zandvoort'75 in de zomer ondernam. Met zelfwerkzaamheid werd
de zittnbune overdekt, urinoirs ge
plaatst en een geluidsinstallatie aangelegd. „Met bestuursleden en jongens uit de selectie hebbon we van
de zomer hard gewerkt om straks
het publiek goed te kunnen ontvangen. De clubs in deze competitie nemen niet veel supporters mee, maar
als we aantrekkehik voetbal spelen
en goed presteren, moet dat mensen
trekken. En aantrekkelijk voetbal
willen we ook blijven spelen. In principe blijft het team vrijwel het zelfde
en voetballen we met drie spitsen en
opkomende middenvelders".
Over de toestand van de velden is
de Zandvoort'75 trainer erg ontcvre
den. Die zien er inderdaad erbarmelijk uit en het is nog maar de vraag of
die speelklaar zijn voor de compctitie aanvangt. „Ik hoop dat de gemeente eens overleg pleegt met enthousiaste leden van deze club",
stelt Nijkamp. „Als pas vorige week
plaggen m de doelen worden gelegd
dan ben je twee maanden te laat. Dat
werkt niet. Ik persoonlijk als trainer, vind het schandalig hoe het trainingsveld erbij ligt". Echter ondanks die tegenslag zullen de teams
optimaal gemotiveerd aan de start
van de nieuwe competitie verschijnen. Aan Gerard Nijkamp zal het
niet liggen.
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DANSEN

World' nieuwste toverkreet
krijgen
aan het

win

dansen gemist in de zomer en willen graag me
de cursus Goud Ster beginnen. ,,We zijn bes
voorzitter van de NVD, over het wel fanatiek," zegt Peter. „We willen' steecl
nieuwe imago: "Als je dansen verder gaan en nieuwe dingen leren."

ET DANSSEIZOEN
staat weer voor de
deur en als de cijfers
niet liegen is dansen dit jaar
nog populairder dan in
voorgaande jaren. Want
dansen mag weer. Sterker,
het moet haast. Wie niet
danst, staat langs de kant.

H

door Everhartl Ilcblv
De dansscholen spelen in op de
behoefte en hebben het stoffige
imago van het oude en strakke
dansinstituut definitief van zich
afgeschud. Het nieuwe imago dat
de erkende dansscholen samenbindt, heet 'Swinging World'.
Lambada - In alle dansscholen de
hit van vorig jaar. Erotisch
vooral.
Dansen is allang geen plezier
meer voor twee, maar voor naar
schatting vijfhonderdduizend
mensen. Want als de schattingen
juist zijn, zullen er straks zoveel
zijn die zich wekelijks op het parket komen melden. Veel jongeren natuurlijk, maar ook ouderen blijken de smaak te pakken
1e krijgen.
Sega • nieuwste dans voor
heupwiegers, ritmische
versierders en dansvloer
groupies. Afkomstig van het
eiland Mauritius.

o Gwendolyn en Peter op de dansvloer. Gwendolyn: „Na het vrij dansen op zaterdagavond ben ik echt

. De belangrijkste redenen van
dit succes zijn het verlangen naar
beweging, fitness, gezelligheid en
sociaal contact. Uit een recente
enquête bleek dat 47 procent van
de ondervraagden naar dansles
gaat om nieuwe kennissen te maken en dat 26 procent zelfs via
het dansen een partner zoekt.
.live - Heette in liet begin van de
veertiger jaren in Engeland nog
Swing, ging over in de Boogie
Woogie en later in .litterburg.
Werd na de Tweede
Wereldoorlog als .live in
Nederland geïntroduceerd.
De dansscholen hebben niet in
het minst hun steentje bijgedragen aan de populariteit. Het zijn
moderne bedrijven geworden die

die zich hebben ontwikkeld tot
volwaardige vrijetijdscentra voor
alle leeftijden.
Foxtrot - De mode in New York
tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Nog altijd hot item in
dansscholen.

tig tot 39-jarigen. Rond het jaar
tweeduizend zal deze doelgroep
echter net zo groot zijn als de
groep veertig tot 59-jarigen.
Dansscholen die voor het overgrote deel met jeugd blijven werken, kunnen binnen afzienbare
tijd rekening houden met een terugloop in het leerlingenbestand.
Op basis van onderzoeksgegevens gaat men er op dit moment
van uit dat de 45-jarigen^van nu
over vijftien jaar de belangrijkste
doelgroep voor dansscholen zal
zijn.

Er wordt ingesprongen op de
nieuwste ontwikkelingen waardoor ze in feite meer weg hebben
van een mix van dansstudio,
sportshop, modeboetiek, bar en
cultureel centrum.
Bij de nieuwe leermethodes
ligt het accent op ongedwongen Tango - Argentijnse dans in
en spelenderwijs leren dansen. langzame tweekwarts of
De danscentra zullen zich ook vierkwarts maat. Pers en kerk
meer gaan richten op de groep waren er fel op tegen.
veertig-plussers. Tot dusver was
de belangrijkste doelgroep twinDe dansscholen van de Neder-

BALLET
STUDIO 118
CONNY LODEWIJK
toegewijd aan de danskunst

Pré Ballet v.a. 4 jaar
Klassiek Ballet kinderen
Klassiek Ballet volwassenen
Jazz Ballet kinderen Jazz Ballet tieners

landse Vereniging van Dansleraren (NVD) hebben sinds kort een
nieuw imago. Ze vormen samen
een zogeheten 'Swinging World',
waar dansen, leven en lachen de
belangrijkste uitingen zijn van
een nieuwe generatie vrijetijdsbesteders. Swing is verbonden
met de hele levensfilosofie van
deze tijd. Oude tradities worden
niet meer slaafs gevolgd, maar
krijgen een nieuwe invulling met
behulp van creativiteit en improvisatie.
Chachacha • Past in het LatijnsAmerikaanse rijtje Tango.
Rumba, Jive en Paso Doble.
Werd in 1954 geïntroduceerd.
Het draait in de Swinging
World's natuurlijk om dansles,

SECR. BOSMANSTRAAT 15 A:
Leuk gelegen bovenwoning met balkon aan
oost-en westzijde. Ind. entree, hal, woonkamer,
toilet/douche, witte keuken met inb.app., 2
slaapk. Parket door gehele woning. Kunststof
ramen met thermopane beglazing.
Vr.pr. ƒ119.000,- k.k.

NIEUW Tap Dance v.a. 6 jaar; Tap Dance volwassenen

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 57/20:

Bel voor info van 16.00 tot 18.00 uur

17789 b.g.g. 12598
Studio-adres: Corn. Slegersstraat 2A Zandvoort

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

Iedere zaterdag is soc.

„De Manege"
een begrip voor ongebonden mensen.
Sfeer, dansen en de
dames een bos bloemen.
Zat. 2 zalen geopend

LET OP!
Volgende week de „DAKOTA'S"
met dansmuziek uit de 60er jaren

Tel. 02507-30890
023-343542

INFO 16023

TJERK HIDDESSTRAAT 43:
Driekam.app. op 9e et., balkon zuid/oost. Het
app. wordt gestoffeerd opgeleverd. Ind. hal,
toilet, woonk., open keuken, badk. met douche,
2 slaapk., serv.k. ƒ 330,- p.m.
Vr.pr. ƒ145.000,- k.k.
Garage ƒ 12.500,- k.k.
Tweekamerapp. op 3e etage. Ind.: entree, hal,
slaapk., badk. met ligbad en toilet, woonk., open
keuken met inb.app., balkon, serv.k. ƒ 350,-p.m.
Vr.pr. ƒ127.500,- k.k.

BE RUYTERSTRAAT 38:
Geheel gerenoveerd hoekapp. met uitzicht op
zee. Ind. entree, hal, woon- en eetkamer met
open haard, toilet, badk. met douche en
wastafel, 2 slaapkamers, luxe keuken met
inbouwapp., balkon aan zuid+westzijde. Serv.k.
ƒ 370,-p.m.
Vr.pr. ƒ 195.000,-k.k.

BURG. VAN FENNEMAPLEIN 10/4;
Onder architectuur verbouwd driekant.app., op
2e et., uitzicht op zee. Ind. entree, hal, L-vormige
woonk. met open haard, 2 slaapk., toilet, badk.
met ligbad en wastafel, luxe keuken met eetbar
en inbouwapp.. Serv.k. ƒ425,- p.m.
Vr.pr. ƒ 275.000,- k.k.
VAN SCHAIK MAK, OG.
ZOEKT VOOR CLIËNT:
- garage Burg. van Fenemaplein
- huurwoning tot ƒ1.000,- p.m.
- eengezinswoning tot ƒ150.000,- omgeving
Zandvoort oud noord.

VAN
Studioadres Oranjestraat 12, tel. 19701

KLASSIEK BALLET
JAZZBALLET
AEROBICS
SPIERVERSTEVIGING

vanaf 4 jaar
vanaf 7 jaar
ook low-impact en tienaerobics
geschikt voor iedereen

Henny Huisman: "A Is uiiihasxuJetir run
Wereldkinderen spreek ik de hoi>/> uil dat
mede dank-ij on:e inspanningen de toekomst
voor meer kinderen een 'surprise' hreiigt."

Tweekam.app. op 7e etage, balkon zuid/oost.
Ind. hal, gang, woonk., keuken met afzuigkapen
koel/vrieskast, slaap., douche, toilet en
wastafel. Serv.k. ƒ 280,- p.m.
Vr.pr. ƒ123.000,- k.k.

HOGEWEG 56 FLAT 9:

Zaterdag gezeSBig dansen!

wereld voor kinderen

PROF. ZEEMANSTRAAT 29:

Vrijst. woonh. met garage. Opp. 400 m2. Ind. hal,
toilet (beide marmer), L-vormige woonk. met
open haard en schuifpui, keuken met
inbouwapp., 1e et. 4 slaapk., toilet, badk. met
wastafel en douche. Elektrisch zonnescherm en
rolluiken.
Vr.pr. ƒ 395.000,- k.k.

AAN HET EIND VAN HET CURSUSJAAR WORDT ER EEN
VOORSTELLING GEGEVEN IN DE STADSSCHOUWBURG TE VELSEN

zegt, denken de meeste mensen
nog steeds aan een 'foxtrotje', door Mariska Blokdijk
maar de dansschool van nu heeft
veel meer te bieden. De danslessen vormen de schakel naar een
Peter (20) en Gwendolyn (17) dansen al twee jaa
modern uitgaanscentrum. Een samen. Na de cursus Zilver (tweede jaar) en Gou
'Swinging World' is ons motief. (derde jaar) gaan ze nu ook Goud Ster met z'n tweeë:
De dansscholen die dit concept doen. Alleen Brons (eerste jaar) hebben ze ieder apar
uitdragen, kunnen alles bieden gedaan. Ze zijn wel gelijktijdig met dansen taegonner
wat met dansen te maken heeft." Bij alletwee ging dat op dezelfde manier. „Mijn moede
zeurde dat ik op dansles moest gaan omdat het bij 'mij
Quickstep - Vlak na de Eerste
opvoeding zou horen," vertelt Gwendolyn. „Nou, i:
Wereldoorlog voor het eerst
vond het best, want het leek me wel leuk."
gedanst. De Jazz en One-Step
„Bij mij ging het precies zo," zegt Peter. „Het begon t
gingen vooraf.
op m'n vijftiende, maar ik heb het nog twee jaar wetc
uit te stellen. En toen ik uiteindelijk besloot me op t
Hij is van mening dat dans- geven, deed ik dat eigenlijk niet om te leren danser
scholen een rooskleurige toe- maar omdat ik gek was op een-meisje dat op dansle
komst tegemoet zien, juist om- zat." Ze kregen er geen van beiden spijt van. „Het dar
dat de dansscholen niet langer sen zelf is heel leuk, maar het is ook hartstikke gezelli
scholen zijn.
op de dansschool," vindt Peter.
;
Peter en Gwendolyn vinden zichzelf redelijk fanatiel
Dit betekent dat de dansleraar Ze dansen dan ook drie keer in de week en zien het mee
ook een andere inhoud aan zijn als een sport dan als een hobby. „Na het vrij dansen o
vak moet geven. Hij is meer en zaterdagavond ben ik echt afgepeigerd," zegt Gwendt
meer vrijetijdsinstructeur, dans- lyn. Ze vertelt dat ze allerlei sporten heeft geprotaeen
trainer, manager en choreograaf. maar dat niets haar echt interesseerde. Totdat ze gin
dansen. „Toch zou ik er nu wel wat anders bij wille
Engelse Wals - Uitgevoerd met
doen," zegt ze.
een linkse en rechtse draai met
Peter heeft ook andere sporten gedaan, maar zit n
wisselpassen en de zogenaamde
net als Gwendolyn alleen op dansles. Hij vindt d;
backward-passingcliance. De
dansen in Nederland een erkende sport zou moeten zijl
opvolger van de Boston Wals. Ze net als in veel andere landen. „Je moet je er echt voc
vormden de overgang van het
inzetten," zegt hij, „want het is best moeilijk. Als je (
dansen met de positieleer van
niets voor doet, lukt het ook niet." Hij voegt eraan to
het ballet naar dansen die
dat dansen ook goed is voor je houding. „Ik liep vroege
gebaseerd waren op de
krom, met m'n schouders naar voren. Ik moest eigei
natuurlijke beweging van de
lijk naar een speciale gymles om m'n houding te verbi
mens: het lopen.
teren, maar door het dansen ben ik vanzelf recht gaa
afgepeigerd." Foto: Bram de Hollander
lopen."
De NVD verenigt een groot deel
maar het zijn nu ook trefpunten van de Nederlandse dansinstrucKleding is bij dansen een belangrijk aspect. Hoewi
waar jong en oud elkaar ontmoe- teurs en is met haar 71 jaar de op de meeste dansscholen de heer geen colbert hoeft i
ten. Wie zaterdagmiddag gevoet- oudste organisatie op dit gebied. dragen en de dame niet per se in een rok hoeft: 1
bald heeft, duikt na afloop de Ze is evenals de Nederlandse verschijnen, wordt nette kleding wel op prijs gesteL
kantine in.
Bond van Dansleraren aangeslo- Peter en Gwendolyn hebben daar geen moeite mee. „A
ten bij de overkoepelende Fede- ik iets nieuws koop, let ik er altijd op of ik me er goed i
Dansers treffen elkaar na af- ratie Dansleraren Organisaties kan bewegen," zegt Gwendolyn. Ook Peter houdt met c
loop aan de bar of op de vrij dans- (FDO).
keuze van zijn kleding rekening met het dansen. „Al
avonden. Wie daar nog niet gekleren die ik koop zijn in eerste instantie voor dansles
noeg aan heeft, kan, met een Charleston - Dateert uit 1925 en
zegt hij. „Pas als ik ze zat ben ga ik ze doordeweelbeetje mazzel, zelfs dagtochtjes ging als een storm over Europa.
dragen."
met zijn dansschool maken of
Van de negatieve reacties die ze wel eens horen als ;
modeshows bezoeken. En dan
De Stichting Holland Dance vertellen dat ze dansen, trekken Peter en Gwendblj
hebben we het nog niet over alle Promotions is de commerciële zich niets aan. „Sommige jongens vinden het raar dat i
Tropical Night's. Kortom, er tak van de NVD. Een van de acti- op dansles zit," zegt Peter. „Ze vinden je dan een ka
staat komend dansseizoen het viteiten van de NVD is het voeren ker, of een watje. Maar die jongens die zich elke week c
nodige op stapel.
van gezamenlijke campagnes om een hoop zuipen in de kroeg en dan niet meer zelf na!
nieuwe leerlingen de dansvloer huis toe kunnen, dat vind ik pas softies!"
Rumba - Ook al uit Latijnsop te krijgen.
Peter is blij dat hij de stap heeft gezet om op dansles
Amerika. Het jaar was 1930.
gaan. „Als ik het niet had gedaan, had ik nooit gewetc
In dat kader past natuurlijk de hoe leuk het is. Het enige waar ik wel eens spijt van-ht
Cor van der Stroet, sinds april kreet 'Swinging World'.
is dat ik niet eerder ben begonnen."

Postcode Loterij steunt kinderen in Indonesië

Jazz Ballet volwassenen
Conditioning .
(buikspieroef.,
lichaamshouding etc.etc.)

Fa. Frank

'Stijldansen is geen
hobby maar sport'
OG EVEN en dan beginnen op de dans
scholen de lessen weer. Peter Ruigrok ui
N
Nieuw-Vennep en Gwendolyn Stratos ui
Hoofddorp staan al te trappelen. Ze hebben hè

SCHAIK
MAKELAAR QG.

Lessen o.l.v. gediplomeerde docenten.

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

Kom zaterdag 31 augustus tussen 15.00 en 18.00
naar onze opening!
Of bel voor meer informatie 19701 of 12215

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944'/Fax 02507-17596

Ieder weldenkend mens wil zich
inzetten voor mens en milieu. In
N e d e r l a n d , in de wereld. Maar
minstens /o belangrijk is dat die
in/et uiteindelijk bestemd is voor
wie na ons komen: de kinderen.
H u l p aan k i n d e r e n is l e t t e r l i j k
hulp aan de toekomst.

Hen organisatie die zich onvermoeibaar
in/el voor kinderen over de hele wereld
is de Vereniging Wercldkindcrcn. Onl a n g s bezocht H e n n y H u i s m a n a l s
ambassadeur van de
organisatie Wereldkinderen een aantal projecten in Indonesië. U zag
dat misschien al op tel e v i s i e bij de u i t z e n dingen van 'De 64.000
G u l d e n Vraag en de
Postcode Loterij'. Er is
een grote behoefte aan
veel elementaire zaken. Zo heeft het k i n derziekenhuis van Pura
Ibunda beademingsapp a r a t u u r n o d i g . De
Stichting liinii Blinkt! in
Bckasi helpt kinderen uil de a r m s t e ge/.innen met scholing. In
B c k a s i is een a c t i v i t e i t e n - en o p l e i d i n g s c e n t r u m waar v a k o p l e i d i n g e n worden gegeven aan jongeren.
A l l e e n is het c e n t r u m
hard aan v e r n i e u w i n g
en u i t b r e i d i n g toe. In
de C i l i n c i n g Kampong
in J a k a r t a wordt g e werkt aan ge/.ondheids/org en k l e u t e r o n d e r -

wijs. Er is geld nodig voor het verbeteren van de wijk, zoals de aanleg van
rioleringen, voor les- en speelmateriaal
voor de kleuters, en voor vakopleidingen. De school in Yogyakarta zit te
springen om een schoolbus, want de afstanden naar de school zijn aanzienlijk.
De Nationale Postcode Loterij draagt
graag bij aan deze projecten van Wereidkinderen. Bij Nederlands' gezelligste
loterij speelt u mee voor twee. U kunt
leuke en grote prijzen winnen én met uw
deelname steunt u mens en natuur, zoals
deze maand de kinderen in Indonesië. •

Hulp aan kinderen, waar ook Ier wereld, is
letterlijk hulp aan de toekomst. Elk kind
heeft recht op die toekomst. Op goed eten, op
gezondheidszorg, op onderwijs. Pus dan is er
ook een toekomst voor hen.

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
f de vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand
het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
_) 1 lot (ƒ 10,-) per maand

loten (a ƒ 10,-) per maand

A.u b uw keuze aankruisen en verder invullen met blok/etters

NATIONALE

¥
LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag
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Zandvoort-team brengt toptennis

ZANDVOORT - Ruim drie
jaar geleden werd de Stichting
Toptennis Zandvoort opgericht om tennis op een zeer
tioog niveau naar Zandvoort te
brengen. En het toptennis is
daadwerkelijk in de badplaats
te aanschouwen. Wat de afgelopen week op het wel zeer
sfeervolle tennispark De Glee
te zien was, was tennis van uitstekend gehalte. Het Audiosonic/4711 Zandvoort team, dat
debuteert in de eredivisie, gaf
duidelijk haar visite kaartje af
en neemt na drie wedstrijden
een fraaie gedeelde derde
plaats op de ranglijst in.

meende coach Paul van Geuns. „Op
dit resultaat hadden we toch wel gerekend. Er had nog meer ingezeten,
maar met het damesdubtael zat het
wat tegen. Met deze uitslag ben ik
toch best tevreden".
Zondag jongstleden stond het
team van coaches Hans Schmidt en
Paul van Geuns voor de volgende
krachtproef en ook die werd glansrijk doorstaan. ELTV uit Eindhoven, met in het team Paul Haarhuis,
werd het vuur na aan de schenen
gelegd. Zoals in de eerste twee wedstrijden, was ook het vrouwelijk deel
van het Zandvoortse team verantwoordelijk voor de punten. Alle partijen stonden op een zeer hoog niveau, wat mede bleek uit het weinig
aantal dubbele fouten, lange rally's
en prachtige lobs of passeerslagen.
Sabine Appelmans en Esmir
Hoogendoorn beten het spits af en
waren snel klaar. Appelmans trad
aan tegen landgenote Sandra Wasserman, die alleen in de beginfase
van de strijd gelijke tred kon houden. Wasserman speelde zeker niet
slecht, maar was niet opgewassen
tegen de knalharde en geplaatste slagen van de AS/4711 Zandvoort speelster. Tot 3-3 kon de ELTV tennisster
partij geven, maar toen was het snel
gedaan. Sabine Appelmans voerde
het tempo omhoog en zegevierde in
de eerte set met 6-3. In de tweede set
trok Appelmans alle registers open
en in een mum van tijd stond de 6-1
zege op het bord.
Esmir Hoogendoorn, wilde zeker
niet voor haar teamgenote onder
doen en maakte eveneens een geweldig sterke indruk. Een zeer vlotte
start bezorgde Hoogendoorn een 4-0
voorsprong alvorens Gaby Coorengel iets terug kon doen. De Eindhovense kwam terug tot 5-3 maar toen
maakte Esmir Hoogendoorn de eerste set met een paar fraaie slagen af,
6-3. De tweede set was in de beginfase gélijkopgaand (3-3) doch met een
paar doeltreffende acties trok Esmir
Hoogendoorn de partij naar zich
toe, 6-3.

De met enige honderden toeschouwers uitstekend bezette tribunes, de ballenjongens en meisjes en
de tennistoppers zorgden voor een
geweldige entourage. Op het tennisveld moest het echter gebeuren en
daar liet de Zandvoortse ploeg vorige week woensdag al zien, dat terdege met hen rekening moet worden
gehouden. Het zeker niet zwakke
Popeye Gold Star kwam toen op bezoek en werd met een 4-2 nederlaag
naar huis gezonden. Vooral de Sabine Appelmans en Esmir Hoogendoorn haalden gemakkelijk de winst
binnen.
Afgelopen zaterdag stond de weditrijd tegen, concurrent om een
plaats in de kruisfinales, ICL/De
Manege in Apeldoorn op het programma. Ook in deze wedstrijd was
een hoofdrol weggelegd voor de
vrouwen. Sabine Appelmans rekende vlot af met Simone Schilder door
tweemaal met 6-2 te winnen en Esmir Hoogendoorn deed er niet veel
langer over en won met 6-2 en 6-4.
Michiel Schapers leek op weg naar
het derde Zandvoortse punt en won
de eerste set, na de tie-break, met 70. Toen kwam echter Jacco Eltingh
los en met twee setzeges van 6-3 en 6i hield hij ICL/De Manege in de race.
Pernon Wibier gaf in de partij tegen
Torn Kempers alles maar het bleek
niet voldoende. Door de winst van Gevecht
Kempers met 7-6 en 6-3 stonden de
De mannen zorgden voor een boeiend gevecht om de punten. Michiel
teams op gelijke hoogte.
Schapers moest aan de bak tegen
topper Paul Haarhuis en vocht voor
Dubbels
elke bal, maar de klasse van HaarEsmir Hoogendoorn en Sabine huis was vooral in de eerste set te
Appelmans verkeren in het enkel- groot. Met 1-6 ging de winst maar
spel op dit moment in een geweldige Haarhuis. In de tweede set kreeg
vorm, maar samen het dubbelspel Schapers beter zicht op het spel van
vormend, zijn zij nog geen geoliede Haarhuis. De ELTV voorman liet
machine. In de eerste set ging het zich echter niet verrassen en won
nog uitstekend tegen het koppel uiteindelijk met 4-6. De tweede heSchilder/Vis, gezien de snelle 6-1 renenkel strijd was nog steeds in
zege, maar vervolgens liep het niet volle gang. Ook hier ontspon zich
meer. De tweede set ging met 6-1 een geweldig gevecht.
Fernon Wibier had het in de eerste
verloren en ook de derde set leverde
verlies op, 6-3. Door deze nederlaag set uiterst moeilijk tegen Stephan
kwam de druk op het herendubbel Nooteboom en verloor kansloos met
te liggen. De geroutineerde Michiel 2-6. De tweede set gaf een geheel anSchapers en de jeugdige Fernon Wi- der beeld te zien. Wibier had de
bier lieten zich toen van hun beste strijd onder controle en liep vlot
bij de zien en stelden alsnog het der- naar een 6-1 setwinst. In de derde en
pe punt voor AS/4711 Zandvoort vei- beslissende set gaven beide kemphalig. De mannen wonnen hun partij, nen elkaar geen duimbreed toe. De
na goed tennis, met tweemaal 6-4. partij bleef tot aan de laatste slag bol
[,Het was een knap gelijkspel", staan van de spanning. Nooteboom

• Esmir Hoogendoorn in actie tijdens haar partij, die in een gemakkelijk zege zou eindigen.

trekken, 5-7. In de beslissende derde
set hielden Esmir Hoogendoorn en
Sataine Appelmans het hoofd er goed
bij en met soms erg fraai tennis
werd de set (6-3) en daarmee de wedstrijd winnend afgesloten.

Terug knokken
Het bange vermoeden, dat het duo
Schaper/Wibier niet opgewassen
zou zijn tegen Haarhuis/Bogstra,
werd helaas bewaarheid. Haarhuis
en Bogstra pakten rap een 1-4 voorsprong, maar Schapers en Wibier
herstelden zich en knokten zich terug tot 4-4. Het begon toen zachtjes
te druppelen, doch er kon gewoon
doorgespeeld worden. Bij een 4-5
voorsprong voor ELTV mocht Michiel Schapers gaan proberen met
zijn serve de stand in evenwicht te
brengen. Dat gelukte niet, alhoewel
daaraan volgens Schapers een regendruppel verantwoordelijk was.
Hij sloeg namelijk een dubbele fout
hetgeen 4-6 betekende. „Waarom
juist nu een regendruppel in mijn
oog", mopperde Schapers op de
baan. In de tweede set was het verweer van het Zandvoortse koppel
snel gebroken en pakten Haarhuis
en Bogstra de partij met 2-6.
Uit de eerste drie wedstrijden is
gebleken dat vooral de AS/4711
Zandvoort dames de punten binnenhalen. De mannen hebben het moeilijk, maar kunnen zeker in de komende weken nog wel voor de nodige punten gaan zorgen. Coach Hans
Schmidt is in ieder geval uiterst te
spreken over de dames. „Zij spelen
inderdaad erg sterk", meent Hans
Schmidt.

Goede hoop

hield echter het hoofd koel en trok
de partij met 7-5 naar zich toe, waardoor de teams weer in evenwicht
waren, 2-2.
Een zeer belangrijke partij zou die
worden tussen de damesdubbel.
AS/4711 Zandvoort zou het naar ver-

wachting bij de mannen erg lastig
krijgen, dus moest er door de dames
gewonnen worden. Die druk op de
schouders van Appelmans en Hoogendoorn bleek niet te zwaar alhoewel tot het uiterste gegaan moest
worden om de winst in Zandvoort te

„Tot nu toe gaat dat erg goed,
maar er komen nog een paar sterke
tegenstandsters. Ik heb echter goede hoop dat het ook dan wel zal
gaan. In het dubbelspel moeten Esmir en Sabine nog aan elkaar wennen. We moeten goede afspraken
maken en zijn ze dan een beetje beter op elkaar ingespeeld, dan moet
het lukken. Wat de heren betreft is
het jammer dat Fernon Witaier zijn
partij net niet kon winnen. We hadden daar een beetje op gehoopt.
Over het geheel genomen gaat het
erg goed. Het is een sterke competitie, met bijna geen zwakke teams en
ik hoop dat het lukt om de laatste
vier te halen".
Het komende weekend wordt voor
AS/4711 Zandvoort erg belangrijk.
Zaterdag gaat het Zandvoortse team
op bezoek bij koploper Amstelpark
en zondag komt DETEC/Metselaars
op bezoek. Ook dan wordt er om 11
houden. Het leek geenszins een uur begonnen met de dames-enkelmoeilijke partij te worden aangezien spelen.
de de eerste set vlot met 6-1 naar
De stand na drie wedstrijden is: 1. Amstel:t/12-(i. 2. ELTV 3/11-7, 3. AS/4711 ZandAS/4711 Zandvoort ging. De ELTV park
voort
4. DETEC/Metselaars 3/10-8, S.
speelsters wensten echter niet afge- ICL/De3/10-S,
3/10-8. (i. Popeye Gold Star
maakt te worden en slaagden erin 3/8-10,7. Manege
Frisselstein 3/7-11.8. Lciinonias 3/4om de tweede set naar zich toe te 14.

Zandvoorter wint
thuisrace en neemt
de leiding: over
ZANDVOORT - De Zandvoorter Maarten Jansen heeft
tijdens de 27e Internationale
ADAC Noordzee Cup op het
Zandvoortse circuit de 'Dunlop Ascona race' op zijn naam
gebracht. De 31-jarige coureur
wist een spannende strijd met
Leo Kemmer in zijn voordeel
te beslissen.
Hot x.a.n er aanvankelijk niet naar
uit dat Jansen veel succes zou hebben. Vrijdagmorgen, tijdens de eerste training, kreeg hij materiaalpech: de krukuslagers draaiden uit
de motor. De auto is vervolgens naai'
Zwanenburg gebracht waar een
technische ploeg tot na middernacht
gesleuteld heeft aan het voertuig.
Ondanks oliedrukproblemen leverde de zaterdagtraining een derde tjd
op.
Na een goede start bezette Jansen
vrijwel onmiddellijk de tweede
plaats achter de sterk rijdende Leo
Kemmer. Jansen nam een keer de
kop over, maar verremdc zich vervolgens, waardoor hij weer terugviel
naar een tweede stek.
Het geluk liet de Zandvoorter dit
keer niet in de steek. Twee ronden
voor het einde viel Kemmer met een
technisch mankement uit. Op dat
moment was de zege voor Jansen
een i'eit.
Door dit goede resultaat is Jansen
opgeklommen naai' de eerste plaats
in de titelstrijcl.

Duivenbericliten
ZANDVOORT - Vorige week zaterdag werd er door de duiven van Poslduivenvereniging Pleines slechts
één wedstrijd gevlogen en wel voor
de jonge duiven. Op vrijdagavond
gingen de manden naar Roye in
Frankrijk om daar zaterdag morgen
gelost te worden. Om 09.15 uur vertrokken de duiven voor een vlucht
over een afstand van 325 kilometer.
Om 13.06 uur was de eerste duif
alweer op zijn hok in Zandvoort geland. De uitslag was: A. van Yzendoorn l, 7, 8. R.Sinnige 2, 4, 5, 6.
H.Heiligers 3, 9. J.Harteveld 10.
(ADVERTENTIE)

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

geeft u meen
ONTDEK HET FORT PAMPUS
Van 9 juli tot en met 22 augustus vertrekt iedere dinsdag en
donderdag vanaf Steiger 7 direct achter het Centraal Station in
Amsterdam om 12.00 uur een salonschip van Rederij Naco om koers
te zetten naar Pampus.
Na het passeren van de Oranje Sluizen komt men op het buiten IJ,
waar Pampus al snel in zicht komt. Aangekomen op Pampus wordt
u ontvangen door de beheerder, die hier in eenzaamheid het eiland
bewaakt en volgt een unieke rondleiding door de gangen, spelonken, geschutskoepels en munitiekamers van dit eens zo machtige
fort. In de ontvangstruimte kan aan de hand van een overzichtstentoonstelling de geschiedenis van Pampus worden bekeken. Terug
aan boord heeft u zeker iets engs beleefd of een vreemde ontmoet.
De tocht duurt tot ca. 15.30 uur, wanneer u weer afmeert achter het
Centaal Station.
Data:
Kosten:

Reservering:

Weekmedia b.v. is de lokale weekbladengroep van
Perscombinatie N.V., Weekmedia geeft wekelijks
een groot aantal nieuws- en huis-aan-huisbladen
uit in een totale oplage van meer dan 650.000
exemplaren.

ADVERTENTIEVERKOPER (M/V)

iedere dinsdag en donderdag van 9 juli t/m 22
augustus om 12.00 uur vanaf Steiger 7 achter het
Centraal Station in Amsterdam,
tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon betalen volwassenen f 14,50 (in plaats
van f 19,40) en kinderen t/m 12 jaar f 7,50 (in plaats
van f 12,50} per persoon.
onderstaande volledig ingevulde bon insturen naar
of telefonisch reserveren bij Rederij Naco,
de Ruyterkade Steiger 7, 1011 AA Amsterdam, tel.
020-6262466.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon op dinsdag en
donderdag bij Rederij Naco, de Ruyterkade Steiger 7 in Amsterdam
betalen volwassen f 14,50 en kinderen t/m 12 jaar f 7,50 voor een
tocht naar Pampus.
Naam:
Telefoon:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Aantal kinderen:
Aantal volwassen:
Datum:

geeft u meer

PERSCOMBINATIE

Weekmedia vraagt voor zo spoedig mogelijk een

Buitenveldertse
Courant
Diemer
Courant

voor de buitendienst.

de Nieuwe
Bijlmer

Voor deze afwisselende, zelfstandige functie gelden de volgende functie-eisen:
• opleiding op MEAO- en/of HAVO-niveau;
• goede contactuele eigenschappen;
• beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
« bereidheid tot het volgen van vakgerichte cursussen;
• leeftijd minimaal 23 jaar.

Nieuwsblad
Gaasperdam

Enige praktische ervaring in een soortgelijke functie strekt tot
aanbeveling.

Amstelveens
Weekblad

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, onder vermelding van AS/91.16, tot en
met vrijdag 16 augustus 1991, richten aan de afdeling personeelszaken
van Perscombinatie N. V., Wibautstraat150, 1091 GR Amsterdam, t.a.v.
de heer A. Schermer, personeelsfunctionaris.

auto-monteur
(m/v)

de Zaanse
Gezinsbode
de Nieuwe
Weesper

Nadere informatie omtrent deze functie kunt u inwinnen bij de
heer B. L. Berger, verkoopmanager, telefoon 020-562.2618.

Het Distributiebedrijf van Perscombinatie is verantwoordelijk voor het vervoeren en de bezorging aan abonnees en
wederverkopers van bovenstaande uitgaven.
Op de afdeling Wagenparkbeheer is plaats voor een

Nieuwsblad
de Runner

Hij/zij is in het bezit van een auto en woont bij voorkeur in of in
de omgeving van Amsterdam.

Wij bieden:
• een gemiddelde werkweek van 36 uur (= fulltime);
« een salaris dat, afhankelijk van leeftijd en ervaring, ligt tussen ƒ2.760,00 en ƒ3.835,00 bruto per maand;
• een uitstekend pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden.

is uitgeefster van Het Parool, Trouw, de Volkskrant en
de Weekmediabladen.

Amsterdams
Stadsblad

De monteur is te zamen met 4 collega's belast met het onderhoud van het wagenpark, bestaande uit circa 250 auto's,
waarvan 30 vrachtwagens en circa 220 personenauto's.
Wij verwachten van kandidaten dat zij beschikken over een:
- afgeronde Ie monteur opleiding (VAM) of een hieraan gelijkwaardige opleiding;
- enige jaren ervaring, bij voorkeur met vrachtwagens en
dieselmotoren;
- rijbewijs B, C en E.

Uithoomse
Courant
de Ronde
Vener

De werktijden zijn maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur
tot 17.00 uur.

Aalsmeerder
Courant

Het salaris bedraagt maximaal ƒ 3.205,44 bruto per 4 weken.

Nieuwsblad
Haarlemmermeer

Meer informatie over deze functie wordt u graag verstrekt
door de heer B. Borst, hoofd Wagenparkbeheer, telefoon
020-562.2222 (tijdens kantooruren).

Zandvoorts
Nieuwsblad

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de afdeling
personeelszaken van Perscombinatie N.V., Wibautstraat 150,
1091 GR Amsterdam, ter attentie van mevrouw
G.A. Zantinge, onder vermelding van GZ/91.26.
De sollicitatietermijn sluit op 26 augustus 1991.

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

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

Kunst en antiek
HEDEN INBRENG van goederen v.d. veiling van 26 en 27 aug.
VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN, Frans Halslaan 33, A'veen.
Tel. 020-6473004. ('s Maandags gesloten.)

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

%?
V)

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

^.

Weggelopen of
gevonden dieren

* Nog steeds do.cyp. zwerfpoes, enige mnd. omg. ThijsGevr. HUISHOUD. HULP voor
seweg. Tel. 02507-14302.
3 uur 1xper 14 dagen,/ 12,50
* Onze tamme parkiet (geel)
per uur. Tel. 16290.
is weggevlogen. We missen
Gevraagd HULP voor 3 uur hem zo. Omg. Lijsterstraat.
por weck. Tel. 02507-16523,
Tel. 02507-18560.
na 18 uur.

Kleding

Divers personeel

Micro-adverlenties v<.>o: ,
• • • ; : ] >:r, particulier kunnen worgevraagd
ii hi.':-ii!e in diverse lettergrootden gezet over l ot 2 k.-.k- MODE-ONTWERPSTER ten.
maakt kleding op maat.
Horecabedrijf
zkt.
kamerParticulieren verwi|/ee v.
.:; ( ! < • -peoale bon voor gratis
Ook aparte bruidskleding.
Micro's op de riantna .\••
meisjes, ladybartenders, teleAdviseert u persoonlijk.
Plaatsing is mei(jeli|k i : , :
fonistos, chauffeurs en chauf- Alle soorten veranderwerk.
Zandvoórts Niouv.^bl,.. <
feuses. Inf: 7dgn'wk v/10-19
Voor alle leeftijden.
Sluitingstijd: dinschu; i :j
u. 020-6935757.
Bel of kom langs voor
U kunt uw toksi ieielcn
02507-17166 of afgevrijblijvend advies.
ven/zenden aan:
Tel. 17370.
Oppas gevraagd/
* Zandvoórts Mie,:•/.•;':
2042 JM Zundvoó::
Wij zijn weer terug
aangeboden
* Weekmedia Llith JOIP
70.
van vakantie!
1421 AA Uithoorn
„DE VAGEBOND"
o Plaatsing is ook mo.
de volgende combinaties:
Vriendelijke OPPAS gezocht
2e-hands kinderkleding
e.vshiad Haarlemmermeer, voor onze 3 kinderen van 8, 5
Z Zandvoórts N'«uv. -,!r
OPENINGSTIJDEN:
Amstelveen s Weer; \-.\
i.-.ornsc-! Courant. De Ronde en 4 jaar. Voor 3 wisselende
di. 10.00-12.00 uur
Vener, Aalsrnee;rdei
:. Buitenveldertse Courant, middagen p. wk, (B'verdert).
wo. 13.00-16.00'uur
^jimcr. Nieuwsblad Gaasper- Tel. 020-6464294.
Diemer Courant. De fza. 10.00-16.00 uur
dam. alle edities van ;
'.eidarns Stadsblad. NieuwsMa. inbreng op afspraak
Guzinsbode en De Nieuwe
blad De Purmei. Oe
TELEFOON 16983/18588
Weesper ƒ C,38 pe' ;
MuziekPOSTSTRAAT 14
Sluitingstijd: vrijdag '
instrumenten
« Informatie ovet on;:e
r:r:e aantrekkelijke advertentiecombinaties in de MIC
.'.\••\ '-p aanvraag bij onze kantoDieren en
ren verkrijgbaar,
'orei ! regel extra in rekening Gevr. voor vereniging piano
e Voor brieven onder
dierenen accordeon. Tel. 02507gebracht. alsmede ƒ
adei.kosten.
benodigdheden
17462
na
19.00
uur.
» Bij plaatsing in de r.'
- .vorrien geen bewijsnummers
verstuurd. Óp vere-ee
:''.' 1 aan de'adverteerders buiten
het verspreidingen..-'!;
'.e: krant verstuurd. Hiervoor
* T.k. gevraagd caviakooi.
Foto - Film
-r-ly.p.d-,!.
wordt ƒ3.00 in're!<ei
Tel. 02507-13213.
U kunt de tekst van uw V
advertentie combinatie Z telefoe?71 (dit nummer is niet voor
nisch opgeven: tel. 020
Foto Boomgaard
bezorgklachten) of .-eneWoninginrichting
Centrale Orderafdcling U'eekaiedia
ook voor
Postbus 122
portretfoto's,
1000 AC Amsterdam
pasfoto's,
Lijsten op maat
receptiefoto's,
De sluittijden - behalve diee op vrijdag - gelden voor plaatsing
bijgroepsfoto's aan huis.
in dezelfde week.
e acceptgirokaart.
Voor de betaling ontvang;
Grote Krocht 26.
Foto Boomgaard
Tel. 13529.
Grote Krocht 26
Voor de liefhebber. Weg.
Tel. 13529
Lessen en clubs
omst. te koop aangeboden
i.g.st. zijnde Dual-JVC Super * Te koop blankgrenen bed
professionele VHS videoca- + echt latex matras, z.g.a.n.,
St. Avondonderwijs (v "S Mode en Kleding mera incl. veel toebehoren, nauwelijks gebruikt, 200x140.
Op 1 okt. starten do avcedcür :.-,sen basis patroontekenen/ zoals koffer, oplaadelemen- Vraagprijs ƒ 275. Tel. 02507vervaardigen damesk.ot;ir;g ;: s.?, patroontekenen/vervaar- ten, Kodak films, afstandbe- 15327.
digen herenk!. Gevorderden atroontckenen; vervaardigen diening, schouderdraageledameski. Basis rnoaete-i-, C i oarntechniek. Informatica. ment etc. etc. Alleen serieus * Te koop hoogslaper m.
Info: 020-6927645. Zeébuioei. •-. i 12, 1094 AJ Amsterdam. geïnteresseerden gelieven te kast, bureau en speelgoedkist, alles in één koop ƒ300.
reageren. Prijs n.o.t.k.
BOEK TIJDIG BIJLESSEN
Tevens te koop aangeboden Tel. 02507-18465.
Verloren
en
VOOR UW KIND. Bc- 02507
spiegelreflex ki.beeldcamera, * Te koop koel/vrieskast,
16720 voor informatie.
gevonden
Praktica, met groothoek- en 178x62x60, wegens aankoop
telelens 200 mm, teleconver- van tafelmodel, in werking te
* Nog 3 weken dan schaak'
ter, div. filters, Raijnox elektrade jeugd van Zandvuor' .;p
Vonoren in Centrum: gou- nenflitser, autom. diaprojec- zien, merk Indesit, ƒ 150. Tel.
donderdagavond ir. hoi ye
T: broche in vorm van W. tor (Kindermann), tafel en 02507-15330.
meenschapshuis. Voor mie.
;i. 02507-15253.
scherm, elek. diasorteerraam, * Te koop twee deurs kletel. 14120 of 13224.
* Win hoeft donderdag 8 au- Hamafix raampjes, opberg- dingkast, 2 stuks, ƒ 100 per
* Schaken ~ gratis esse
gustus mijn pop gevonden, dozen, diasnijder en inra- stuk. Tel. 02507-17853.
bij de Zandvoortse- Schaak b:au\v jurkje, br. l. haar. Om- mer etc. etc. Alles i.z.g.st. * Te koop tweedeurs audioclub, vanaf do. 5 sopten:-er •jcv Centrum. Ik mis haar zo. Prijs n.o.t.k. Tel. 02507-12945, meubel, donker-eiken. Prijs
Bel nu voor informatie 02507 3nei:a. tei. 14113. na 19 uur. na 18 uur.
ƒ150. Tel. 02507-17639.
13224 of 14120.
T.k. beeldschone 10-zits leren
bank, gebr. wit, hoge rugleuRadio/tv/video
ning, vr.pr. ƒ 4750. Tel. 12932,
GRATIS
b.g.g. 15626.
J!
Woninggids van Zandvoort
* T.k. gasfornuis ƒ 135. Tel.
Foto Boomgaard
02507-30691, na 19 uur.
makelaars o.g.
Grote Krocht 26
* T.k.
moderne
zwarte
Telefoon: 135PS
schommelstoel,
Rosenthal,
UW FILM OP VIDEO
NVM
MAKELAAR
van ƒ1295 voor ƒ 150. Tel.
ƒ 1,75 per minuut r net
Tel. 02507-12614
02507-14344.
gratis achtergrond! nüzL-i-

nt

:èASi

immim
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REGELS

GRATIS

•sm

Receptie/Feest?
18789

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534

Al bij BROODJE BURGER
geweest?
* Anneke en Rien, van harte
Onroerend goed
gefeliciteerd met jullie zilen woonruimte
veren huwelijk, Margo en
Maaike.
te huur gevraagd
* Bedankt Jazz behind the
Beach voor muzikaal week- Duitse familie met kind (12 jr)
end. Wanneer heeft Z'voort zoekt per direct of later
een eigen Dixieland band? 2/3-KAMERWON. met badk.
Info Jan Molenaar, tel. 15623. Br. o. nr. 763-77486 v.d. blad.
* Dames, vrijdags na het HELLUP! Werkende jonge
boodschappen doen 's mid- Brabander zoekt woonruimte
dags lekker badminton spe- in A'dam of omg., max. ƒ 700.
len! Vrouwen van Nu. Inl. mw Tel. 01623-13819.
v. Poelgeest, tel. 15834.
Irma,
wijkverpleegkundige,
* Getuigen gezocht i.v.m. zkt WOONRUIMTE met toilet,
brommerongeluk dinsdag 6 douche en keuken. Tel.
aug. in Haltestraat. Tel. 02507-12251, tussen 12-17 u.
02507-19118.
Jonge werkende vrouw zoekt
* Hartelijk
gefeliciteerd woonruimte met eigen k.d.t.
Joop. Enno en Barbara.
Tel. 02507-18423, na 18 uur.
* Help de Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
Financiën en
adres? Dat hebben wij voor u!
handelszaken
Inl.: tel. 02907-5235.
* Jongens, echt waar. Joop
wordt morgen 16-8-'91, wel 50
Autoverzekering
jaar. Een fijne dag. Van harte.
VA ƒ75 - DORSMAN
Je Shell maatjes.
blijft toch goedkoper!
* Joop 50 jaar. Van harte geBel nu: 02507-14534.
feliciteerd, Rob en Diana.
Tot vrijdag.
Vakantie
* Joop 50, wauw. Gefelicibuitenland
teerd. Ecl, Jetteke, Dennis,
Hein.
* Lieve Joop vandaag nog STACARAVANS te huur in
49 maar straks alweer 50. ARDENNEN. Sept. vanaf
Nog vele jaren en het valt ƒ 190 p.w. all-in. 04459-1598.
best wel mee.
Van harte, Conny.
Vakantie
* Opa Wimmie is jarig. HieNederland
perdepiephoera! We houden
heel veel van jou. Liefs Kelly,
Vakantie in Schin op Geul,
Nick en Robin.
2 km v. Valkenburg. Vak.app.
* Over één week gaan Arjan met alle comf. vrij v.a. heden.
en Brigitte trouwen. Iedereen Walem 11 a: 04459-1237.
mag kornen kijken, om 2 uur
wordt er 6 kilo snoep geRijwielen,
strooid, dus kom. Madeleine.
motoren,
* Rob, ik hou van je, Tijger.
Nog één dag en dan lekker
bromfietsen
vakantie.
* Trudy en Bob, hartelijk geTe koop:
feliciteerd met de geboorte
SNORMOTOR YAMAHA.
van jullie zoon Serge.
Tel. 02507-19841.
Pa en Mam.
*• Te koop gevraagd meisjes
* Trudy en Bob van harte ATB fiets, voor 9 jarige. Tel.
gelukgewenst met de ge- 02507-17749.
boorte van jullie zoon. Margo T.k. gloednieuwe Honda 250
en Maaike.
XR off the road, ƒ 1000, onder
* Veel geluk Arjan en Brigitte de nieuwprijs. Tel. 13965.
met jullie huwelijk op 22 augustus om 2 uur op het stadAuto's en
huis in Zandvoort. God zegene jullie. Mama.
auto-accessoires

Lekker Live
uit Zandvoort!

Grieks, Kies zelf JG vrouw
50cpm. Draai haar om
+ + +06-320.327.17+ + +
'•
Harriet:schunnig en harcl
***...ruige porno...***
***50 cpm.06-320*320*53
Een ' Rijpe hole donkcrr:
vrouw voor jou***** 50
cpm 06-320*320*91
SexMeisjes
Volle Bolle!! SOcpm
06-320.320.22
« Wij behouden ons hot
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.
BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje
of een lekkere jongen:
06-320.330.82 (50 cpm)

Twee heerlijke nimfo's hebben op hun
flatje pal aan de boulevard door de
PTT een eigen 06/live-Sexlijn laten
installeren. Alles is dus écht Live
en je wordt niet gefopt door bandjes!
Alles wat jij lekker vindt is nu écht
mogelijk. Alles wat jij in je iegen
Zandvoortse bed niet mag of kan doen
is voor de twee heerlijke nimfo's de
normaalste zaak van de wereld!
Als je de 2 Zandvoortse nimfo's belt
dragen zij alleen héle gemene jarretels
en een heel klein rubber slipje

En dan nog even dit!
Als jij als échte Zandvoorter weet te
ontdekken waar wij precies ons flatje
hebben, dan maak jij kans om met ons
een avondje (of de hele nacht?) op stap
te gaan naar het beste café van het
dorp: dus! Schrijf ons waar
je denkt dat we zitten en hoor ons uit.

06.340.340.50
Postbus 547 / Haarlem
Stoute sex-atspraakjes,
Jonge MEISJES-KONTAKT:
06-320.330.16 (50 cpm)
VLUGGERTJE: Kim verwent
de jongens na de les.
06-320.330.32 (50 cpm)
PIKANT. 2 hete meisjes
zijn hitsig! Alles uit!!
06-320.330.34 (50 cpm)
Nieuw: BI-SEX PRIVÉ
Direct apartlijn voor trio,
jongens en hete meisjes.
06-320.330.46 (50 cpm)
WULPSE Loesje gaat lekker
tekeer met drie jongens.
06-320.330.96 (50 cpm)
De SEXADRESSENLIJN elke
dag nieuwe adressen van de
hete
dames&meisjes 06320.328.00 (50c/m)
MONIQUE, haar eerste keer
ze trilt van sex-genot.
06-320.330.97 (50 cpm)
BUURVROUW Chantal en
haar hete buurjongens, live!!
06-320.328.01 (50c/m)
Pascale doet het in de
keuken, echte KEUKENSEX.
06-320.330.98 (50 cpm)

Zoek jij 'n lekkere meid?
De Hete MEIDENLIJN:
06-320.320.36 (50 cpm)
De heetste MEIDEN hoor je
op de Sexadvertentielijn: 06320.325.80 (50cpm)
Stiekum MEEGENIETEN met
3 hete schoolmeisjes.
06-320.322.04 (50 cpm)
UITDAGEND tienertje gaat
mee met 2 jongens. Trio! 06320.326.01 (50c/m)
-De S.M. KONTAKTLIJN-Strenge sexkontakten
36-320.322.20 (50 cpm)
HOMO: het is wel slikken voor
die
hete
jongens
06320.327.01 (50c/m)
i/Vat kan WENDY ondeugend
zijn. vooral in de auto!
36-320.327.99 (50 cpm)
Blonde NATASJA doet het
net 2 hete Buurjongens. 06320.327.77 (50c/m)
Suzanne: achter de ramen
geeft ze een hete show. 06320.329.01 (50c/m)
Twee meisjes TEGELIJK?
Bel Suzanne en hete Lisa.
06-320.330.56 (50 cpm)
GLUREN: Buurvrouw Linda
is weer hitsig en heet.
06-320.330.67 (50 cpm)
Vanavond 'n vrijpartij?
S-E-C-O-N-T-A-C-T-LIJN
06-320.329.88 (50c/m)
S.M. Direkt apart met een
strenge meester of met een
onderdanige slaaf!!
+ +Gay S.M. voor TWEE
+ +06-320.329.99 (50 cpm)
FLIRTEN met z'n tienen. Voor
leuke jongens en meiden. 06320.330.01 (50c/m)
LINGERIE: Huisvrouwtje
Jolanda, volslank en DD!
06-320.329.33 (50 cpm)
MARIETJE staat te liften
in haar strakke rokje!
06-320.321.20 (50 cpm)

Duik snel in bed met een hete
meid! SEXKONTAKT. 06320.328.02 (50 c/m)
Zoek jij een lekkere Boy?
Homo/BI-sex/SM-DATING
06-320.330.95 (50 cpm)
MEEGENIETEN, triosex met
Loesje
en
Anita.
06320.328.04 (50c/m)
met
MIRANDA:
"Lekker
WENDY' onder de hete
douche".
06-320.330.07 (50 cpm)
Het KAMERMEISJE in haar te
Voor trouwfoto's
korte rokje, alles uit!!
FORD ESCORT 1.6 GL met 06-320.328.33 (50 c/m)
Foto Boomgaard LPG, goed, bj. '83, APK jan. -TRIOSEX- Kontaktlijn'92, 5 versn., nwe uitlaat en
Grote Krocht 26 4 banden. Vraagprijs ƒ6450. 06-320.320.92 (50 cpm)
Van Brero: tel. 02507-19957. Ook voor partnerruil.
Tel. 13529
Tessa (18) is zo'n lekker OPOPEL VECTRA 1.8i, LPG,
Wij zijn geen mannenkoor, 55.000 km, juni '90, alarm, GEWONDEN tienermeisje 06
320.328.88 (50c/m)
geen vrouwenkoor, maar een ƒ27.500. Tel. 02507-17419.
Nu is het tijd voor een
kerkkoor dat regelmatig in de
CAROLIENTJE,
"vandaag hete sexafspraak met een
TekoopOPELASCONA,2ltr,
kerkdienst zingt. Graag willen
hete meid. TIPPELLIJN
ben ik zo ondeugend".
we ons koor versterken met bj. 1979, APK 3-'92, 4-drs, rd. 06-320.324.01 (50 cpm)
06-320.330.42 (50 cpm)
Pr.
ƒ950.
Tel.
02507-16488.
nieuwe mensen. Wij repeteren dinsdags van 8 tot 10 uur
in het Jeugdhuis achter de
Diverse clubs
Herv. kerk. U bent van harte
welkom.
5 meisjes/dames ontv. tijdeo Wij behouden ons het lijk/part-time in rom. privérecht voor zonder opgave van sfeer v.a. ƒ 100. 020-6252497.
redenen teksten te wijzigen
Yvette gaat op SEXBEZOEK
of niet op te nemen.
bij hete Annet. Triosex!
06-320.320.95 (50 cpm).

Homo: Zoek je 'n hete boy
voor een SEX-AFSPRAAK^"-'
06-320.330.18 (50 cpm)
100 ondeugende
Meisjes
zoeken snel SEXCONTACV
06-320.330.21 (50 cpm)
Nieuw: SEX KONTAKTLIJN
Luister naar hete meiden dio
op zoek zijn naar jongens,
voor het invullen van hun
hete sexwensen.
06-320.330.66 (50 cpm)
WAAROM WACHTEN? Zoek
nu de vriend of vriendin van je
dromen. De afspreeklijn, luis
ter en reageer direkt.
06-320.320.33 (SOcprn)
VERSIER een afspraakje vooi
vanavond. Kontaktbox.
06-320.330.77 (50 cpm)
Homo: jongens onder elkaar
Hoor ze TEKEER gaan.
06-320.330.88 (50 cpm)
Hete meiden zijn op zoek
+ + + PORNO DATING + +
06-320.321.44 (50 cpm)
Zoek je een hete meid? Be
de
TIPPELBOX:
06
320.322.11 (SOcpm)
PARTNERRUIL Privé,
direkt apart met mannen er,
vrouwen die zin hebben ir,
een spannende sexruilü
06-320.330.91 (50 cpm)
Direkt Snel SEXCONTACT
De Live-Afspreeklijn:
06-320.322.88 (50c/m)
Mandy "een lekker ding"
STRAK T-shirt met volle.!
06-320322.03 (50 cpm)
+ +BI-SEXKONTAKTLIJN + Bel 06-320.325.01 (SOcpnv
Ook voor trio-sexkontakt
PLEZIER VOOR TWEE,
de manier om direkt een
nieuwe vriend of vriendin
aan de lijn te krijgen.
Bel 06-9.500 (50 cpm)
SABRINA ligt te zonnen,
zelfs haar strakke tangaslipje trekt ze uit.
06-320.323.44 (50 cpm)
Een heet PRIVE-MEISJE aa-huis? Sexprivedating 06
320.325.04 (SOcpm)

Diversen
X.Y.Z.. B.V. verhuizingen ekamerverhuizingen. Voll. ver;Dag-nachtserv. 020-6424800
® Zie de colofon voor opga
ve van uw rubieksadvertenti;

Dit weekend:

Zalenverhuur

ADVERTEr
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ES VOOR DE PARTICULIER

GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de n; volgende voorwaarden:
« inzenden uitsluitend via de ' >or (niet telefonisch)
o aan balie kantoor zijn opge
e verloren/gevonden
j» weg/aan komen lopen vlieo
•o maximaal 5 regels
o alleen voor particulier ge'jr;;
o het aangebodene mag me: xwen ƒ 300 uitkomen

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

Grar/s Micro's en L staalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Mier- t's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Gebruik bij het invullen van i/ lekst de coupon en voor
iedere letter, punt. komma of c y een vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma oen v;-;! ) vrij. Schrijf per regel hele
woorden of letteryrepen Zoa': •iet voorbeeld aangeeft.
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Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoórts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

ronder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
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aangeboden
diversen

Bizarre
Extreme
Liveporno!
340.310.10

* T.k. damesschoenen, mt
36/37, klein geprijsd; 100 Bobo's, ƒ 1,50; legpuzzels a ƒ 2.
Tel. 02507-19968.
* T.k. lichtblauwe kinderwagen, Koelstra, -t- matrasje en
dekbedje (ook als wandelw.),
ƒ 150. Tel. 02507-12245.
06/50 cpm. Red Ear H'lem
* T.k. touw en blok, ƒ 100;
waadbroek
ƒ 80.
Tel
02507-30960.
* T.k.a. Baby-Comfort kinderwagen (lichtblauw) combi
+ vele extra's ƒ 125. Tel
19025.

De Orga
Live/Sex
Centrale!

T.k.a. eikehouten BANKSTEL
met velours kussens + De Orga/Livesex centrale is
OVERLOCKMACHINE, merk de nieuwe Nederlandse SexSinger, nw. van ƒ1199 voor
sensatie! Elk uur wordt de
ƒ799. Tel. 17463.
centrale door nieuwe meisjes
Te koop RACEFIETS, Peu- bemand! Elk uur maak je dus
geot, 18 versnell., t.e.a.b.; kennis met een bloedstollend
avontuur, je ontdekt de
COMBI-WAGEN (Gesselyn)
incl. voetenzak, regenhoes, nieuwe Porno/Technieken en
reiswieg, t.e.a.b. Tel. 19989. (hulp)stukken die je nog niet
kende! Je gaat helemaal Live
zonder taboes_ alles doen wat
Te koop
in je eigen slaapkamer misgevraagd
schien nooit gebeurd1

r
^:St-

-GAY PRIVbJij wilt straks snel en diskreet
VERENIGINGSGEBOUW
een opwindend afspraakje
regelen? Del dan Gay Privé,
De Krocht
want daar zit je direkt apart.
Grote Krocht 41, Zandvoort, Druk op de nul voor 'n andere
tel. 02507-15705-18812, voor jongen. Veel Succes!!
BRUILOFTEN - RECEPTIES 06-320.322.68 (50 cpm)
KOFFIETAFELS
BETTY'S ESCORT
First class girls. Na 19.00 uur
020-6340507/6328686.
Te koop

3,82
3,82
3,82
5,09
6,36

diversen

regels ƒ 7,63
regels ƒ 8,90
regels ƒ10,18
regels ƒ11,45
regels ƒ12,72

* Te koop gevraagd bolder- 06/50 cpm. PO Box 547 H'lem
kar op luchtbanden. Tel.
02507-19989.
* T.k. gevr. surfjasjes 2x, mt
38, met of zonder broek. Tel.
02507-19841.
® Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

Wilt u ook naairi ,•
uw advertentie tn--,-

oonplnats volledig invullen, anders kunnen wij
:;pnemen.

Zonder vermeklino

i|:, (artikelen te zamen niet boven / 300) kunt u niet gratis adverteren.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

Te huur centrum dorp:
WOONH., 4 slaapk., periode
1 okt. tot 1 dec. Brieven: Postbus 88, 2040 AB Zandvoort.
Te huur GARAGE/BERGING,
± 100 m2. Te bevragen: tel.
02507-15623.

Alle prijzen incl. 6% BTW

Naam:
Adres:

J

340.340.25
Non/Stop
Ordinaire
Pornosex!
340.320.80

06/50 cpm. Red Ear H'lem
SEX-ADRESSEN
via keuzemenu, snel de juiste
dame kiezen, elke dag serieuze adressen verwacht. Live
door de dames ingesproken
06-96.85 (50 cpm.)
Ik heb nou eenmaal hele grote...! Topsex! Topsex! 50
cpm.„06-320.325.25

j3 akk er
HOGEWEG 28, TEL. 12989

geeft u meer.
BOOTTOCHT ZAANSE SCHANS
Weekmedia biedt u in samenwerking met Rederij Naco de gelegenheid een boottocht te maken naar de Zaanse Schans.
U vertrekt vanaf het Centraal Station over het IJ via het Noordzeeka1
naai en de Voorzaan naar Zaandam.
Onderweg is er al het nodige te zien, zoals de typische Zaanse
bouwkunst, in groen en wit geschilderd hout.
U meert af aan de Schans en blijft hier ca. 30 minuten liggen voor u
weer terug vaart. Mocht u op de Zaanse Schans meer tijd nodig
hebben om alles rustig te bekijken, is het cok mogelijk met uw kaartje
terug te gaan naar Amsterdam met de NZH lijndienst, busnummer: 97.
In samenwerking met Weekmedia biedt Rederij Naco u op de route
naar de Zaanse Schans een heerlijk kopje koffie aan.
Vertrek vanuit Amsterdam, Steiger 7 achter CS iedere maandag,
woensdag en vrijdag: 12.00 uur, terugkomst ca. 15.45 uur
Steiger 7, Amsterdam
Tarieven tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon
(maximaal 2 personen per bon) bij Rederij Naco B.V., De Ruyterkade,
Steiger 7, Amsterdam, tel. 020-6262466:
volwassenen f 16,50
Kinderen van 4 t/m 11 jaar f 12,50

Bon voor onze lezer s
Tegen inlevering van deze bon vaar ik met . . . personen (max. 2
per bon) mee naar de Zaanse Schans op
dag
1991
(datum invullen).
Naam:
Adres:
Postcode:
Aantal volwassen:

Telefoon:
Woonplaats:
Aantal kinderen:

geeff u meerj
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Bijna iedere
eilander'
verluurt wel zeil-,
oei- of motorootjes.

KLAAG - Heuse jachten, kleine zeilbootjes en mislukte tobbes. Het uitzicht vanaf Kaageiland is vermakelijk. Vele uren kun je er doormaken,
zonder je te vervelen. Tenminste...
als je van water houdt. Want dat is
toch wel een van de voorwaarden
voor een bezoekje aan dit opmerkelijke eiland tussen Ringvaart en Kagerplassen.
door Antoinct Verstegen
en Joan Kurpcrshoek
Foto's: Wilfried Overwater
Een dagje Kaageiland is een belevenis op
zich, tenminste, als het gelukt is om er te
komen. Met het openbaar vervoer is het
eiland niet echt makkelijk te bereiken,
vanaf Leiden en Hoofddorp wordt de toerist eens per uur aan de snelweg gedumpt.
Als je wat bagage bij je hebt, sta je dan toch
mooi te kijken, want het is toch nog zo'n
twintig minuten lopen naar het pontje. Met
de auto kun je op het eiland weinig beginnen, één trap op het gaspedaal en je bent
meteen aan het andere eind. Vandaar dat
de maximumsnelheid er dan ook maar vijftien kilometer per uur is.
Maar eenmaal op Kaageiland gaat er een
wereld voor je open. Eigenlijk begint dat al
bij de eerste stap op het pontje met de
vriendelijke naam 'Jannie'. Het vierendertig jaar oude 'watervoertuig', dat vierentwintig uur per dag in touw is, blijkt eigendom van de firma 'Ponto'. Kennelijk hebben ze wat met namen, op dit eiland. Na
enkele tientallen meters kom je 'Tante
Kee' tegen, wat de betiteling is van een
klein, maar chique restaurant. En wat te
denken van een woonhuis 'Pied a l'eau',
(vrij vertaald 'Met de voetjes in Jhet water')
of een restaurant 'Piloka'. Dat blijkt een
samensvoeging van: Piet Loogman Kaag.
Loogman blijkt een van de bekendste
families van het eiland. „Wij zijn de oudste
familie van het eiland", verklaart Jan
Loogman, een broer van Piet. Samen met
zus Nel wonen zij boven het enige kruidenierswinkeltje in het dorp:/t Witte Huis
aan de Julianalaan. „Dat zal over enige
jaren wel dichtgaan", voorspelt hij. „Wij
worden er langzamerhand te oud voor. Nu
gaat het nog goed, maar
over een paar jaar moeten we er mee stoppen.
En opvolgers hebben
we nog niet". Dat laatste is te verklaren uit
de hoge onroerendgoed-prijzen op het eiand. Die maken het
voor een beginnend
winkelier te duur. De
neefjes en nichtjes hebben andere interesses.

Watertoerisme blijft een boeiend schouwspel.

Het winkeltje is beroemd omdat er alles
te krijgen is. „Als ze om een stopnaald
komen, dan kunnen ze die krijgen". Zus
Nel, die op haar 65-ste nog dagelijks achter
de toonbank staat, heeft ooit zelfs een handoek verkocht, een opmerkelijk artikel
voor een kruidenier. „Iemand vroeg erom.
Toen ben ik snel naar boven gerend, want
ik had er pas een paar gekocht. En daar zat
het etiketje nog aan".
Volgens de familie Loogman wordt de
sluiting van het winkeltje, nu nog dagelijks
open 'van acht tot acht', een kleine ramp
voor het eiland. Zowel voor de bewoners
als voor de toeristen. Want ook die weten
de weg naar 't Witte Huis blindelings te
vinden, zelfs tot 's avonds laat. „Ik heb 's
avonds een keer een verbaasde toerist aan
de deur gehad", vertelt Nel. „Hij belde om
vijf voor twaalf aan. Verbaasd vroeg hij of
we 's avonds niet open waren. Ja hoor, zei
ik. 's Avonds wel, maar 's nachts niet".
Natuurlijk verhuren de 'Loogmannen'
ook zeilboten. Immers, bijna iedere rechtgeaarde Kaagse familie zit in de boten. Of
je nu Van Lent heet, met zijn scheepswerf
een soort 'J.R. Ewing' van Kaageiland, of
een andere naam hebt: je bouwt of verhuurt wel boten. Wie slim is, profiteert
immers van het toerisme. Sommigen doen
dat op een hele andere manier, getuige de
camping op het eiland en het handje vol
hotels.
Aan de Julianalaan, dé hoofdstraat van
Kaageiland die met allerlei knusse huisjes
meer weg heeft van een openluchtmuseum, staat ook een soort jeugdherberg.
„Een 'geprivatiseerde' jeugdherberg", verklaart Jaap Metzlar, samen met zijn vrouw
eigenaar en beheerder van Orion, dat te. vens dienst doet als watersportherberg.
„We worden totaal niet gesubsidieerd".
Orion wordt ook steeds meer hotel, met
kleinere kamers in plaats van slaapzalen.
Over een paar jaar zal het vierentwintig
kamers tellen, met douche en toilet, voor
twee tot vier personen. „Maar we zijn zowel voor low-budget gasten als voor de
man met de 'Samsonite", aldus Metzlar,
die allerlei nationaliteiten in huis krijgt.
Duitsers, Belgen, Italianen en zelfs gasten
uit Thailand.
's Winters komen ook de dorpelingen
wat meer over de vloer want dan heeft de
herberg ook een duidelijke functie als
dorpshuis. De plaatselijke toneelvereniging 'Wie wil die kan' heeft de weg naar
Orion al gevonden.
En, bijna vanzelfsprekend op Kaageiland, Metzlar geeft zelf ook nog zeilles aan
zijn gasten. „Een soort privélessen, net als
bij een autorijschool", verklaart hij. In het
hoogseizoen functioneert het ook als
jeugdzeilschool.
Ook hier speelt watersport dus een belangrijke rol. Dat water geeft een soort magische kracht aan Kaageiland, het draagt
bij aan het typische eilandgevoel datje hier

© Koffie met een appelpunt, natuurlijk ook
op Kaageiland.

overvalt. Je voelt al direct zodra je van het
pontje stapt. Wat dat inhoudt, is moeilijk
te omschrijven, je hebt het gevoel in één
keer heel ver weg te zijn. Maar het geeft
ook een soort geborgenheid. De kleine omvang van het eilandje, ongeveer honderd
hectare waarvan het grootste deel weiland,
draagt daar nog aan bij.
Het telt zo'n vijfhonderd bewoners,
waarvan de meeste wel een tuin aan het
water hebben. Want welke 'eilander' wil
geen uitzicht op het water? Daar vaart en
krioelt alles door elkaar, voor een landrot
onbegrijpelijk dat er niet voortdurend boten worden geramd. Als je dat ziet, is het
ook goed voorstelbaar dat Kaageiland zomers veel meer toeristen telt dan inwoners. En nog wordt er aan promotie gedaan. Zo zorgde Willem Moret, met medewerking van de plaatselijke booteigenaren
en -verhuurders, er vorig jaar nog voor dat
Kaageiland in het Guinness Book of Records kwam. Vrijwel alles wat maar 'boot'
was, werd op het water aan elkaar gekoppeld tot één grote kring.
Volgens insiders zijn er nu plannen om
gondels op de Kaag te laten varen. Een
nieuw Venetië van het noorden dus? Als je
hier een dagje hebt rondgezworven, dan
weet je het wel. Je vermoeden is bewaarheid: Kaageiland is zo al een hele belevenis.

® 'Jannie', eigendom van de firma Ponto, vaart vierentwintig uur per dag heen-en-weer.
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kruidenierswinkeltje van Nel Loogman, 'Het witte huis', is bijna alles te koop

* De Julianalaan is met haar pittoreske huisjes net een openluchtmuseum
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Aulorubnet; SHOWROOM verschi|ni elke week m alle
edilies van Weekmedia, i.w. : Amsterdams Stadsblad,
Buitonveldertso Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Ge^insbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelvcens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch-, van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658086. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon m en ^end de/e aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.

Chevrolet

Fiat

Peugeot

• De autorubriek
CHEVROLET Lumina APV
„SHOWROOM" heeft
Okt. '90, 25000 mijl, met alle
options. Nw.pr. / 73.000,-, nu een oplage van 750.000 ex.
f55.500,-, 6 rnnd. garantie.
IMPORT USA CARS
V100IJ & ZOON Subaru-dealer Alle soorten Pick-ups, Lumina
020 • 6732853
APV Cargo, Chevy Vans, Ponti:hevy Van Globemaster '89, ac Trans Sport, tevens luxe waalle opties. Zeer mooie wagen. sr\s o.a. Beretta, Corsica,
" rijs kent. IMPORT USA CARS, aprice, Buick Park Avenue.
Keurenplein 9, A'dam Osdorp. Keurenplein 9 A'dam-Osdorp
tel. 020-6670121.
'el. 020-6670121.

Nu halen en 1 augustus I992 betalen*

Nu halen en 1 augustus I992 betalen*

8

Citroen
Nu halen en 1 augustus I992 betalen*

Algeven kan ook: Hel Parool. Wibautstraal 1 3 1 of Rokm
l 10, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmcdiakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur m ons bc^it zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en do volgende
week in alle Weekmediakranten.
Totale oplage 750.000 exemplaren.
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Citroen
;itroén
;itroen
Citroen
;itroen
/itroen
Citroen
/itroen
Citroen

DIVERSE CITROËNS
vanaf I984
ANWB gekeurd, Bovag garantie.
2CV6 Special
01/83 64.500
2CV6
10/86 96.000
AX 1.0
04.88 64.000
AX 1.0
10/88 20.000
AX Sprint
09/89 43.000
Visa 11 RE
09/87 80.000
Visa 11 RE
03/88 29.000
BX 1.6 TRS
11/85 100.000
BX 1.9 D
O6.i89 75.000

km
km
km
km
km
km
km
km
km

OTO//ICI CITROEN

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

ïat
ïat
ïat
ïat
ïat
ïat
ïat
ïat
ïat
ïat
ïat
ïat
ïat
ïat
ïat
ïat

DIVERSE PEUGEOTS
DIVERSE FIAT'S
vanaf I984
vanaf 1984
ANWB gekeurd, Bovag garantie.
ANWB gekeurd, Bovag garantie
09/88 50.000 km
Panda 750 L
10/86 56.000 km eugeot 205 Junior
06/87 100.000 km
Panda 750 L
11/86 31.000 km eugeot 205 Junior
06/86 88.000 km
Panda 750 L Carrara
06/87 55.000 km eugeot 205 Accent
04/87 98.000 km
Panda 750 L
11/87 32.000 km eugeot 205 Accent
05/90 25.000 km
Panda 750 L
03/88 36.000 km eugeot 205 Accent
10/89 51.000 km
Panda 750 L Dance
10/89 22.000 km eugeot 205 XR
04/87 55.000 km
Panda 750 CL
07/88 53.000 km eugeot 205 XR
03/89 58.000 km
Panda 1000 CL
07/86 26.000 km eugeot 205 XS
05/91 4.600 km
Panda 1000 CL i.e
06/89 48.000 km 'eugeot 205 XS Commercial
10/88 59.000 km
Panda 750 CL 4 x 4
03/86 20.000 km 'eugeot 205 XRD
01/87 73.000 km
Uno 45
11/87 57.000 km eugeot 309 Allure
02/86 68.000 km
Uno 45 Jolly
06/88 64.000 km 'eugeot 309 GR
03/85 74.000 km
Uno 45
02/90 34.000 km 'eugeot 305 Select
08/86 62.000 km
Uno 45 i.e
02/91 7.000 km 'eugeot 305 GR Automaat
07/90 25.000
Uno 60 S
02/89 71.000 km Peugeot 405 GL i
04/89 63.000 km
Uno 60 Selecta
12/87 31.000 km ^eugeot 405 GR 1.6
3
eugeot 405 GR/Break, LPG
07/89 61.000 km
^eugeot 405 GR 1.6 LPG
11/88 104.000 km
'eugeot 405 Ml 16
01/88 54.400 km
Weesp, Tel 02940-15110
^eugeot 405 GLD
03/88 99.000 km
'eugeot 505 GR
04/85 100.000 km
Maximaal ƒ 10.000.- Vraag onze voorwaarden
'eugeot 505 GL
01/87 105.000 km

Casparus Fiat

* Rij Nu *
Betaal augustus '92

Weesp, Tel. 02940-16661

Van der Pouw Peugeotdealer
Weesp, Tel. 02940-15110
* Maximaal ƒ 10.000.- Vraag onze voorwaarden.

Panda 1000 cl., 2-'86, 60.000 km
ƒ 6.950.
Uno 60 S, 9-'86, blauw mei., 83.000 km
ƒ 9.250.
205 ace. dec. '85 1e eig. incl.
Maximaal ƒ 10.000.- Vraag onze voorwaarden.
Uno 60 S, 3-'87, antraciet, 71.000 km
ƒ10.750.
lastdrager nw. v. band + uitl.
Uno 60 S, 3-'88, rood, 88.000 km
ƒ11.750.
vr.pr. ƒ 7650. 02975-30505.
AMSTERDAM, sinds 1930
Uno i.E Turbo, 9-'88, zwart, 19.000 km
ƒ19.500.
Uno i.E Turbo, 6-'89, zwart, 23.000 km
ƒ24.500,
PEUGEOT
ZUIDWIJK MINERVALAAN
Citroen BX GSE
Uno 70 Si.e, 5-drs., 7-'90, grijs met., l.m. vlg., 31.000 km) 20.750. 205 XL mint '90
AMSTERDAM - ZUID
ƒ 18.800
Tipo 1.4. „Team", 1-'88, wit, 34.000 km
ƒ17.950.309 XL 1.3 Prof il '87 . ƒ 11.300 205 GE '84
3 maanden oud, 5.000 km. Nieuwprijs ƒ 29.000.ƒ 7.250.Regata 85, Weekend, 10-'86, zilver, 93.000 km ...
ƒ 9.950.
Nu ƒ 23.500.- Inruil mogelijk. Inlichtingen:
205 Junior '86
ƒ 10.500.i/olvo340DL'89..../17.950
ƒ 8.950.
Kabelweg 42, Amsterdam. Tel. 020-6811211, fax 020-6811141 Regata 85 S, 6-'85, groen met., 53.000 km
205 Accent '87 ....ƒ11.950.Austin
Mini
1000
E
'87/
7.600
Regata 70, 4-'85, wit, 52.000 km
ƒ 6.950.
205 XL '88
ƒ13.250.Voor meer informatie of advies, bel
'oyota Corolla. 1.8
Autobedrijf WIM VAN AALST Citroen GS '82, wit, APK 3/92 Ritmo Carrara, 6-'87, wit, 64.800 km
ƒ 9.750.
GLD, '86
ƒ 8.300 205 XL, LPG '88 .. .ƒ 13.500.uw CITROËNSPECIALIST
Ritmo
70
S,
5-drs„
'86,
goud
met.,
63.000
km
...
ƒ
9.750.
205
XL
+
schd.
'89
ƒ 15.950.met nieuwe veerbollen - koppeBovag occas., 1 jr. garantie.
en nog vele andere.
ƒ34.950.
ling - trekhaak, ƒ 1750. Tel. BMW 324 TD 1-'89, d.blauw, 99.000 km
205 XS + LPG '88 .ƒ16.500.3 maanden garantie.
Lancia Y-10, elite, 2-'89, wit, 60.000 km
ƒ 14.500.
XM 2.0 i Amb. bj
8-90 020-6901968.
205 GTI 1.9
ƒ21.500.ƒ 16.500.- voordeel
nruil en financiering mogelijk + schade '87
Tevens keus uit ± 50 andere occasions.
205 GRD '89
ƒ21.500.AX 11 TGE bj
7-90 V.a. ƒ 85 - 5 veerbollen op druk
Alfa Romeo
Peugeot-dealer
GEBR.
HAAKER
BV
ƒ 4.000.- voordeel
309 XR 1.4 '88
ƒ16.500.brengen bij de CitroènspeciaAdres: Baarsjesweg 249-253, 309 XR 1.6 '88
BX 14 LPG, grijs met. .. 6-89 list van Zaanstad:
ƒ16.750.IN BADHOEVEDORP
A'dam,
tel.
020-6121824.
GARAGE RENÉ SPAAN
405 GLD 1.9 '89 ...ƒ21.500.BX 14 rood
1-89
BX 14 RE, grijs met
2-89 Vissers-pad 11, Krommenie
3-12 mnd. gar. Inr., fin. en
Peugeot 309 XR, '88, 60.500
Alfa 164 3 Itr. V6
BX 14 bord.rood
8-88
verz. mog. Ook inkoop.
075-281193 of -353788
m, ƒ 13.750.- Vakgarage
*Aanbetaling
25%.
*
Max.
ƒ15.000.kat. autom., 1990, kleur zwart, sportwielen, airco., el. ramen, dure BX 16 TRI, rood
6-88
Minervalaan 86, 020-6629517.
*JIPPON, Tel.: 02503-16679
stereo-installatie, verlaagd enz.
Swift 1.0 GL, rood
7-89
Donderdags koopavond.
Fiat Uno 45S bjr. '87, metallic GOUDSMIT FIAT Amstelveen 'eugeot 405 GLi Break, 4/90, Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
Nieuwprijs ƒ95.000,-, nu / 57.500,-. Inruil mogelijk.
Swift 1.3 GS, blauw
7-89
grijs,
36000
km,
incl.
imperial.
29.800
km.,
schuifdak,
1e
eig.,
Keuze
uit
50
gouden
Fiat
Kabelwep 42, Amsterdam. Tel. 020-6811211, fax 020-6811141. Mazda 323 GLX, rood .. 9-87
Vr.pr. ƒ9300,-. 02503-13503.
26.500. 02503-14019.
Peugeot 205 XE met Grafit 11occasions. Goudsmit Fiat
Mazda 323 1.3, sedan . . 3-86
Amstelveen, tel. 020-6470909.
90 met extra's 24000 km
Panda 750 cl., blauw ... 1-88
AUDI
205
GR
1.3,
5-drs.,
wit,
1e
eig.,
FIAT VERMEY B.V.
ƒ17.500,- Tel. 02995-3010.
Inruil lease financiering
<euze uit ruim 35 occasions. Rat Panda 1000CL, mei '87, 67000 km., 10-'84, ƒ 7.250,mogelijk,
v.a.
2%
per
mnd.
/OLVO-NIEROP
020-6183951.
Audi Centrum
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
• „SHOWROOM":
APK 12/91, l.blauw, ƒ7250.
autoverhuur
Bozenhoven 119-121
Saab
Tel. 02975-62020.
De autorubriek voor
Tel. 02503-16791 na 18.00.
'eugeot 205,1.6GTI, eind '85,
Autovroon
Mijdrecht.
Tel.
02979-84866.
o.a.
AX,
BX
Amsterdam en omgeving.
0. zwart, schitterende auto,
SAAB SERVICE
Amsterdam
vanaf ƒ40,10 excl. BTW
12.950,-. Tel. 020-6105478.
Lancia
Oplage 750.000 ex.
MOLENAAR
Citroen BX 1.6 TRi, m. '88,
Tel. 020-6932750
1e klas Audi's
onderh., rep., apk
S. Stevinstraat 12a, A'dam
van 'n eerste klas Audi-dealer Elke week in Het Parool en olauw met., zeer mooie auto
Renault
alle uitgaven van WEEKMEDIA ƒ11.950.-. Tel. 020-6105478.
Nu halen en 1 augustus I992 betalen*
Audi 80/90 en 100
Tel. 020-6658686.
Nieuwe
Ferrari
DIVERSE
LANCIA'S
modellen, bouwjaren vanaf
Renault 9, Diesel, eind '83;
Royal Class Saab's
vanaf
I984
I986 t/m 1991
Apk, i.pr.st, Rijdt nieuw
Daihatsu
v.a. ƒ 17.000,-ü
Audi 100, 1986, rookzilver, ge
ANWB gekeurd, Bovag garantie.
Zelf rijden in FERRARI 308
ƒ 3.950.-Tel 020-6105478.
Bel gerust voor vrijblijvende tinte
ramen,
cruisectrl.
GTSi
(Type
Magnum)
Lancia
Delta
GT,
San
Remo
02/89
76.500
km
informatie
Hoofddorp, 02503-14097
NIEROP-DAIHATSU b.a.
RENAULT AMSTERDAM
/12.950. Tel. 02503-31370.
PORSCHE 911 Carrera Targa Lancia Dedra 1.6 I.E
01/90 23.000 km
Cuore TX, bl.met., 55000 km., voor trouwen, Uniek! 2 verleng- Lancia Dedra 1.8 I.E
Top
occasions
met
1
jaar
01/90
30.000
km
Autovroon
'86; Cuore TG, wit, 32000 km., de Lincoln's 7,85 m. lang, wit Lancia Thema Turbo
Seat
garantie
05/88 92.000 km
• Bewijsnummers van een geHét AUDI CENTRUM plaatste
'87. Vancouverstraat 2-12, en blauw, type '91. Bel
Wibautstraat 224
Lancia Thema TD
01/87 140.000 km
"SHOWROOM"
OFF. AUDI/VW-DEALER
020-561 96 11.
Lancia Thema 6V
01/87 107.000 km
Meijers BV: 030-444411.
advertentie krijgt u alleen toe- A'dam-West, 020-6183951.
gezonden als u dat bij de opContactweg 47,
Te koop van 1e eig. Renault 19
020-6869611
gave van de advertentie kenFord
"iTR, kleur wit, met LPG,
Lod. v. Deysselstr. 77,
baar maakt. De kosten daar
apr. '90,
Weesp,
Tel.
02940-15110
voor bedraaen f 3.020-6116715
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
v.d. Madeweg 23,
Amsterdam, Tel. 020- 6627777
A'dam - 020-6686146.
Maximaal ƒ 10.000.- Vraag onze voorwaarden.

3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ 11 ,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Cobussen

Peter Meyer Cars NV

020-665 86 86

Peter Meyer Cars NV

Info 020 - 6594859

ingdijk

Seat Auto
Kohier Seat

Casparus Lancia

Peter Meyer Cars NV

BMW

Peter Meyer Cars NV
BMW 325 IX
M. 88, d.groen met., 4 wheeldrive, ABS, stuurbekr., centr. vergr.,
TRX-velgen, alarm, sportinterieur, 5 versn., w.w. glas. Nieuw
ƒ99.000,-. Nu ƒ37.500,-. Inruil mogelijk. Inlichtingen: Kabelweg
42, Amsterdam. Tel. 020-6811211, fax 020-6811141.

Ford Sierra Cosworth groep A (350 PK)

Lada

Juli 1988, antraciet-grijs metallic, met Recaro interieur
26000 km., nieuwprijs ƒ 195.000,- nu voor ƒ 77.500,Inruil mogelijk. Inlichtingen: Kabelweg 42, Amsterdam
Tel. 020-6811211, fax 020-6811141.

AUTO SERVICE WETTER
Ai onze occasions met ster:
1 jaar garantie.

Lada 2107 1.51987, ƒ 6.750*
Ford Fiësta 1.1. L, m. '82. Samara 1.3 .. .1989, ƒ 10.750*
± 18 GEBRUIKTE Apk/92, i.z.g.st. Rijdt nieuw, Samara 1.5 .. .1990, ƒ 14.475*
• De autorubriek
Lada 1200 S .1986, ƒ 3.500
ƒ 2.450.-Tel 020-6105478.
„SHOWROOM" heeft
Ford Fiësta, APK tot juli '92, Mitsub.Colt 1.2el'85,/ 7.750
een oplage van 750.000 ex.
Citroen BX 14 .1990, ƒ15.995
I.pr.st. ƒ 1.350.-.
Off. BMW-dealer
Volvo 343 L .. 1982, ƒ 3.250
in perfecte
BMW 316 bouwj. 1982, APK,
Tel. 02979-8912.
1e Ringdijkstraat 39
Zwanenburgerdijk 503
paar plekjes roest, ƒ2.750.
A
1
conditie
Amsterdam-Oost
Ford Granada 2.0, 4 cyl., bijna Zwanenburg. Tel. 02907-6572
020-6312567.
'84,
APK
7-'92,
zeer
mooi,
ge2.0, 2.0i, 2.4i, 2.9i
LADA BONTEKOE
Occasions
wone bak, ƒ 3775. 020-6163260
• Bewijsnummers van een geDiesel, 5-bak, L.P.G. '
Altijd aantrekkelijke occasions
plaatste AUTO advertentie
3-, 5-, 6-, en 7-serie
Ford
Sierra
23,
Diesel,
'86,
APK,
APK gekeurd, BOVAG garantie
Prijzen van ƒ 18.000.krijgt u alleen toegezonden al:
bj. '83 t/m '91
5-drs., Lz.g.st. ƒ 11.500.- Te Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
tot ƒ 52.000.Inruil/leasing/financiering
u dat bij de opgave van de
02990-70770.
TEL. 020-6992865.
Bel voor informatie
advertentie kenbaar maakt. De
T.k. Ford Escort b.j. 1977, APK
OFF. FORD DEALER
kosten daarvoor bedragen ƒ 3.
WESTDORP
v. KALMTHOUT & v. NIEL bv. 8-'92, nwe uitlaat ƒ1.200,
Meer keus in LADA,
02990-26910.
Marktplein
11-29,
Hoofddorp
9 nieuwe en 11 jonge Lada's
Cadillac
02503-13441.
uit voorraad leverbaar.
T.k. Ford Sierra 18 L 10-85 3
Ook nu enige speciale
Ford Escort 1.6 L, m. '83, kl. drs, blauw met. als nieuw 5 bak
LPG 90.000 km sportw. stereo aanbiedingen van de nieuwe
zwart, i.pr.st. ƒ 3.950.ƒ9250. Inl. 020-6753081.
Samara met 2 jaar volledige
Tel 020-6105478.
garantie, 100% financiering,
Cadillac Limousine Dillinger
of leasen vanaf ƒ 275,- p/m.
Honda
Occasions met BOVAG4100 digitaal fuel injection
garantie, A.P.K. en Nationale
1983 kleur: wit, met blauw lederen interieur, inclusief bar, t.v.
Auto Pas.
sepa'ré van chauffeur; nw.pr. ƒ 260.000,- nu ƒ 77.500,- incl. BTW Honda Quintet, bj. '84, APKT.k. Honda Civic 3D Luxe, bj,
8.92; 5-drs, 5 bak, erg mooi, 1e '83, APK tot 03-92, i.z.g.st. OCCASION VAN DEZE WEEK
Inruil mogelijk. Inlichtingen: Kabelweg 42, Amsterdam.
eig. ƒ3.950. 020-6146392.
Samara 1.3, 3-'88, ƒ9.250,Vr.pr. ƒ5.500. 020-6438166.
Tel. 020-6811211, fax 020-6811141.
Adres verkoop:
Adm. de Ruijterweg 396-398
A'dam, tel. 020-6825983.

Scorpio's

Asmoco

020-6943093

Peter Meyer Cars NV

HI-LUXE, sept. '89, nw. model,
Volvo
!.2 benz., 4x4 wd, open dak,
loly deck. Zeer mooie wagen. T.k. Volvo 340, 5-drs„ LPG, wil
MPORT USA CARS, Keuren- 92000 km. B.j. 5-'S7, i.z.g.st.
ilein 9, A'dam-Osdorp.
ƒ8500. Tel. 02972-4612.
el. 020-6670121.
T.k.a. VOLVO 360 GLT, sept
1986, 59.000 km, 5-deurs
Volkswagen
schuifdak, vele extra's, nieuwe
APK, z.g.a.n., ƒ 15.000.
.k. VW kampeerbus bj. 80, Tel. 020-6419150.
geen hefdak ƒ 7900,-.
Volvo 340, mod. '84, APK 6-'92
^ l . 075-311666.
3 drs., Ipg, wit, zeer mooi,
V.W. Golf 1.3 Manhatten, bj. ƒ3.475.-. Tel. 020-6146392.
89, i.nw.st. ƒ 16.950.nruil mog. Tel 020-6105478. VOLVO-DEALER BIEDT AAN
760 GL TD aut., zilver met.,'8?
• De advertentie-afdeling be 740 GL, antraciet
'8!
loudt zich het recht voor ad 740 GL aut., LPG, zilver, . '8;
vertenties eventueel zonde 740 turbo, schuifd., wil, .. '8E
opgaaf van redenen te weige 440 GLE blauw met
'8S
ren. (Art. 16 regelen voor hè' 360
1986 t/m 198£
advertentiewezen).
340 DL diesel
198$
340 1.7
1987 t/m 198£
Algemeen
340 1.4
1986 t/m 199C
340 automaat, 1986 t/m 198E
'e koop aangeboden inruilauto's, APK gekeurd:
Vlitsubishi Colt GL, 01.83,
4.950.
Lada 2105 1.5 L, 02.87, ƒ 6.250.
UW VOLVO-DEALER
Kadett 1.2 LS, Station, LPG,
Meeuwenlaan 128
O.B., 01.84, ƒ6.950.
Tel. 020-6369222
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Ook voor leasing
Amsterdam 020-6627777.

Van Vloten
Amsterdam

DEZE AUTORUBRIEK
verschijnt
in heel Amsterdam
en omgeving.
Tel. 020-6658686.

biedt aan!
740 GL Sedan LPG
'89
740 GL Sedan, div. extra's'87
440 GLE inj., div. extra's . '90
"
• Auto te koop? Plaats een 440 GL 18 KPD
'89
SHOWROOM advertentie. U 340 1.4, 3-drs
'84
zult verbaasd staan over het 340 DL spec., 1.4
345 GL Spec., 5-drs. aut.
•esultaat.
343 GL aut., LPG
• 1;SHOWROOM",
360 GLS Sedan
'85
de autorubriek
360 Gl, 5-drs
voor Amsterdam
240 Van, LPG, 0.6
'83
en omgeving.
Vancouverstraat 2-12,
Tel. 020-6658686.
A'dam-west, tel. 020-6183951

Klassiekers en oldtimers

Peter Meyer Cars NV
Chevrolet Corvette, 1965, kleur geel
Porsche 356 SC, 1963, kleur rood
Fiat Topolino, 1959, kleur groen
Mercedes Benz 280 CE coupé, 1974, wit
MGB Roadster, 1969, kleur rood
Alfa Romeo 1300 GTV junior, 1969, kl. rood
Alfa Romeo 1750 GTV, 1970, kleur blauw
Citroen Traction Avant, 1949, kleur crème
BMW 2002, 1974, kleur zilver metallic
Rover P4, 1959, kleur crème
^over P5, 8 cylinder, 1969, kl. engels groen
_ancia Bèta, 1.6 coupé, 1968, zilver metallic
_ancia Fulvia, 1.3 coupé, concours-conditie,
1973, kleur bordeaux-rood
Inl. Kabelweg 42, A'dam. Tel. 020-6811211, fax 020-6811141.

Accessoires en
onderdelen

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
AUTOBOULEVARD
Valkenburgerstraat 134.
Rover
Land-/
Tel. 020-6240748.
SEAT AUTOCENTRUM APC
Off. Seat-dealer
Rangerover
BLOKSMA
RADIATEURENAutobedrijf RECORD
voor Groot-Amsterdam
warmtewisselaars, Kapoeasbiedt aan:
2e
Schinkelstraat
18-28,
De Meteor. Land Rover:
weg 17, A'dam, 020-6148385.
Austin Maestro 1300, 1987,
A'dam, tel. 020 - 6763335
Defender, Discovering,
49.000 km, rood metallic.
irote sortering ONDERDELEN
Range Rover. J. Siegerstr. 18, Rover 3500 v.d. Plas, 5 bak SEAT IBIZA Crono 1.5 i, rood van schade-auto's, alle
020-6945205.
1985, 95.000 km, Zircon Bleu. 05-90,38000 km. 3 deurs. Vr.pr. merken, alle bouwjaren.
DEMO Rover 216 GSI, 5 deurs, ƒ 18.000. Tel. 02990-44156.
RAVENSTIJN, 02502-45435.
april 1991, 2500 km, wit.
Mitsubishi
Lid Nevar.
DEMO Rover 114 GTI, juni '91,
OTO/ICI BV Citroen, WEESP,
1000 km., kleur: rood.
GOLDCAR AMSTELVEEN
ongeëvenaard rijplezier,
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi FSO juli '89, SSOOOkm, wit, LPG. Skoda 105 LS, 22-12-'84, APK Hogeweyselaan
21, tel.
METRO 1300, maart 1987,
occasions. Tel. 020-6433733.
6-'92, 70.000 km, oranje/rood, 02940-16661.
kleur: rood, 77.000 km.
HUUR EEN AUTODAKKOFFER
Mitsubishi Colt 1500 GLX, royal MIN11000 E, juni'88,41.000 m., f 1975. Tel. 020-6146392.
TIJDENS UW VAKANTIE !!
uitv., '87, i.z.g.st., 59.000 km, zilver metallic.
Jw kostbare bagage veilig
f 10.250. 020-6004718/5404755
Subaru
AUTOBEDRIJF RECORD
Deschermd tegen diefstal en
Off. Roverdealer
:egen weer en wind.
• „SHOWROOM",
Duivendrechtsekade 75-77
AUTO SERVICE WETTER
Huurprijs ƒ 8,00 p/dag incl. btw.
de autorubriek
Zwanenburgerdijk 503
1096 AH Amsterdam.
voor Amsterdam
Tel. 020-6949266
Zwanenburg. Tel. 02907-6572 Reserveer tijdig!
en omgeving.
TOYOTA-DE GRAAF
ROVER 825 Ipg Sterling, LPG, De enige off. SUBARU DEATel. 020-6658686.
mrt '88, APK 4-'92, als nieuw. LER + occ. voor Purmerend Alle onderdelen voorradig.
Import USA Cars, Keurenpl. 9, e.o. Tuijp b.v. West-Beemster, Condensatorweg 44, A'dam
Sl.dijk. Info: 020-6865511.
Mercury/Lincoln A'dam-Osdorp. 020-6670121. 02999-278, Jisperweg 39-40.
Ook zaterdag geopend.
De Rover
Mercury Zephyr, station, einc
MOOTEN ZOON
Autofinanciering
'79, Apk/92, 1e eig., i.pr.st
100, 200, 400, 800v?h Museum'autobedrijven
f 2.950.-Tel 020-6105478. •
en verzekering

Skoda

en Mini Cooper

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

Jaguar/Daimler

NU IN ONZE SHOWROOM
Tevens:
diverse gebruikte Rovers

Minor Motorcars BV
Roverdealer
Sloterkade 43-44, A'dam
tel. 020-6177975

Diverse
aktiemodellen
Ook voor een

gegarandeerde
occasion!
Ruysdaelkade 75'. A'dam-O.Z.
Info • 020^6623167-6732853

VOLVO-NIEROP

Auto goed en goedkoop
verzekerd, mnd/kwart. bet.
Alle verz. CELIE 020-6416607.
Adverteren in „Showroom"
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Service en
reparatie
APK keuring zonder afspraak
Ook reparaties en onderhoud
Garage West-Center, '2e
Helmerstr. 15, tel. 020-6122476.
Auto Centrum Duivendrecht.
Groot onderhoud incl. APK
en gratis leenauto. v.a. ƒ 299,
Schade-herstel 020-995176.
GARAGE VITESSE, erkeno
APK station voor onderhoud
reparatie, keuringen, laswerk
carrosserie, motorrevisie van
alle merken. Tevens uit voorraad ± 15 gekeurde occasions
v.a. ƒ 1000. Bel voor afspraak
02507-19155, Voltastraat 5
Zandvoort.
AUTOSCHADE en richtspeda
list met prof. apparatuur. Ook
voor APK, laswerk en reparatie
Autobedrijf Been, Aalsmeer
derdijk 386, Aalsmeerderbrug
Tel. 02977-27262.

Campers
Te huur amerik. fabriekscamper. Prijzen v.a. ƒ1.600
p.w. all-in. Tel. 02908-6499.

Autosloperijen
Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico: orig.
PTT-vrijwaring RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-6198691

Centerparts

vraagt sloop- en schadewa
gens. Origineel R.D.W.-vrijwaRijscholen
ring. De hoogste prijs en geen
Suzuki
risico. Tel. 6107942 of 6107946
Ie 10 autorijlessen a ƒ25.
Michel geeft les in div. talen. Grote sortering ONDERDELEN
Daimler 3.6
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
020-6853683, b.g.g. 6181775, van alle schade-auto's,
Maart 1988, 1e eigenaar, antraciet-grijs met blauw leer.
075-174996 en 02990-34768. merken, alle bouwjaren.
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
Nieuwprijs ƒ 185.000,-, nu ƒ67.500,-. Inruil mogelijk.
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100. AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' Ravenstijn, 02502-5435.
Kabelweg 42, Amsterdam. Tel. 020-6811211, fax 020-6811141 Showroom/werkpi./magz. Minervalaan 85,020-6793249/6713581
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur. Het HOOGSTE BOD?? Be
Gratis halen en brengen.
voor vrijblijvende prijsopgaaf;
Zeilemaker
Landsmeer
Suzuki-dealer
Mercedes Benz
Tel. A'dam: 020-6942145.
Loop, sloop en schadeauto's
voor A'dam Noord e.o.
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193
Autorijschool
Ferry
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
1e 10 lessen a ƒ 27,50 per les. • Bewijsnummers van een
Tel.: 020-6932074.
plaatste "SHOWROOM"
Mercedes 190E
Talbot
AUTORYSCHOOL MADURO advertentie krijgt u alleen toeStaat voor kwaliteit. Bel nu voor gezonden als u dat bij de opAutomaat, 1983, rookzilver met., el. schuifd., c.v., w.w. Verkeert
gave van de advertentie keiin goede staat, ƒ 24.750,-. Inruil mogelijk. Inlichtingen: Kabelweg Talbot 1100 bestel '83, apk-Talbot Horizon 1.5 EX, mode een afspraak voor een gratis baar maakt. De kosten daa('
proefrit.
Tel.
6003882.
9/91,
Ipg,
in
goede
st.
rood,
'83,
AKP
6.92;
5-drs.,
erg
mooi
42, Amsterdam. Tel. 020-6811211, fax 020-6811141.
vraaapr. ( 1450. 020-6693102. wit, f2.275.-. Tel. 020-6146392 Celie 1e 10 lessen ƒ42, 50 p.u. voor bedragen f 3,Spoedcursus ƒ 1555. Theorie
Auto's te koop
proef ex. a ƒ 6,25. 020-6416607.
Toyota

Peter Meyer Cars NV

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op
komt dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?
Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt
u contact metzo'n 750.000 potentiële kopers.

Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort
In Het Parool en in de maar liefst 18(!) nieuws- en huis-aanhuisbladen van Weekmedia die in Groot Amsterdam
worden verspreid. Totale oplage 750.000 exemplaren.

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

Peter Meyer Cars NV

bon
In 4 dagen zo'n 750.000
vonkende verkoopcontacten.

Naam:

Peter Meyer Cars NV

Adres:

Mercedes 380 SL Roadster

Postcode + Plaats:
Telefoonnummer:

Handtekening:.

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

J

• pxri
6% BTW

prijs incl.
6% B.T.W.

\

1
2
3
_y* 4

l? 5
"na
C

,r

< 7
8
9
10

Auto's in

i

\

l

25.00 !
36.00
47.00
58,00
69.00
80.00
91.00

102.00

26,50
38,16

49.82
61.48
73,14

84,80
96,46
108.12

de deur uit!

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan. SHOWROOM. Postbus l 56, 1000 AD Amsterdam of afgeven bi| Het Parool. Wibautstraat 1 31/
Rokin 110, Amsterdam Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn. Laan der Helende
Meesters 421 B, Purmeiend. Weerwal 19, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp. Nieuwstraat 33. Zandvoort. Gasthuisplein 12.

gevraagd
Heeft u nog geen rijbewijs?
Geen probleem, alle cat. binAanbevolen o'oor „Toyota de Graaf"
DE HOOGSTE PRIJS
nen 8 dgn mogelijk op Saba.
elk merk auto a contant rf16'
Pr. ƒ3700. Tel. 020-6643814/
vrijw.bewijs. Tel. 020-61054/8
Toyota Starlet 1.0 Spec
mrt. '85 ƒ 6.750 6646922.
Toyota Starlet 1.0 Spec
dec. '86 ƒ 9.450
HOOGSTE PRIJS
Toyota Starlet 1.0 XL
jul. '87 ƒ10.950
voor elk merk auto, a contantAutoverhuur
Opel
Nissan
Toyota Starlet 1.0 XL
mrt. '88 ƒ11.750
met vrijwaringsbewijs.
Toyota Starlet 1.0 XL
aug. '89 ƒ12.250
Tel. 02990-37825.
KING CAB, juli '88,2.5 D Turbo, Opel Kadett 1600 i, 3-drs.
Toyota Starlet 1.3 Friend
jun. '90 ƒ17.500
INKOOP AUTO'S, ± ANWB'
4x4, lichtmet. wielen, buil bar LPG, 06-'88, ƒ 13.750.
Toyota Corolla HB 1.3 DX
apr. '86 ƒ 9.950
pr., snelle afw. a contant "jetc. Import USA Cars, Keu-Tel 075-287733.
Toyota Corolla HB 1.3 SXL
f eb. '86 ƒ 10.250
vrijw. bew., def. geen beZ*
renpl. 9, A'dam. 020-6670121. Opel Kadett, aut. bj., '84, 1e
Toyota Corolla HB 1.3 DX
mrt. '87 ƒ 10.950
niet duur!!!
Tel. 020-6108280/6149352.
Toyota Carina Sed. 1.6)GL
mrt. '84 ƒ 7.950
eig.,
Apk.,
i.z.g.st.
ƒ
4.950.-Te
Studenten 10 % korting.
NISSAN MICRA 1.0 DX b.j. '84,
Toyota
Carina
Sed.
f.6,
XL
aug.
'89
ƒ
19.750
Koopof VERKOOPPLAN'
- auto-ambulance & oprijauto
46.000 km„ kl. grijs ƒ 6950. Tel, 020-6105478.
Toyota Carina LB 1.6 XL/
mei '88 ƒ 18.500 -9-pers. bussen en pick-up's NEN? Bel dan snel Natten»6
02975-63168.
Opel Senator 2,83, aut. bj. '81 Toyota Hi-Ace comm. Long DSL
jun. '89 ƒ 18.30C
Occasionlijn. 023-365206
Lpg.,
Apk., mooie auto Toyota Hi-Ace 9 pers. DSL
sep. '88 ƒ 18.500 Avond- en nachttar.: Te koop gevr. Peugeots 40
Nissan Sunny 1300 Van 3-drs; ƒ 3.950.-Tel 020-6105478.
*Demo* Toyota Carina Sed 2.0 GLI . . . . feb. '91 ƒ30.950 bestelwagen afhalen na 17.30 504,505, J5,604 TD. Schade0'
-f trekh. met. glas; 11- '87,
*Demo* Toyota Camry 2.0 XLI Exiv
jul. '91 ƒ31.750 uur en de volgende morgen sloop.
Autocommerc6Pr. ƒ 9.500,- Tel. 02975-69030. W.OST. Te koop Kadett 1.8
GTI, 2-drs„ wit, b.j. '88, 49.000Subaru Mini Jumbo
jun. '89 ƒ 9.750
om 8.00 uur retour
023-338895.
jan. '89 ƒ 16.950
Nissan Sunny Combi, diesel, km. Pr. ƒ 18.500. 020-6905536 Ford Escort 1.6 i 5-drs
tegen 4 uur-tarief.
bj. eind '83, i.pr.st. ƒ 3.950.- Tel
Citroen BX 1.4 RElifeb.'89 ƒ17.250
020-6794842, 020-6908683.
• De advertentie-afdeling f J'
Zeilemaker-Opel
Peugeot 205 1.1 XL
feb. '89 ƒ 14.950
020-6105478.
houdt zich het recht voor $
INRUILWAGENS
vertenties eventueel zon"6
*AAA MATZER BV*
Nissan Sunny Florida 1.7 LX, Constant keuze uit 100 auto's
opgaaf van redenen te wei9ej
Div.
personenwagens
v.a.
ƒ
25,
Condensatorweg 44
e
Burg. D. Kooimanweg- 7,
Diesel, 5-drs. 4-'90; 42.000 km;
div. bestelwagens v.a 11-17 m3 ren. (Art. 16 regelen voor f
•'
Tel. 020-6865511.
Purmerend 02990-22551.
trekhaak 02940-12080.
+ autoambulance 020-6630836 advertentiewezen).
1983, U.S.A. spec., kl. rood, zwart leder, compl. met alle access,
o.a. airco, hardtop, el. ramen, sportwielen enz.
Nieuwprijs ƒ 185.000,-, nu ƒ87.500,-. Inruil mogelijk.
Kabelweg 42, Amsterdam. Tel. 020-6811211, fax 020-6811141.

Ouke Baas

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 650.000 BRIEVENBUSSEN

Donderdag 22 augustus 1991

51e jaargang nummer 34

Los nummer ƒ 1,50

Oplage: 5.100

Gemeente bereidt zich voor op topdrukte

Noodhospitaal en
helicopterinzet op
American Sunday

•' • 'Platje' is weer terug op de
«5
i, weg, reden voor haar geesC?
':" lelijke vader om een gal in de lucht
Ie springen.

Handbalvereniging Casino45
-Zandvoortmeeuwen ziet als*J
nog een mogelijkheid om een lichlinslallatie te realiseren: als zij drie
lichimasten cadeau krijgt.

ZANDVOORT - De gemeente heeft zich tot in de puntjes
voorbereid op de 'American Original Sunday Part 2', die komende zondag op het circuit wordt gehouden. De politie wil de
verkeerschaos, die vorig jaar voor en na het evenement ontstond, met alle middelen zien te voorkomen. Zo worden tal van
extra agenten ingezet en zullen de oude voetbalvelden van Zandvoortmeeuwen, aan de Vondellaan, gebruikt worden als parkeerterrein. Speciaal voor dit evenement; dat door de ambassadeur van de Verenigde Staten C. Howard Wilkins Jr. wordt
geopend, wordt op het circuit een noodhospitaal aangelegd.
Voor calamiteiten wordt er ook een helicopter gestationeerd.

Er worden dit jaar net zoveel bezoekers verwacht, als bij de vorige
editie van de 'American Original
Sunday'. Het evenement lokte vorig
jaar ruim tachtigduizend bezoekers
vanuit het hele land naar Zandvoort;
men had gerekend op slechts dertigduizend. Het gevolg was toen, dat
het dorp compleet verstopt raakte.
Het verkeer stond uren vast in de
verkeerschaos, zowel binnen- als
buiten de gemeente.
Veel bezoekers konden Zandvoort
niet eens" meer bereiken. Zij kwamen onderweg 'vast' te zitten. De
gedupeerden moesten de dag grotendeels in de eigen auto doorbrengen, sommigen zelfs op een steenworp afstand van het circuit.
De politie én het organisatiecomité willen dit soort omstandigheden
in de toekomst voorkomen. In verband daarmee heeft de gemeente tal
van harde eisen gesteld, alvorens
voor het evenement een vergunning
te verlenen: er moet een oplossing
komen voor de verkeers- en parkeerproblematiek.
De organisatoren hebtoen hiervoor
nu enkele professionele instanties
ingehuurd en ook de politie neemt
extra maatregelen. Zo zal het Zandvoortse korps versterkt worden met
zeven agenten uit omliggende gemeenten. De korpsen uit de regio
worden eveneens ingeschakeld om
de verkeersstroom, bok buiten de
gemeenten, in goede banen te leiden.

Parkeerterreinen
Langs de weg worden borden neergezet om duidelijk de route naar- en
van het circuit aan te geven en om
het publiek te wijzen waar men kan
parkeren. De gemeente heeft gezocht naar extra parkeerruimte en
deze gevonden op het 'slapende',
niet meer gebruikte gedeelte van het
oude circuit, via een ingang bij het
dierenasiel, en op de voormalige
voetbalvelden bij de Vondellaan.
Daar kunnen ongeveer vijfduizend
auto's extra geparkeerd worden. De
bezoekers worden hiernaar verwe-

Dorpspompna
twee maanden
al vernield
ZANDVOORT - De
pomp op het Gasthuisplein
is stuk. Amper twee maanden na de ingebruikname
door burgemeester Van
der Heijden is zij al vernield.
Volgens een medewerker van
Architectenbureau Wagenaar,
die de dorpspomp heeft laten
bouwen, is er bruut geweld aan
te pas gekomen om de pomp
kapot te maken. „De zwengel
moet ongeveer vijfendertig centimeter bewogen worden om het
water te laten stromen. In de
pomp is een nok gebouwd om
de zwengel te stoppen, zodat die
niet meer verder kan. Vandalen
hebben de zwengel echter hélemaal rondgedraaid, waardoor
er in het mechaniek iets gebroken is. De nok .is verwrongen.
We hebben wel iets gemaakt, zodat er met een beetje lummelen
nog wat water uitkomt, maar
veel is het niet."
De ontwerpers van de pomp
zijn nu op zoek naar een oplossing waardoor dit soort vernielingen in de toekomst uitgesloten kunnen worden. De medewerker verwacht dat de pomp
binnenkort gerepareerd wordt.

B Waterstanden
Datum

HW

LW

HW

De bewoners van School«3
straat en Louis Davidsstraat
w
hebben zich verenigd in een stichting, die de leefbaarheid van hun
woonomgeving moet bewaken.

Sof tk» £9 1 veld
Wethouder van sportzaken
jJan Termes mocht afgeloO
pen week een nieuw softbalveld in
gebruik stellen.

zen, zodra de gewone parkeerterreinen vol zijn.
Ook op het punt van openbaar vervoer worden maatregelen genomen.
Zo zal de NS tientallen extra treinstellen inzetten, waaronder een aantal dubbeldekkers. In de tijden dat
de grootste drukte verwacht wordt,
rijden er in totaal zes treinen per uur
naar Zandvoort heen en weer, in
plaats van de gebruikelijke halfuursdienst. De busmaatschappij
NZH zet eveneens extra bussen in.

Helicopter
Ook legt de organisatie de nadruk
op een aantal .veiligheidsaspecten.
Er is een extra helicopter aanwezig
voor noodgevallen en op het circuit
wordt voor dit weekend een noodhospitaal ingericht. Ook Zandvoorters kunnen, indien nodig, van deze
faciliteiten gebruik maken. Ook de
gemeentereiniging zal extra personeel in kunnen zetten, om het dorp
weer zo snel mogelijk schoon te krijgen.

De tips voor Zandvoort en
-7
omgeving voor komende da/
gen staan in de rubriek 'Te Kust en
Te Keur.

Kettingbotsing:
De klep van de vuilniswagen trok een deel van de voorgevel naar buiten.

Vuilniswagen sloopt voorgevel laadstation

ZANDVOORT - Het vuillaadstatipn aan de Van Lennepweg is voorlopig onbruikbaar. Met een vuilniswagen,
die hier vrijdagochtend werd
geleegd, is de hele voorpui wéggetrokken. Daardoor dreigt er
Het evenement begint zondag om instortingsgevaar.

tien uur en duurt tot zeven uur 's
avonds. Het evenement is gratis
voor iedereen die een openbaar vervoersbewijs kan laten zien. Organisator Lucky Strike geeft ook 'tickets' uit, waarmee de toegangsprijs
tot twee gulden vijftig is teruggebracht. Mensen die niet in het bezit
zijn van deze kaarten betalen vijftien gulden entree. Op het terrein
moet betaald worden met 'American
Bucks'. De organisatie heeft dertig
stands waar mensen dit betaalmiddel kunnen kopen.

kon dinsdag alweer volledig ingezet
worden, Maandag werd een extra
wagen gehuurd.
Voorlopig blijft het station in ieder geval gesloten, zowel voor vuilniswagens als voor particulieren en
bedrijven die er afval kwijt willen.
Hoelang de herstelwerkzaamheden
gaan duren, is nog niet bekend.
De gemeente 'betreurt het dat
door deze omstandigheden personen gedupeerd zijn', zo laat zij weten
in een persbericht. Alles zal in het
werk gesteld worden om het station
zo snel mogelijk weer voor het publiek open te stellen. Voor meer inlichtingen kan men contact opnemen met de sector Eigendommenbeheer (tel. 61563) of met bureau
Voorlichting (61492).

tion Gewest Kennemerland, aan de
J. van Krimpenweg in de Waarderpolder, Haarlem. Ook de vuilophaaldienst maakt hiervan gebruik. Voor
het ophalen van het huisvuil heeft
het ongeval geen gevolgen omdat nu

de reservewagen als extra wordt ingezet.
Terwijl de ene wagen door een - extra - chauffeur naar Haarlem wordt
gereden, gaat de ophaaldienst met
de andere de wijk in.

Ook verhoging parkeertarieven van de hand gewezen

In het vuillaadstation storten de
vuilniswagens hun lading in treinwagons, die onder het station geparkeerd worden. Dat gebeurde ook
vrijdag aan het eind van de ochtend.
De laadbak was echter nog niet hélemaal naar beneden, toen de chauffeur het gebouw uit wilde rijden.
Deze haakte achter de muur boven
de ingang en trok deze mee naar
buiten. Daardoor raakte het gebouw
zo ontwricht, dat er instortingsgeParticulieren kunnen hun afval
vaar ontstond. De vuilniswagen
ZANDVOORT - Onder de een brief van de gemeente gekregen. Hendriks. „Het idee dat ik volgend
werd eveneens beschadigd, maar nu wel kwijt op het Vuiloverlaadsta- parkeerterreinpachters is on- „Het is nogal een boute brief. Het jaar niets meer te doen zou hebben,
er in feite op neer dat ze tegen vind ik niet leuk. Ik ben 49 en kom
rust ontstaan over plannen komt
zeggen: je hebt de kans datje vol- nergens meer aan de bak. Volgens
van de gemeente. Deze wil het je
jaar geen broodwinning meer mij zijn ze bang dat ze me een goubetaald parkeren 'anders' gaan gend
Ze beseffen niet datje ook voor den horloge moet geven. Over twee
regelen, zo hebben de pachters hebt.
Zandvoort bezig bent. Wij houden jaar zit ik hier al vijfentwintig jaar".
te horen gekregen. De gemeen- hier controle tegen autodiefstallen,
André Martens voelt ook niets
te zal mogelijk vanaf volgend houden het terrein schoon en rege- voor verhoging van de parkeertariejaar de terreinen in eigen be- len het verkeer als het terrein vol is. ven. „Dan worden we voor veel menheer nemen met geldautoma- Als er automaten staan, dan krijg je sen te duur. De vijf gulden die we nu
ten, of de parkeertarieven met waarschijnlijk opstoppingen met rekenen, is ook acceptabel voor
die één, twee of drie uurtjes
een 'aanzienlijk bedrag' laten nare gevolgen voor de omwonen- mensen
willen parkeren. Iedereen die zijn
verhogen. De pachters voelen den".
Pachter Hendriks, die terreinen auto hier neerzet, betaalt hetzelfde.
hier niets voor.
beheert bij de watertoren en aan de Een uurtarief is niet mogelijk. We
„Wij zullen er opnieuw de dupe noord-boulevard, is evenmin blij kunnen niet tot midden in de nacht
van te worden, voor ons dreigt op- met de voorstellen. „Als de tarieven wachten tot iedereen terug is, om zo
nieuw een bijstandsuitkering". An- omhoog gaan, moet je per uur gaan het aantal uren te tellen".
dré Hartens is 'des duivels'. De rekenen", voorspelt hij. „Dan zul je
pachter van het parkeerterrein aan steeds minder auto's op de parkeerhet Favaugeplein was vijf jaar gele- terreinen zien. Die gaan wel foutpar- Topdagen
De gemeente heeft vorig jaar voor
den ook al in het nieuws omdat er keren, zo'n boete heb je er met een
ook toen bij de gemeente plannen paar keer uit". Volgens Hendriks Martens uitgerekend hoeveel topdawaren om de pacht te beëindigen. wordt het noodzakelijk om 24 uur gen hij gemiddeld heeft, afhankelijk
„Ze hebben er kennelijk niets van per dag bewaking neer te zetten. Ten van het weer. Er wordt onder andere
geleerd", verklaart Martens, die dit eerste om er nog \vat op te verdie- uitgegaan van dertig zondagen 'vol'
jaar zijn advocaat weer heeft inge- nen; ten tweede in verband met de en dertig andere topdagen. „Het is
echt belachelijk", aldus Martens,
schakeld. „Er is geen enkel overleg vele auto-inbraken in de zomer.
„hoe halen ze het in hun hoofd. Ik
geweest. Wij krijgen alleen maar
ben daar nooit mee akkoord gegaan.
brieven van een ambtenaar die hier
Dit jaar slaat het helemaal nergens
anderhalfjaar werkt en wel eens op Netjes
„En wij zorgen ervoor dat het net- op. Bovendien: vol is vol bij ons. Wij
een zondagmiddag op de fiets door
Zandvoort heeft gereden... Dus hij jes blijft. Een duidelijk voorbeeld is kunnen op een topdag niet iets meer
de camperparkeerplaats aan de verdienen om het resultaat van
kent Zandvoort wel".
Volgens wethouder Ingwersen noord-boulevard. Je ziet nu geen slechtere dagen ongedaan te maken.
valt er wel te praten over een oplos- campers meer op andere plaatsen Als we meer pacht moeten betalen,
sing. „De hele gemeenteraad wil dat langs de boulevard, daar heeft nie- wordt het voor ons een wurgconer meer geld uit het parkeren komt. mand meer omkijken naar", aldus tract".
Dat kan met het handhaven van de
huidige structuur, maar dan moet
de pachtsom omhoog. Als de pachters dat niet willen, moeten we de
terreinen in eigen beheer nemen. We
hebben in die brieven geschreven
dat die mogelijkheden er voor volgend jaar in zitten, zodat zij daar
rekening mee kunnen houden. Maar
• De 'ruwbouw' aan de smidse is grotendeels al voltooid.
Folo: Bram Slijnen ik wil wel met hen praten over een
die krant moet ik hebben.
andere mogelijkheid, die voor hen
Omdat ik graag wil weten wat xicb in mijn
De architect verwacht dat het pro- wonen en de voormalige woning zelf financieel gunstiger is. De pachZANDVOORT - De verbouomgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Xandvoorts Nieuwsblad
gebruikt als atelier. Twee ters zijn voorshands de eerste gewing van de oude smidse in de ject over een paar maanden klaar zal wordt
sprekspartners
van
het
college".
dochters
van
Wagenaar
zullen
de
zijn.
13 weken voor maar f 11,00
Gasthuisstraat vordert ge- De smederij is dan geschikt orn in te ruimtes betrekken.
staag. Vrijdag bereikte het ge-

Pachters parkeerterrein

'Nieuwe' smidse op hoogste punt

Controle

bouwtje het hoogste punt. Reden voor de bouwers voor een
feestje.

„Ik ga hier niet vrijwillig weg",
stelt Martens. „Ik heb voor zeventig
mille geïnvesteerd, ik ga door tot bij
de rechter. Als wij hier verdwijnen,
is alle controle weg. Dan moet de
parkeerpolitie hier wel een paar
keer per dag langskomen. En wie
betaalt dat?", aldus Martens. Hij
weet zich gesteund door de bewoners van het Favaugeplein. „Ook al
was het nog niet zo druk als nu, het
was hier vroeger nogal eens een rotzooitje", bevestigt de heer Klip, die
al enkele tientallen jaren aan het
plein woont. „Nu gaat het goed op
het terrein, het wordt constant
schoongehouden en er wordt opgelet. Maar een parkeerautomaat zegt
niets, die incasseert alleen maar
geld".

Initiatiefnemer Chris Wagenaar is
tevreden met de gang van zaken
rond de verbouwing van de smidse.
In grote trekken is de ruwbouw voltooid. Vrijdag werd de schoorsteen
weer op de oude plek gezet en ook
het beglazen van het gebow werd
afgerond. Deze week komen de dakLW pannen er op, waardoor het gebouw
waterdicht wordt.

22 aug
02.34 10.55 15.05 23.06
23 aug
03.26 11.34 15.45 23.34
24 aug
03.55 12.30 16.16 00.05
25 aug
04.25 13.35 16.45 00.35
26 aug
04.55 14.26 17.15 ----27 aug
05.28 01.00 17.48 15.10
28 aug
05.56 01.35 18.17 13.44
29 aug
06.28 02.16 19.51 14.15
30 aug
07.06 02.45 19.26 14.55
Maanstanden:
Zondag 25 aug. VM 10.07 uur
Springtij 26 aug. 17.15 u. NAP+102cm

Foto: Bram Stijnen

ZANDVOORT - Vier auto's raakten zondagochtend rond twaalf uur
beschadigd bij een kettingbotsing op
de Zandvoortselaan. Een 21-jarige
autobestuurder uit Otterloo merkte
de file voor hem te laat op. Door de
klap waarmee hij op de laatste auto
reed, schoven ook de twee voertuigen voor hem naar voren.
In totaal raakten vier auto's elkaar. De materiële schade was groot.
Van de inzittenden liep één persoon
een scheurtje in het polsgewricht op.
Hij werd voor behandeling overgebracht naar het Johannes de Deo ziekenhuis in Haarlem.

Bij de verbouwing van de smidse
worden zoveel mogelijk de oude materialen gebruikt. Zo is veel houtwerk nog onaangetast door de tijd,
waardoor'het geschikt was voor hergebruik. Ook de dakpannen zijn origineel. De ramen zijn zoals ze oorspronkelijk waren.
Wagenaar heeft zich bij het ontwerpen laten leiden door oude foto's, die
aangaven hoe het er in het verleden
uit moet hebben gezien.

De Zuid
• De jarenlange verwaarlozing had haar sporen duidelijk achtergelaten op
de oude smidse.

Ook pachter Bruynzeel, van parkeerterrein De Zuid, heeft in maart
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FAMILIEBERICHTEN
Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden
van onze lieve moeder, schoonmoeder en oma
Margaretha Koper-Mars
weduwe van Pieter Koper
in de leeftijd van 83 jaar.
Jan en Loes
Cor en Cees
Maartje en Joop
Diny
Klein- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres: J. Koper
Hogeweg -19 rd., 2042 GE Zanclvoort
De teraardebestelling heeft op maandag 19 augustus op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort plaatsgevonden.

Met grote verslagenheid geven wij u kennis dat
geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn
lieve man, vader en opa
Arie Jan van IJzendoorn
. echtgenoot van Maria Johanna Walters
10 mei 1937
20 augustus 1991
Zandvoort:
M. J. van IJzendoorn-Walters
Kinderen en kleinkinderen
van Lennepvveg 53/3
2041 LB Zandvoort
De overledene ligt opgebaard in het Uitvaartcentrum van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te
Zandvoort, alwaar gelegenheid tot afscheidnemen is op vrijdag 23 augustus van 19.00-19.30
uur en zaterdag 24 augustus van 16.00-16.30 uur.
De teraardebestelling zal plaatsvinden op maandag 26 augustus om 11.00 uur op de Algemene
begraafplaats Tollenstraat te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de aula van de begraafplaats.
Vertrek van Poststraat 7 om ongeveer 10.40 uur.

gevestigd in het
Elysee Beach hotel
Burg.
v. Alpenstraat 63
2041 Kg Zandvoort

Tel.
02507-15662

Openbare raadsvergadering
tijdstip : dinsdag 27 augustus 1991,20.00 uur
plaats : raadzaal, Raadhuis
agenda: (o.m.)
- wijziging APV Zandvoort;
- samenwerkingsovereenkomst openbaar vervoer agglomeratie Haarlem;
- vaststellen automatiseringsplan;
- krediet voor vervanging centrale computer;
- sluiten dadingsovereenkomst met Gran Dorado;
- krediet voor sanering en onderhoud riolering Jan Steenstr. en Van
Ostadestr.;
- krediet voor aanbrengen slijtlaag op aantal asfaltwegen;
- voorbereidingsbesluitgebied Louis Davidsstr., Raadhuispl., Haltestr. en
Schoolstr. en tijdelijke verhuur met eerste recht van koop Schoolstr.6;
- voorbereidingsbesluit perceel grond in Waterleidingduinen;
- afwijzing verzoek tot wijziging bestemmingsplan t.b.v. oprichten bergruimten achtertuinen Clarahofproject;
- voorstel n.a.v. advies Commissie Bezwaar- en Beroepschriften inzake
weigering bouwvergunning zes woningen op Groot Bentveld;
- voorstel tot het om niet aanvaarden van perceel grond Paradijsweg.

Wie zijn/haar figuur vuil verbeteren. Pak nu de telefoon
Body contour-Fitness
Het totaalprogramma met fitness apparaten - cardioapparaten
(zoals: loopband-fietsen-roeimachine, stepgrondoefeningen; specifiek gericht op buik en billen. Bel. 02507-15662 en geef je op voor
een gratis introduktieles, duur 1 uur op de volgende dagen.
Maandag 13.30-19.00 en van 21.00-23.00
Dinsdag 14.00-19.00 en van 22.00-23.00
Woensdag 16.00-19.00 en van 22.00-23.00
Donderdag 16.00-19.00 en van 20.00-23.00
Vrijdag 15.00-18.00 en van 20.00-23.00

De stukken voor deze vergadering liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij het bureau Voorlichting
kunt u terecht voor nadere informatie over de agendapunten.
Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.

Prijs vanaf ƒ45,- p. mnd "lx p.w. trainen
Inkl. 1 x p.w. sauna-whirlpool, stoombad.

Aangevraagde bouwvergunningen
102B-91 Max Euwestraat 25 - verbouwen carport tot garage
103B-91 Schoolstraat 4
- plaatsen verdieping op bedrijfspand
104B-91 Kostverlorenstraat 63 - uitbreiden woning en oprichten garage/
berging
Deze julvortfiUiuriiimU' van 80 mm breed en 50 mm
hoon k u n t u m'hruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld j u b i l e u m , reünie, verpiderinn. huweli.jk,'geboorte of overlijden.
De o[ilane van het Zanclvoorts Nieuwsblad bedraagt
5.100 exemplaren.
U hetaalt daarvoor slechts ƒ30,-- (excl. B'* BTW).
Voor nu-ur informatie bel \Veekmedia Uithoorn,
lel. 02975-40041.

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

UBTNOD1G1NG
Uitnodiging aan de leden van de Woningbouwvereniging „Eendracht Maakt
Macht" voor de bijzondere ledenvergadering op dinsdag 10 september
1991, aanvang 20.00 uur in Gran Dorado, De Ruyterzaal, Trompstraat 2 te
Zandvoort.
AGENDA

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

Verleende bouwvergunningen

1. Opening, mededelingen
2. Nieuw kantoorpand vereniging

Schets van ontwikkelingen sedert najaarsledenvergadering oktober

In dankbare herinnering aan onze lieve vader en
opa
Arie Jan van IJzendoorn
Bloemen kunnen niet bloeien
zonder de warmte van de zon.
Mensen kunnen niet mens worden
zonder de warmte van de vriendschap.
Lieve pappa, zonder jou zullen we toch proberen
de vriendschap en liefde voor anderen in ons hart
te houden en vooral die van jou als opa aan jouw
kleinkind door te geven.
Lieve pappa, we houden van jou.
Je kinderen Gerard en Marianne
je kleinzoon Patrick.

1990.

;|fan|2flaüigüëttis
'

Architect Hans Wagner zal een toelichting geven op het door hem gemaakte schetsontwerp. Voorstellen tot vaststelling van het bouwplan,
aankoop van grond, het aantrekken van een geldlening.
3. Groot-onderhoud complex 5

Voorstel tot het uitvoeren van groot-onderhoud in complex 5 en het daartoe aantrekken van een geldlening.

ADVERTENTIES

WWW^WWWWTXW

Pieter,
\
het was een zalige
vakantie op Corfu . . .
Vanaf nu mag je je vuile was ook bij
mij brengen.
ANNEMIEKE

ADVOCATEN EN PROCUREURS
SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX: 023-274785

JUFFROUW JANN1E

l N DE'.'.RAMT

MIJN SECRETARESSE KRUOT

ZETTEN
DAN KOMT ZE VANZELF

EEN BABY
WEET UTUDELIJK EEN ANDER

't staat in de krant
iedere week weer

22 augustus 1991

5. Sluiting

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Zandvoort, 23 augustus 1991
J. R. Berkenbosch, secretaris

gespecialiseerd
in grafmonumenten

BELANGRIJKE MEDEDELING
Vanaf maandag 26 augustus 1991 gaat

Op aanvraag sturen wij u vrijblijvend onze
folder.
Onze adviseuse zal u graag thuis bezoeken
om u kennis te laten maken met onze
complete serie grafmonumenten.
Ook is er op afspraak een bezoek mogelijk
aan onze showroom.
Voor kwaliteit, service
en een scherpe prijs
Meer en Duin 21 - Lisse
02521-13308
02507-15427

BAKKERIJ

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

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS

De Gaper Drugstore
weer over op haar gewone openingstijden.
Deze zijn:
maandag van
13.00-18.00 uur
dinsdag t/m donderdag van 09.00-18.00 uur
vrijdag van
09.00-21.00 uur
zaterdag van
09.00-17.00 uur
en zondag van
13.00-18.00 uur

P.S. WIJ ZIJN HET GEHELE JAAR DUS IEDERE
VRIJDAGAVOND TOT 21.00 uur OPEN!

Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
Alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij u thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom
(waardevast), wensenformulier bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180,
Heemstede 023-331975.

De juiste leesbril is méér dan
alleen maar een vergrootglas!

DRUGSTORE

Amerikaans weekend in
Zandvoort
dus

DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK^,,,

liJm-j

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT - TEL.02507-12513

4 muffins
4 hotdog broodjes

INGWERSEN &
HELMIG

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang
menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen
na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

4. Rondvraag

BOOT NATUURSTEEN
Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van onze zeer
gewaardeerde sportvriend
Arie van IJzendoorn
op de leeftijd van 54 jaar.
Wij wensen Ria en kinderen veel sterkte toe.
Leden van de
Postduivenvereniging Pleines

082B-91 Max Euwestraat 25 - plaatsen dakkapel
116B-91 Duinpieperspad
- plaatsen paardeboxen en toezichthuisje
achter Keesomstraat
009B-91 Blv. Paulus Loot 23 - uitbreiden woonhuis

ƒ 3,79
J

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

De juiste leesbril kent een exacte afstemming,
een korrektie van uw ogen op maat aangemeten.
Vraag bij ons naar de voordelen,
wij vertellen u er graag meer over.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

SLINGER OPTIEK
Gediplomeerd opticien, pptometrist o.v.,
kontaktlensspecialist A.N.V.C.

Grote Krocht 20 A - Zandvoort - Tel. 02507-14395
'In het kader van een
optimale participatie wordt
van iedere deelnemer
een ruime dosis
zelfwerkzaamheid verwacht.'

Leverancier van alle ziekenfondsen.

|||aa^

m.s.v. 1 september

EJnm

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

's Maandags gesloten.
'Je moet zelf
ook wat doen.'

ityraiE

llÉf^
Sërefë
Met deze advertentie wil SIRE m samenwerking met
dit blad het gebruik van Klare Taal bevorderen.

Paradijsweg 2
(to. politieburo}
Zandvoort
telefoon 02507-156 02

verf / glas / behang / zonwering / interieur

VOOR DE LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Flemingstraat 248, huur ƒ452,65 per maand, (excl.
stookkosten)
4-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk
bij EMM, voorzien van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om
14.00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van
EMM.
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0ude liefde' van Gatsonides terug op de weg

ZANDVOORT - Maus
Gatsonides uit Bentveld
kan weer plaatsnemen
in zijn eigen oude 'Gatso', een tweepersoons
sportwagentje dat hij
kort na de oorlog zelf had
ontworpen en gebouwd.
Veertig jaar nadat de
Gatso 1500 Sporttwoseater - vanwege zijn lage
model ook wel 'Flatje' genoemd - de deur uit
moest, is het wagentje
weer volledig gerestaureerd op de weg terug.

meter. Zijn snelste ronde was
2 minuut 24.2, wat een snelheid betekent van 104,7 km
per uur.
Platje, met een wielbasis
van 2,65 meter, een spoorbreedte van ongeveer 1,30
meter en een gewicht van 720
kilo, is uniek omdat het de
enige wagen van dit type is:
de Gatso 1500 is nooit echt in
produktie genomen. Mogelijk is het zelfs de enige Gatso
die nog over is, met uitzondering - waarschijnlijk - van een
type 4000 in een Brits automuseum. Platje verdween in
1951 min of meer uit het gezicht toen de Gatsofabriek in
oprichting failliet ging. De
wagen werd voor 750 gulden
opgekocht door Jan Beemsterboer, die in de Zaanstreek woonde. Hij heeft er
indertijd veel aan veranderd
en is er - volgens Gatsonides 'danig mee tekeer gegaan'.

door Joan Kurpershoek
„Het is m'n ouwe liefde", beweert Maus Gatsonides. „Ik
heb indertijd hemel en aarde
bewogen, om Flatje terug te
kunnen kopen. Dat is niet gelukt, maar evengoed goede
vrienden hoor. Ik heb een gat
in de lucht gesprongen toen
ik hoorde dat de wagen hélemaal gerestaureerd was".
Flatje is nu eigendom van
Joop Bruggeman die in de
buurt van Eindhoven woont.
Gatsonides was er onlangs
op bezoek om weer eens even • Maus Gatsonides, na veertig jaar weer terug in de kuip van zijn 'oude liefde', de Gatso
in de kuip van 'zijn' Gatso
1500 te kruipen. „Ik heb er draai-, chroom- en spuitwerk type 4000. In 1947 vatte hij per een bijna nieuwe maar
een stukje mee kunnen rij- moesten, evenals het ver- het plan op om ook een klein verongelukte Fiat 1500 te beden", bevestigt hij. „Dat was nieuwen van de bekleding, type voor de anderhalve liter machtigen, waarvan de carfantastisch.
worden uitbesteed aan vak- raceklasse te bouwen. Daar- rosserie werd verwijderd. De
lieden.
bij ging hij uit van de succes- motor werd opgevoerd met
Bruggeman is ook degene
volle Fiat 1500 waarmee Vil- onder andere twee carburadie het wagentje compleet
loresi en Bassadona de klei- tors en een uitschakelbare
Houten
modellen
heeft gerestaureerd. Een nene klasse in de Rallye Monte oliekoeler. Het centrale-buigen maanden durende klus Gatsonides bouwde al tij- Carlo 1948 wonnen. Zij wer- s-chassis werd verlaagd en
die erg veel 'opoffering, door- dens de Tweede Wereldoor- den op de hielen gevolgd daarop werd een prototype
zettingsvermogen en inventi- log bij kaarslicht kleine hou- door Maus Gatsonides en Gatso 1500 sport-twoseater
viteit' vergde. Via veel speur- ten modellen van sportwa- Klaas Barendregt die in hun gebouwd.
werk konden in Italië en gens. Na de oorlog werd een Hillman Minx als tweede einFrankrijk nog onderdelen klein aantal echt gebouwd, digden.
Het model was hoofdzakeworden gevonden. Las-, waaronder de grote Gatso's
Gatsonides wist bij een slo- lijk als 'rensportwagen' tae-

Handbalvereniging vraagt
nieuwe lichtmasten cadeau
ZANDVOORT - Handbalvereniging
Casino/ZVM
heeft zowel aan voetbalvereniging
Zandvoortmeeuwen
als aan de gemeente een
nieuwe lichtmast cadeau gevraagd. De vereniging voelt
zich ernstig gedupeerd doordat de oude masten op de
voormalige voetbalvelden
omver zijn getrokken.

kend een 'morele verantwoordelijkheid' te hebben, maar dan niet
als enige. Het bedrijf heeft de
handbalvereniging inmiddels een
geldbedrag van ƒ1180,- aangeboden, de prijs van een nieuwe lichtmast. Casino Zandvoortmeeuwen
doet nu ook een beroep op de 'morele verantwoordelijkheid' van zowel de voetbalvereniging als van
het gemeentebestuur. Beiden
wordt verzocht - in navolging van
de firma Oostendorp - de vereniging een lichtmast te schenken.
Het bestuur zou dit 'gebaar' zeer
op prijs stellen, laat Hofstra weten. De handbalvereniging, waar
tegenwoordig zomers ook getennist wordt, is dan alsnog in staat
de geplande lichtinstallatie te realiseren.

'De handbalvereniging blijft als
gedupeerde achter', constateert
" secretaris Hofstra in een brief aan
' 'het gemeentebestuur en aan het
' bestuur van voetbalvereniging
Zandvoortmeeuwen. Hij wijst op
het feit dat zijn vereniging een
aantal van de masten zou krijgen
die langs de oude velden van
Zandvoortmeeuwen aan de Vondellaan stonden opgesteld. Dit Prematuur
was zo geregeld omdat de voetbalOp het raadhuis is eerder al nevereniging op haar nieuwe accpm- gatief gereageerd op verzoeken
modatie in Zandvoort-noord nieu- om tegemoetkomingen. Wethouwe masten kreeg.
der Van Caspel heeft enige verantwoordelijkheid van de gemeente
Voordat de oude konden worden van de hand gewezen, het college
overgeplaatst, werden zij echter lijkt dan ook nog niet van plan
door aannemer Oostendorp om- geld beschikbaar te stellen. Voorvergetrokken. Deze heeft dat in- zitter Logmans van voetbalverenimiddels toegegeven, maar wijst ging Zandvoortmeeuwen was gisalle verantwoordelijkheid van de terochtend nog niet op de hoogte
hand: communicatiestoornissen van het verzoek van de handbaltussen de verschillende partijen vereniging en wil er daarom nog
zouden de oorzaak zijn. De palen geen uitspraak over doen. „Dat
zijn waarschijnlijk omvergetrok- zou wat prematuur zijn, de brief
ken omdat dit de makkelijkste ligt waarschijnlijk nog bij de semanier was om de - dure - lampen cretaris", aldus Logmans. „Dus
eruit te halen. De voetbalvereni- daar moeten we nog over praten".
ging zou deze in de nieuwe masten Volgens hem zal dat vanavond gegebruiken.
beuren in de bestuursvergadering
De firma Oostendorp heeft wel er- van Zandvoortmeeuwen.

j Kerkdiensten

Afgelopen week werden twee huisjes wit geschilderd, en twee andere
crème. De proefzetting was nodig
om een overwogen keuze te kunnen
maken. De crèmekleur wordt pas op
de andere woningen opgebracht als
de muren zijn gerepareerd. Hier en
daar moeten de voegen vernieuwd
worden. Op de onderkant van de
muren wordt een zwarte band aangebracht, net als in vroeger dagen.
Eén van de bewoonsters, mevrouw Diependaal die al sinds 1971
in het hofje woont, had voor zichzelf
al dezelfde keuze gemaakt. „Ik geef
de voorkeur aan crème, omdat dat
minder fel is". Volgens haar sluit dat
ook meer aan op de kleur van de
huisjes in vroeger jaren. Het Gasthuishofje was al ontdaan van zijn
witte kleur, toen zij hier kwam wonen. „Daarvóór heb ik in de Haltestraat gewoond, ons huis daar had
meer een zacht-gele tint". Het houtwerk van de ramen wordt crème met
wit, de deuren 'rijtuiggroen'. „Het
wordt echt prachtig", aldus mevrouw Diependaal.

Zandvoorts Nieuwsblad

1941.

is

opgericht in

Geboren:
Lianne, dochter van: Keur, Pieter en
Corvers, Maria Elisabeth
Overleden:
Koper geb. Mars, Margaretha, oud
83 jaar

Uurrecord
Voor races werd de voorruit vervangen door een miniatuur gebogen raceruitje
en de passagiersplaats werd
afgedekt met een aluminium
plaat. Zo bereikte Gatsonides met dit prototype in 1949
een uurrecord van 101,9 kilo-

re kwestie die de strandpachters bczighoudt: het kort geding tegen de
in verband met de belasEen aantal strandpachters heeft gemeente,
ting op strandstoelen. Vorige week
zich afgelopen week nogal boos ge- donderdag
stonden de advocaten
maakt. Een gehandicapte vrouw
beide partijen tegenover elkaar
kreeg van een agent op hot bureau te van
argumenten voor en tegen
horen 'dat zij maar niet naar Zand- om alle
eens de revue te laten passeren.
voort had moeten komen'. Hij had nog'
president van de rechtbank doet
geen tijd voor haar toen zij een inrij- De
om twee uur uitspraak.
kaart kwam halen, om haar wagen vanmiddag
daarmee is men er nog beslist
bij het strand neer te kunnen zetten. Maar
niet. Het staat nu al vast. dat de 'verin hoger beroep zal gaan. WétDe voorzitter van de strandpach- liezer'
houder Ingwersen voorspelde ti.jters, Jaap Paap, is op het bureau dens
de rechtzaak al dat du hele progaan praten over deze kwestie. Hem ccdurc
minstens zo'n jaar of twee in
is beloofd dat deze manier van op- besla» zal
nemen.
treden niet meer voor zal komen.
Politiewoordvoerder Hans Konijn is
Naar de definitieve uitslag valt
niet van de kwestie op de hoogte. Hij dus
alleen maar te gissen.
geeft het advies aan gehandicapten Wat voorlopig
wél zeker is, is dat Zandvoort
met een auto, om bijtijds een onthef- met al
dit proces weer veel ogen uit
fingskaart aan te vragen. Dat moet heel Nederland
zich gericht weet.
minstens een dag tevoren. ,,We kun- De uitslag kan op
zijn voor
nen eventueel wel een keer direct latere processenbepalend
toeristentaeontheffing verlenen, maar dat geldt lasting. Zo werd inover
het verleden de
dan maar voor een dag".
belasting afgewezen bij de Amsterdamse rondvaartboten en een pretpark in het zuiden van het land. Als
Schijn
wel kan doorgaan,
Verder lijkt het al weer wat rusti- het in Zandvoort
dat een omwenteling in Neger op strand te worden, nu de mees- wordt
te schoolvakanties voorbij zijn. derland.
Maar schijn bedriegt. De strandpachters kunnen het beslist nog niet
rustiger aan gaan doen. „Het betekent juist dat we een aantal van onze
mensen moeten missen", zegt een
van de strandpachters. Vooral op
een mooie woensdagmiddag is er
nauwelijks tijd voor een praatje. „De
scholieren die ons helpen, zijn ook
Het is niet zo vreemd dat de bewonaar school".
ners van de Schoolstraat en de Louis
Er is natuurlijk ook nog die ande- Davidsstraat in opstand komen. De
gemeente geeft daar zelf alle aanleiding toe, door de manier waarop
zij omgaat met de winkelgalerij-plannen van Bruynzeel (Jupiter/Spectra). Maandenlang zijn de
voorbereidingen al aan de gang,
met veelvuldig overleg tussen de ondernemer en de gemeente.
Maar naar buiten toe blijft iedereen in stilzwijgen gehuld, waardoor
er een geheimzinnig sfeertje rond de
plannen kan ontstaan.
Tot begin augustus. Dan ligt er
plotseling een zeven kantjes tellend
raadsvoorstel klaar, met de motivatie waarom Bruynzeel de enige juiste kandidaat is. Of de gemeenteraad maar even binnen drie weken
toestemming wil geven voor onder
andere de verhuur van het pand
Schoolstraat 6. Bovendien is de
pacht van een strook tuingrond, achter één van de woningen, al opgezegd. Deze grond is nodig om de
plannen uit te kunnen voeren.

Boos

COMMENTAAR

Begrijpelijk

„Het wordt prachtig", aldus mevrouw Diependaal, één van de bewoonsters van het Gasthuishofje.
Folo: Bram Stijnen

Nieuwe stichting tegen plannen Jupiter
ZANDVOORT - In verband
met de plannen van ondernemer Bruynzeel hebben de bewoners van de Louis Davidsstraat en de Schoolstraat deze
week een stichting in het leven
geroepen. De stichting moet de
leefbaarheid van hun woonomgeving bewaken.

H Burgerlijke stand

Gehuwd:
Van 't Loo, Hendrik Jan en Harteveld, Wilma
Lijnzaat, Fredericus en Zonneveld,
Berlinda Sjoukje

doeld, maar moest ook geschikt zijn om er normaal
mee op de openbare weg te
rijden.

ZANDVOORT - Woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht gaat het Gasthuishofje helemaal crème
schilderen. Na een proef met
vier woninkjes gaat de voorkeur uit naar deze kleur, in
plaats van wit.

gemeester en wethouders, mits er
aan een aantal voorwaarden wordt
voldaan.
Vooruitlopend op de goedkeuring
wil het college het pand Schoolstraat 6, het voormalige 'Burgerzaken', verhuren aan de ondernemer,
met eerste recht van koop. Als zijn
plannen doorgaan, moet dit gesloopt
worden. Daarnaast dient er een
'voorbereidingsbesluit' genomen te
worden, omdat het nieuwbouwplan
gedeeltelijk in strijd is met het bestemmingsplan. De gemeenteraad
wordt deze maand gevraagd, met
beide voorstellen van het college akkoord te gaan.
„Waarschijnlijk wachten wij eerst
het raadsbesluit af", zegt Pieter van

Weekenddiensten

Periode:
13 - 19 augustus 1991
Ondertrouwd:
Oosterom, Barend en Gansner, Hedwig Helene

1500, oftewel 'Platje'

Bruggeman heeft het wrak
weer tot een 'waar juweel'
omgetoverd. Mogelijk zal de
wagen binnenkort wel tijdens een of ander evenement
op het Zandvoortse circuit te
zien zijn. In ieder geval zal
het voertuig later worden
tentoongesteld in het Nationale Automobielmuseum in
Raamsdonkveer. „Dat kan
alleen maar als een auto hélemaal authentiek is", aldus
Gatsonides, die toch wel
trots blijkt op zijn ontwerp.
De ronde vormen zoals van
Platje zijn tegenwoordig ook
te ontdekken in de allernieuwste
automodellen.
„Het geeft veel voldoening
als je ontwerp, dat je vijfenveertig jaar geleden hebt gemaakt, nog steeds mooi is".

Gasthuishofje
wordt crème

De bewoners van deze twee straten hebben afgelopen zaterdag beVrijzinnige
Geloofsgemeenschap raadslaagd over de te nemen stapWeekend: 24/25 augustus 1991
NPB:
pen tegen de plannen van BruynZondag, 10.30 uur: Prof. dr. J. van zeel. De eigenaar van Jupiter wil een
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Goudoever, Amstelveen.
winkelgalerij bouwen tussen het
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van LeeuRaadhuisplein en de Schoolstraat.
wen.
Het plan krijgt in een vroeg stadium
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: Pastor F. Meijer. al de steun van het college van burGereformeerde Kerk:
Zondag 10.30 uur: Pastor F. Meijer.
Zondag 10.00 uur: Mevr. N. van Keulen-Schaafsma, Overveen.
Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 10.30 uur: Ds. A. Snijders,
Opdrachtdienst.
Zondag 19.00 uur: Avonddienst ds. A. Weekend: 24/25 augustus 1991
Zandvoorts
Snijders H.A.
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Juweel

In deze rubriek wordt tijdens liet zomerseizoen bericht over
gebeurtenissen op het strand. De redactie houdt zich uanbcvolen voor tips en reacties. Het telefoonnummer is: 18G48.

HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Plieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings-

der Sloot, voorzitter van de nieuwe
stichting. „Als het voorstel wordt
aangenomen, zullen wij dat zeker
aanvechten. Een voorbereidingsbesluit is altijd een eerste stap om een
•. plan te realiseren. Ons standpunt is
nog steeds hetzelfde. Wij vinden dat
wij 'overvallen' zijn; de gemeente is
in gebreke gebleven bij het meewegen van de belangen van de omwonenden. En dit plan schaadt onze
belangen. Ik vind het een duidelijk
voorbeeld van onbehoorlijk bestuur. Dit is geen besluit van een
algemene strekking, het is een besc hikking".
Afgelopen zaterdag werd het besluit genomen om de 'Stichting Behoud Leefmilieu Louis Davids-

straat/Schoolstraat te Zandvoort' in
het leven te roepen. 'Negen van de
tien' bewoners zijn tegen de winkelgalerij, aldus Van der Sloot. Als de
huidige plannen doorgaan, raken zij
van elk woongerief verstoken, menen de oprichters.
De belangrijkste doelstelling is
het bevorderen van de leefbaarheid
en de instandhouding van de woonfunctie van de Schoolstraat en de
Louis Davidsstraat. „Maar ons doel
is ook om bij het maken van plannen
voor dit gebied betrokken te worden", aldus Van der Sloot. „Iedereen
wil tegenwoordig project-ontwikkelaartje worden. En daarmee dreigt
het karakteristieke van Zandvoort
te verdwijnen. Kijk ook maar naar
de plannen voor de ABN. Je kunt
wachten op het voorstel om het
raadhuis af te breken voor een
nieuw project. Het gaat allemaal om
het grote geld".
„Het feit dat er de afgelopen jaren
zoveel stichtingen zijn ontstaan, zoals Leefbaar Zandvoort, Zandvoort-Zuid en nu de onze, wil toch wel iets
zeggen over de wijze van besturen in
Zandvoort. Daaruit blijkt dat er bot
besluiten worden genomen, zonder
de bewonersbelangen serieus te ne-

Het college van burgemeester en
wethouders geeft zo duidelijk aan
wat het zelf wil: de winkelgalerij van
Bruynzeel. Het kiest er niet voor óók
anderen uit te nodigen om met plannen te komen, hoewel het een voor
projectontwikkelaars aantrekkelijke
plek is.
Opmerkelijk is overigens, dat elders in het dorp plannen worden
tegengehouden omdat de 'structuurschets' nog niet klaar is. Een voorbeeld is de nieuwbouw op de plek
van het dolfinarium. Aan de hand
van die schets moet een beleid uitgestippeld worden, op het gebied
van de ruimtelijke ordening.
De omwonenden beseffen een en
ander wel degelijk. Dus ook dat de
gemeenteraad vrijwel definitief 'ja'
zegt tegen de plannen, als hij met
het raadsvoorstel akkoord gaat.
Zo'n stap draai je niet zo gauw meer
terug. Het is dan niet zo vreemd dat
de bewoners van Schoolstraat en
Louis Davidsstraat, die tot nu toe
overal buiten zijn gehouden, zich
'overvallen' voelen. Begrijpelijk dan
ook dat zij dat niet pikken.

Werkzaamheden
tijdje uitgesteld
ZANDVOORT - De invoering van
snelheidsremmende voorzieningen
in de omgeving Kruisstraat is uitgesteld tot november. Deze worden
aangelegd nadat in de straten gas- en
waterleidingen
zijn
vernieuwd,
werkzaamheden die in september
worden uitgevoerd en ongeveer acht
weken zullen duren. De drempels en
andere voorzieningen worden behalve de Kruisstraat ook aangebracht
in de Noorderstraat, de Prinsenhofstraat bij de aansluiting op de Burg.
Engelbertstraat, en de Pakveldstraat.

tijden (alléén voor recepten): zater- bruik te kunnen maken, dient men
dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zich 24 uur van te voren op te geven
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00. bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tusBuiten de openingstijden alleen in sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
dringende gevallen en na telefoni- persoon bedragen vanaf l juli 1991:
sche afspraak.
,/'l,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen een retour.
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer- Alg. Maatschappelijk Werk Zandland 's avonds, 's nachts en in het voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
weekend te bereiken via de dokter- 023-320899 of 320464. Spreekuur op
sinformatiedienst: tel. 023-313233.
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maanVerloskundige: Mevrouw Elizabeth dagavond van 19.00-20.00 uur. Verde Boer-Burgh, Kochstraat 6A, der volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inZandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- woner van Zandvoort, is gratis.
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. Telet'. Meldpunt Scxueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereni- uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
ging v.h. welzijn der dieren (02507) Weiswinkel: Gemeenschapshuis L.
14561,
Vermissingsdienst Davidsstraat. Eerste woensdag van
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden.
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- Spreekuur eerste en derde dinsdag
lening: Voor informatie, advies en v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierhulp tel. 17373, op alle werkdagen de dinsdag v.d. maand 13.30 • 14.30
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand- Woningbouwvereniging EMM:
voort: (voorheen Dienstencentrum) Klachtentelefoonnummer techniKoninginneweg l, tel. (02507) 19393. sche dienst: 17577. Bestuurlijk
Spreekuur op dinsdag- en donder- spreekuur: iedere eerste dinsdag
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. van de maand van 19.30 tot 20.00 uur!
Belbus: Om van de belbus (voor be- Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500. • De gemeenteraad besluit volgende week over de verhuur van het
(Archiolloto)
voormalige 'Burgerzaken' aan de Schoolstraat.
woners van 55 jaar en ouder) ge- Taxi: tel. 12600.
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Cetelco handheld telefoon
nu lease ƒ 101,- per maand
Cetelco auto telefoon
nu lease v.a. ƒ 64,- per maand

Het zomert
volop bij
BLOEMENHUIS

J. BLUYS
De specialist
in al uw
bloemwerken

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

ATTENTIE!
rn.i.v. 1 september
wijziging
openingstijden
maandag geopend
woensdag gesloten

incl. inbouw en bekabeling

Stichting Regionale Instelling voor
Beschermd Wonen
Kennemerland/Amstelland en de Meerlanden
Boulevard Paulus Loot 1
2042 AD Zandvoort. Telefoon 02507-14941

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

in een (uil-time dienstverband met
wisselende diensten.
Inhoud van het werk: men draagt zorg voor o.a.
broodmaaltijden, koffie en thee verzorging.
Funktie-eisen:
ervaring in een soortgelijke funktie is gewenst.

HATHA YOGA IN ZANDVOORT

VACATURES
v.d. HEUVEL ASS. BEDANKT

Woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht te Zandvoort roept
kandidaten op voor de functie van

BESTUURSLID
Het bestuur van EMM heeft een beleidsbepalende bestuurssignatuur, daarom verwachten wij van kandidaten dat zij voldoen aan de
volgende profielschets:

Nadat ik op 15 september de
Marathon van Amsterdam heb
gelopen stort ik mij op de fietstraining
om in '92 te vlammen op de
Alpe d'Huez.
Tevens kan ik iedereen aanraden een
fiets- en ongevallenverzekering af te
sluiten bij

VAN DE HEUVEL ASS.
Dit voor het geval men van de fiets
afvalt (uitstekende dekking). Ik spreek
uit ervaring!
Nogmaals bedankt voor het
vertrouwen dat jullie mij gaven om
alsnog te leren fietsen.
Minze

Randstad
heeft volop
werk

Persoonlijke kwaliteiten

-

Grote persoonlijke inzet
Integer
Goede contactuele eigenschappen
Goed kunnen luisteren
Werken in bestuur

- Bestuurlijke ervaring, bij voorkeur in maatschappelijke
organisatie
- Kunnen werken in een team
- Vermogen/bereidheid tot consensus
Kennis en ervaring

- Geen directe gespecialiseerde kennis vereist, generalist
- Bestuurder op afstand kunnen zijn
- Ontwikkeling/opleiding minimaal op middelbaar niveau
Taak en rolopvatting van het bestuur zijn onder meer:
1. Het opvangen van signalen uit de samenleving en die
vertalen in beleid voor de corporatie.
2. Vaststellen van het beleid door middel van een beleidsplan
met daarin de visie, de uitgangspunten, middelen en
prioriteiten.
3. Het toetsen van de beleidsvoering door het management.
4. Aanzet geven tot verbeteringen, veranderingen en
vernieuwingen die van de corporatie gevraagd worden.
5. Het dragen van verantwoordelijkheid voor het beleid.
6. Op vitale punten impulsen en ondersteuning geven aan het
management van de corporatie.
7. Fungeren als klankbord voor het management alsmede het
aandragen van eigen opties bij het oplossen van
vraagstukken.
8. Het uitdragen van de doelstellingen en verdedigen van de
belangen van de corporatie onder andere door. het
onderhouden en benutten van goede contacten met
gemeente, politiek en andere externe relaties.
Tevens verwachten wij van het nieuwe bestuurslid de bereidheid tot
het volgen van cursussen.
Naast het lidmaatschap van EMM vinden wij het belangrijk dat de
kandidaten voldoende tijd beschikbaar kunnen maken voor het optimaal functioneren binnen het bestuur van EMM (ca. 16-20 uur per
maand).
Een bestuurlijke functie wordt aangegaan voor een periode van minimaal 4 jaar.
Geïnteresseerden voor de bestuursfunctie binnen EMM roepen wij
op voor 1 september a.s. een brief voorzien van alle relevante gegevens te sturen aan:
Bestuur Woningbouwvereniging EMM
Thomsonstraat 1, 2040 EA Zandvoort

Dinsdag

Boeuf Stroganoff 13,50
Woensdag

Donderdag

A.s. zaterdag in

„De Manege"
v. ongebonden mensen
Live muziek uit de 60-er jaren

Informatie bij Paul van Bijsterveldt, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49.

randstad uitzendbureau

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

Bovenzaal d.j. Rob
Corr. kleding a.u.b. v.a. 25 jr.
Entree ƒ15,-

Info 16023

Te huur gevraagd in
Zandvoort zeifst.
woonr. géén flat.
Liefst met garage
of carport. Voor
echtpaar 65+.
Tel. 02502-48353
tussen 17.00 en
19.00 uur.

Te koop in
Zandvoort

VERHUIZEN?

3 KAM. FLAT

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

m. lift uitz. zee/duinen
vr.pr. 135.000,serv. k. 350,- p.m.

Tel. 15173

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!
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DE WIT VERHUIZINGEN

Kerkstraat 12, Zandvoort

• Fa. P. Kleijn

Celsiusstraat 192, Zandvoort

De Spar

Gasthuisplein 12, Zandvoort

. Weekmedia

Haltestr. 9, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Haltestraat 22, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Kerkplein 11, Zandvoort

AKO
Sig.mag. De Krocht

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

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort
Vondellaan 1, Zandvoort

Fa. Frank

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

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

Te koop gevraagd
in Zandvoort

Huishoudelijke hulp m/v

Drogisterij „BOUWMAN"

De Dakota's

Maraned

Wist u dat schoonmaken in een bejaardenhuis meer inhoudt
dan schoonmaken alleen? U heeft ook een duidelijke sociale
functie. Wilt u een paar uur in de ochtend of middag werken
om bij te verdienen, dan hebben wij diverse mogelijkheden
voor u.

Gordon Bleu 13,50
Prijzen incl. groente en
aardappelgarnituur

BACK TO THE SIXTIES

Fa. De Vonk

Sociale betrokkenheid

- Brede maatschappelijke geïnteresseerdheid
- Solidariteitsgedachte
- Belangstelling voor wonen moet.

Maandag

té Kip in Cajunsaus 10,50

Spareribs 13,50

Kostverlorenstraat 33
2042 PB Zandvoort
02507-15988

Inl. en aanm. 's morgens 09.00-10.00 uur
HELENA SCHRÖDER
Tel. 14855.

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Zondag

Zalm in witte wijnsaus
15,50

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

Voor afspraak bellen:
023-329750

Nieuwe cursus beginnend in september
op maandag.

Enun

Varkenshaas in roomsaus
15,50

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

* Buitenkant poetsen en in de was
zetten, portierstijlen reinigen
* Interieur reinigen, bekleding
shamporellen
* Motor + motorruimte reinigen
* Komplete behandeling:
poetsen, in de was zetten, interieur,
kofferbak, motor, wielen reinigen,
velgen spuiten.

Spannen en ontspannen

Aanmelden: 02707-17166.

Zaterdag

Fa. Gansner & Co.

Autopoetsbeürijf Fa. SPEEDCLEAN

Sollicitaties: schriftelijk binnen 14 dagen te richten aan de afdeling personeelszaken op bovenstaand adres.

BEZORG(ST)ERS

Vrijdag

Varkensoester in Gorgonzola saus
13,50

MEDEWERKER
KOFFIEKEUKEN (M/V)

zoekt

WEEKMENU

Zandvoortselaan 361 G
Bentveld, 023-247403

Aan de bewoners die voor kortere of langere tijd
in de huizen verblijven wordt huisvesting en begeleiding geboden.
Wij vragen voor het Strandhotel een

: Nieuwsblad

HALTESTRAAT ^4
TEL. 02507-12025

R&B Communications

De Stichting beheert beschermende
woonvormen, welke ondermeer gevestigd
zijn te Zandvoort, Haarlem, Umuiden en
Beverwijk.

Telefonische inlichtingen: de heer M. M. de Baar,
chef-kok, tel. 02507-14941.

Grote Krocht 28 - 2042 LX Zandvoort Tel. 02507-19345

Zaterdags geopend van 9.00-21.00 uur

prijzen exci. B.T.w. Call anti go witli Cetelco!!!

Salariëring volgens de CAO voor Dagverblijven
en Tehuizen voor Gehandicapten, schaal 2, min.
ƒ2083,36 max ƒ2696,10 bruto per maand.

DIER-PLEZIER

Dagelijks geopend van 13.00-21.00 uur

U bent bereikbaar door geheel Nederland, en levering
binnen 2 dagen

HOEKWOONHUIS
+ TUIN
Voorjaar 1992.
Prijsind. ƒ300.000,-.
Brieven aan:
„MAWI" Nouveautés
Postbus 7196,
1007 JD Amsterdam

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

Tel. 02507-30890
023-343542

telefoon 023-385478

P. Reus
Vis en -specialiteiten
Zandvoort
vraagt voor direct

winkelhulp m/v

PA I DE IA

Voor inl.: 16204 of 19322.

SUPER IN NATUURVOEDING
DEZE WEEK:

BOSPEEN

65

van 3,65 voor ................

uur
» l

zoekt

start vanaf 14.00 uur
op Prins Hendrikkade bij Centraal Station
in Amsterdam
De Dam tot Damloop is een unieke trimloop over 16,1 kilometer
van Amsterdam, via de IJ-tunnel, naar Zaandam.
Inschrijven voor deze loop kan tot en met vrijdag 13 september a.s.
bij onderstaande kantoren van Het Parool en Weekmedia in en om
Amsterdam:

ZARQA
huidverzorging met
mineralen uit Dode Zee
van 4,95 voor

CC

werknemers/sfers

MOUTBISCUITS

tussen 18 en 20 jaar
voor uitbreiding van ons
keukenteam,
part-time en full-time.
Soll. na telefonische afspraak tussen 19.30-20.30 uur.

heerlijk en
zonder suiker!
van 2,05 voor

Tel. 13722

Zondag 29 september 1991

7E DAM TOT DAMLOOP

Fulltime of parttime
Wij bieden een gezellige werkkring en een
prima salaris.
Wij vinden enthousiasme belangrijker dan
ervaring.

geeft u meer!

1,59

Bloemendaalseweg 228, Overveen,
tel. 252267
Rousseaustraat 74, H'lem-Schalkwijk,
tel. 361509
(H)EERLIJK VOEDSEL VOOR IEDERE DAG

Amsterdam
Amstelveen
Uithoorn
Zandvoort
Purmerend

Wibautstraat 131 en Rokin 110
: Gebouw Amstelsteijn,
Laan van de Helende Meesters 421b
: Stationsstraat 70
: Gasthuisplein 12
: Weerwal 19

:

De inschrijfkosten bedragen ƒ 15,= per persoon.
Organisatie: Stichting Sportevenementen Le Champion i.s.m.
TL Le Champion, AV Atos, AV Lycurgus en AV Zaanland.
Voor meer informatie:
overdag: 020 - 626 64 44/ 075 - 162221
's avonds (tot 21.00 uur): 02987-4047 en 02987-5125.

geeft u meer!
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Formule I even
terug op circuit
ZANDVOORT - Bijna 50.000
toeschouwers waren zondag
getuige van de terugkeer van
een Formule I racewagen op
het circuit. Het was maar
voor even aangezien Jonathan Palmer, tijdens zijn demonstratie race, slechts een
paar ronden nodig had om
het ronderecord scherper te
stellen. Bovendien was het
genieten geblazen tijdens de
Marlboro Masters of Pormule 3 race.

De beste Formule 3 rijders uit Europa waren aanwezig om met elkaar de strijd aan te binden. Alleen de Duitse coureurs en de Nederlander Peter Kox hadden andere race-verplichtingen op de Nürtaurgring in Duitsland. Marcel
Albers en Franc ten Wolde verdedigde de Nederlandse eer. Voor
Ten Wolde zat er uiteindelijk niet
meer in dan een twaalfde plaats.

Marcel Altaers presteerde aanzienlijk beter en lag lange tijd op
een tweede plaats. In de vijftiende
ronde moest Albers echter die
plaats af staan aan de Spanjaard
Palmer reed met de McLaren- Jordi Gene.
/Honda, de wagen waarmee Ayrton Senna vorig jaar de wereldtitel
greep, een tijd van 52,978 seconde Gaten
en bereikte een snelheid van 305
De Brit David Coulthard startte
kilometer per uur op het rechte vanaf de derde rij, maar deed dat
eind. Eveneens even terug op de zo geweldig goed dat meteen de
Zandvoortse racepiste was Jan kop werd ingenomen. En die kop
Lammers. Lammers rijdt vrijwel stond Coulthard niet meer af alhet gehele jaar in Japan, maar was hoewel Jori Gene nog wel een enaanwezig voor de Veronica-opna- kele keer aandrong. Ook Marcel
mes voor de beste allround cou- Albers heeft het in het begin van
de race geprobeerd maar de koele
reur van Nederland.
Na de demonstratierace van Engelsman hield de gaten dicht en
Palmer was de race in de Formule verwees Gene naar de tweede en
3 het hoogtepunt van de middag. Altaers naar de derde plaats.

Zandvoort wil vierde worden in eredivisie

ZANDVOORT - De spanning stijgt enorm in de eredivisie van
de nationale tenniscompetitie. Van de acht teams zijn er nog zes
in de strijd om de vier bovenste plaatsen, die recht geven op het
spelen van de kruisfinales om het Nederlands Kampioenschap.
Daarbij behoort ook Audiosonic/4711 Zandvoort, dat het afgelopen weekend twee erg zware tegenstanders ontmoette. Bij en
tegen Amstelpark werd met 4-2 verloren, maar tegen Detec/De
Mets werd een 4-2 overwinning behaald. Met wat meer fortuin
had er zeker meer ingezeten, doch de coaches Hans Schmidt en
Paul van Geuns waren niet ontevreden met dit resultaat.
AS/4711 Zandvoort neemt op dit
moment de belangrijke vierde positie in, maar met het programma in
het weekend van 7/8 september, tegen de twee laagst geplaatste teams,
is het vrijwel zeker van plaatsing bij
de top vier. In de confrontatie met
Amstelpark waren het dit keer de
mannen die voor de punten zorgden.
Michiel Schapers had er wel drie
uur voor nodig om Paul Dogger van
zich af te houden. Schapers verspeelde vele setpunten, waardoor
het een bijzonder enerverende partij
werd. Fernon Wibier maakt een
steeds sterkere indruk en klopte Jan
Willem Lodder ook al na een zinderende partij. Met tweemaal 6-7 bleef
de Zandvoort speler aan de goede
kant van de score. De twee punten
van de mannen waren dan ook erg
belangrijk, aangezien de dames de
punten aan Amstelpark moesten laten. Voor Sabine Appelmans betekende de strijd tegen Nicole Jager-

man de eerste nederlaag. En dat leek
na de eerste set toch niet het geval te
worden. De Belgische trok de eerste
set naar zich toe met 6-7 maar allengs kreeg Jagerman meer vat op
de strijd en haalde de volgende twee
sets binnen met 6-3 en 6-4. Ook Esmir Hoogendoorn kon het niveau
van de eerste wedstrijden niet te
pakken krijgen. De sterke Michele
Jaggard versloeg Hoogendoorn met
7-5 en 6-1.
Ook in het damesdubbel wilde het
niet lukken met AS/4711 Zandvoort.
Jagerman en Jaggard speelden een
sterke partij waarop Appelmans en
Hoogendoorn het antwoord schuldig bleven, 6-2, 6-3. De Zandvoortse
heren kregen de kans om de strijd
alsnog in evenwicht te brengen.
Schapers en Wibier trokken de eerste set met 6-4 naar zich toe en namen vervolgens een 3-0 voorsprong
in de tweede set. Door de zeer lange
partijen viel de duisternis in en

moest er verkast worden naar de
hal, waar vooral de Amstelpark speler Reuter een plaag te worden voor
AS/4711 Zandvoort. Zijn keiharde
serve was op de harde ondergrond
niet te retourneren en de achterstand werd door Amstelpark geheel
weggewerkt.
"Het was een drama deze zaterdag", klonk het eensgezind uit de
monden van teamleider Ton Bavinck en voorzitter van de Stichting
Toptennis Torn Maintz. "Alles zat
tegen, het duurde erg lang en het
ging niet erg lekker. Maar we hadden toch wel op een gelijkspel gerekend".
De gedachte dat de nederlaag de
volgende dag zou doorwerken kwam
geheel niet uit. Het Zandvoortse
team herstelde zich taewonderenswaardig.
Komt Zandvoort wat badplaats
betreft misschien op de tweede
plaats na Scheveningen, op tennisgebied moet Scheveningen het duidelijk tegen Zandvoort afleggen. Met
de 4-2 eindstand kwam dat nog maar
lichtjes tot uitdrukking.
De twee damespartijen leverden
zowel voor Detec/De Mets als
AS/4711 Zandvoort een kansloze nederlaag op. Sabine Appelmans speelde weer erg sterk en won vlot van
Ingelise Driehuis. Na een 0-2 achterstand kwam Appelmans op dreef en
in een vlot tempo werd de Scheve-

ZANDVOORT - Na een peh'ode van hard werken op het
sportpark van TZB aan de
Kennemerweg heeft de softbaljafdeling Clicks/TZB het nieujve softballveld officieel in gebruik genomen. Onder grote
belangstelling werd de opening
verricht door wethouder van
Èportzaken Jan Termes en de
iponsor Hans van der Mije.

ZANDVOORT - Na een uiterst succesvol eerste jaar
volgt ook dit jaar de Chess Society de ingeslagen koers.
Naast het uitkomen met een
extern achttal, in de derde
klasse van de KNSB (welke
klasse door promotie werd bereikt) wordt het komende seizoen een serieuze start gemaakt met een afwisselende
interne schaak-competitie.

Een paar prachtige dug-outs, een
goed en stevig vangnet en een fraaie
veldindeling deden het softballveld
gestalte geven. Vele vrijwilligers
ladden voor de deze fraaie entouraje gezorgd en daarom had de club
besloten het veld afgelopen zaterdag
officieel te openen. De opening
èroeg een feestelijk karakter en
werd verricht door wethouder Tertnes en Hans van der Mije. Na de
>pening vond een groots pupillenoernooi plaats met diverse leuke atracties. De bloeiende vereniging
pet meer dan 150 leden werden van
een fraai sporttenue voorzien door
Sponsor Hans van der . Meij van
Click's. Voorzitter Frans Veerman
bedankte alle betrokkenen bij het
!ot stand komen van het softballcomplex en ook wethouder Termes
kreeg een dankwoord voor het verrichten van de opening. Deze sprak
èp zijn beurt over de gezellige sfeer
én de vriendschappelijke verhouèing;in deze vereniging en Termes
|ond; het belangrijk dat TZB zijn eigen identiteit behield.
ii Wethouder Jan Termes opent het
nieuwe veld van TZB.
Foto: Bram Stijnen.

Casino-ZVMhoudt
handbaltoernooi

Daarom zullen de handbalteams op volle oorlogssterkte aanwezig zijn op de velden van Casino-ZVM in het voormalige binnencircuit terrein. Diverse verenigingen uit het gehele land zullen weer
aan dit toernooi deelnemen. DSO
uit Zoetermeer, Hatrans uit Hengelo, Havas uit Almere, HEC uit
Den Haag, Swift uit Roermond en
TUS, Muessen-Billinghausen uit
Duitsland vormen te samen met

Casino-ZVM het deelnemersveld.
Het is niet alleen een toernooi
voor de senioren, maar ook jeugdteams komen aan de bak. Meer
dan dertig teams zullen op vier
velden gaan uitmaken wie er bij de
dames-senioren, heren-senioren,
dames-junioren A en B, heren-junioren A en de meisjes- en jongens-adspiranten A de sterkste
zullen zijn.
Diverse teams arriveren zaterdag al op het complex van CasinoZVM. Voor deze ploegen is een
gezellige avond georganiseerd,
waarbij ook de leden van CasinoZVM aanwezig zullen zijn. Het belooft in ieder geval een prima
weekeinde te worden met goed
handbal.
De aanvang van de eerste wedstrijd is zondagmorgen om 10.00
uur terwijl de prijsuitreiking zo
rond 16.00 uur wordt verwacht. De
toegang is uiteraard gratis.

Winst voor softballsters
ZANDVOORT - Na een ingeïste zomerstop van vijf weken
tpnd vorige week een belangij ke softballwedstrijd op het
'rogramma. Het eerste team
an Clicks/TZB, dat op de
^veede plaats staat, moest het
pnemen tegen koploper SchoB
n. De Zandvoortse dames lieer geen gras over groeien
n wonnen overtuigend met 6de eerste inning waren de parlen nog niet op dreef en bleef de
pore blank. Schoten kon ook in de
];'eede slagbeurt niet overtuigen.
l'tcher Wilma van Riemsdijk.zette
^ee slagvrouwen met drie slag aan
P kant en eerste honkvrouw Callisf van Keulen nam de derde nul voor
par
rekening via een vangbal. De
a
gbeurt van Clicks/TZB leverde
e
' er op. Wilma van Riemsdijk
Pende met een fraaie driehonkslag
T Passeerde de thuisplaat door een

vond coach Hans Schmidt. "Esmir
had in het enkelspel een zeer slechte
dag, maar bovendien speelde Grubben een foutloze partij. Gelukkig
werd het damesdubtael goed aangepakt en sterk uitgespeeld".
Een 5-1 overwinning zat er toen
dik in. Ook na de eerste set van de
herendubbel. Schapers en Wibier
zetten Winnink/Falk onder druk en
pakten de eerste set met 6-2. Tot 3-3
in de tweede set was er niets aan de
hand, maar een onderbreking, door
een regenbui, zou geen goede uitwerking hebben op de Zandvoorters. Na
de terugkeer op het Zandvoortse
gravel slaagden Schapers en Wibier
er niet in om in het ritme te komen
waardoor Detec/Mets alsnog met de
winst gingen strijken.
"Ik vind dat het team, na de teleurstelling van zaterdag, heel sterk terug is gekomen", stelde coach Paul
van Geuns. "Ik had er een hard
hoofd in, maar ze hebben het goed
gedaan. Michiel Schapers twijfelde
nog aan zijn fitheid en het leek even
dat hij niet kon spelen. Gelukkig
heeft Maarten Koper hem weer fit
kunnen krijgen. Gezien het ons nog
te wachten programma moet het
mogelijk zijn om bij de eerste vier te
eindigen".
!><• sland na vijf wedstrijden is: 1. ICL/l)c
Manege 5/20-10. 2. Amslelpark 5/19-11, S.
ELTV 5/17-18, -1. AS/4711 Zandvoorl 5/l«-14,5.
Detec/iMets 5/15-15, (i. I'opeye Gold Star 5/1515,7. Frisselstein 5/11-li). 8. Loimonias5/7-23.

Chess Society wil
naar tweede klasse

Jan Termes
'opent veld
tlicks/TZB

ZANDVOORT - CasinoZVM organiseert aanstaande
i zondag het inmiddels tradiI tionele en zeer sterk bezette
handbaltoernooi. Aangezien
dit toernooi een week voor
aanvang van de competitie
plaatsvindt, vinden de deelnemende verenigingen dit
een uitstekende voorbereiding op die competitie.

ningse met tweemaal 6-2 weggespeeld. In het tweede dames enkelspel waren de rollen omgedraaid.
Esmir Hoogendoorn kwam er tegen
de werkelijk foutloos spelende
Yvonne Grubtaen niet aan te pas.
Grutataen speelde een perfecte wedstrijd terwijl het bij Hoogendoorn
totaal niet wilde vlotten. Teleurgesteld haakte de Zandvoortse speelster met O-G en 2-6 af.
Na de maratonpartij van een dag
eerder had Michiel Schapers nu
minder tijd nodig om Joost Winnink
van het gravel te spelen. Met zuiver
en geconcentreerd tennis had Schapers geen enkel probleem met de
veel te wild slaande Winnink. Met
tweemaal 6-2 zorgde Schapers voor
het tweede Zandvoortse punt. Zoals
reeds eerder opgemerkt gaat Fernon
Wibier steeds sterker spelen. Ook de
Zweed Connie Falk ondervond de
kracht van Wibier, die ook een perfecte opslag had. Vele aces sloeg Fernon Witaier en vaak ballen die
schijnbaar onhaalbaar waren haalde
hij wel. Daarom een zeer terecht 6-3
en 6-2 winst voor de Zandvoortse
speler.
Een gemotiveerd dameskoppel
voegde eveneens een winstpunt aan
de score toe. Het nog ongeslagen Detec/Mets duo Driehuis/Grubtaen
bood wel knap tegenspel maar Appelmans en Hoogendoorn gaven
geen kans weg en wonnen met 6-2 en
6-3. "De damesdubbel was erg goed",

mooie klap van Fried Boeree. Door
goed veldwerk konden beide teams
in de derde innings niet scoren,
maar in de vierde inning was het
weer raak. Nicky Valkesteijn, terug
van weggeweest, scoorde het vierde
punt na een tik van Callista van Keulen. Vervolgens passeerden ook Sonja Rijnders en Callista van Keulen
de thuisplaat na een enorme uithaal
van Conny van Houten. De score
was toen riant voor Clicks/TZB, 6-0
Ook in de vijfde en zesde inning
was Schoten niet in staat om de opgelopen achterstand te verkleinen.
In de zevende en laatste slagbeurt
kon Schoten de stand een wat dragelijker aanzien geven. De dames uit
Haarlem-Noord wisten drie punten
te scoren maar verder stond het
Zandvoortse team niets toe. Wilma
van Riemsdijk vond het genoeg en
zette de laatste slagvrouw met drieslag terug op de bank. Clicks/TZB
behaalde zodoende een zeer fraaie
en verdiende 6-3 overwinning en
blijft daardoor in de race voor een
toppositie.

tij) en tenslotte een snelschaakcompetitie (5 minuten voor de gehele
partij). Inzet van deze competitie is
de Strijder Cup. Daarnaast zal er
ruimte ingelast worden voor instructieavonden en begeleiding door
en voor leden van Chess Society.

Buiten de externe- en interne competitie zal de vereniging aan diverse
schaakevenementen deelnemen. De
schakers zullen aanwezig zijn bij diverse individuele en verenigingstoernooien, alsmede aan de strijd
om het Noprdhollands en NederEen ieder die zich in huiselijke lands kampioenschap.
kring met het schaakspel bezighoudt kan deze spelvreugde nu in Terugkijkend op het afgelopen seiverenigingsverband, waarbij de ge- zoen heeft Chess Society een goede
moedelijke sfeer voorop staat, op naam opgebouwd in Nederland door
elk niveau beleven. De verenigingsa- het organiseren van de halve finale
vond van Chess Society wordt elke van het Nederlands kampioenschap
vrijdagavond gehouden vanaf 20.00 voor dames, een eigen sterk regiouur in het Gemeenschapshuis.
naai Rapidtoernooi, alsmede het behalen van het kampioenschap snelDankzij de sponsoring van garage schaken te Koedijk en een verdienStrijder is Chess Society in staat de stelijke 5e plaats op het Nederlands
contributie voor het seizoen kampioenschap.
1991/1992 vast te stellen op f. 70,--.
Voor dit bedrag is de schaker lid van Naast het succes van vorig jaar, nade KNSB en Chess Society en ont- melijk kampioen van de 4e klasse en
vangt een maandelijks tijdschrift derhalve promovendus in de derde
"Schakend Nederland".
klasse denkt Chess Society ook dit
jaar, mede door het aantrekken van
De interne competitie is afwisse- twee regionaal sterke schakers, welend, aangezien alle facetten van het derom op te moeten gaan voor het
schaken in competitieverband ver- kampioenschap. Een kampioenspeeld worden. Zo zullen er drie schap wat promotie oplevert naar de
competities in één seizoen gehou- tweede klasse.
den worden: te weten officiële partijen (36 zetten in 1,5 uur), rapid partij- Voor ieder liefhebber van de schaaken (20 minuten voor de gehele par- sport is er gelegenheid om ieder vrijdagavond naar het Gemeenschapshuis te komen voor een gezellige
schaakavond. Er wordt geschaakt
op elk niveau dus er is plaats voor
iedereen. Inlichtingen of aanmeldingen kunnen gedaan worden bij voorzitter Hans Drost, telefoon 02507standers die voor de vele prijzen 18430 of secretaris Hans van Brakel,
hadden gezorgd. Vervolgens voerde telefoon 02507-14884. Beiden bereikJaap Methorst het woord en ook hij baar dagelijks na 20.00 uur.
benadrukte het recreatieve van de
tennissport bij Casino-ZVM. Hij ontvouwde ook een paar plannen voor
volgend jaar zoals een tennis-jeugdkamp in de schoolvakantie op de
handbalvelden, een opfriscursus
voor de vergevorderde spelers en
ZANDVOORT - Aanstaande zoneen nog betere begeleiding van alle dag wordt op de velden van TZB aan
lessers. Bovendien overhandigde de Kennemerweg weer het traditioMethorst aan alle medewerkers een nele Familie-softbaltoernooi gehoupresentje.
den. Met dit evenement wil deze
sportvereniging deze tak van sport
Medio november geeft Casino- wat meer onder de aandacht brenZVM een nieuw tennisinformatie- gen.
boekje uit met het programma voor
volgend jaar. Wie volgend jaar wil
Bestuurslid Frits Vleeshouwers is
tennissen bij Casino-ZVM kan zich op voorhand al uiterst tevreden. „Innu reeds aanmelden en krijgt dan in middels hebben zich al vijftien
november een boekje toegestuurd. teams voor deze ludieke happening
ingeschreven", vertelt hij trots. Ook
De aanmeldingen kunnen plaatsvin- dit jaar wordt er weer gestreden om
den bij de ledenadministratie, Riny de wisselbaker. ,,Winnen is ook nu
Cappel, Max Euwestraat 31, telefoon weer niet belangrijk", laat Vleeshou18269.
wers weten. Het gaat vooral om het
plezier, vandaar dat er een beker beschikbaar is voor de meest ludieke
ploeg. De naam, 'Familie-toernooi'
spreekt voor zich. De ploegen zijn
samengesteld uit leden van alle leeftijden, van Zandvoortse families,
vaak mensen die zelden of nooit het
slaghout gehanteerd hebben. De
wedstrijden beginnen om 10.00 uur.
Toeschouwers hebben gratis toegang. Eventuele deelnemers voor dit
toernooi kunnen zich - desnoods tot
op de dag zelf - gratis inschrijven in
de kantine van het sportcomplex of
bij Piet Paap, telefoon 14078.

Annie Trouw wordt all-roundkampioen
ZANDVOORT - Het tennisseizoen bij Casino-Zandvoortmeeuwen werd afgesloten met
een toernooi tussen de winnaars van de eerder gespeelde
toernooien. Het all-round
kampioenschap van de vereniging stond hierbij op het spel
en werd gewonnen door Annie
Trouw.
Ongeveer 150 leden namen de afgelopen weken deel aan diverse tennistoernooien. Het begon bij de
jeugd van 6 tot 10 jaar en eindigde bij
de groepen derdejaars lessers. In elf
groepen werd gespeeld zodat er elf
winnaars uit de bus kwamen. De eerste en tweede prijswinnaars van elke
groep deden op de laatste woensdagavond mee aan het all-round kampioenschap. Het was aan het goede
spelniveau te zien dat de lessen van
Jaap Methorst, Marieke Acda en
Raymond Lembeck uitstekend waren opgepakt. Dat bleek vooral in de
finale, waarin de 15-jarige Maaike
Cappel het moest opnemen tegen
Annie Trouw. Annie Trouw had het
zeker niet gemakkelijk maar won
uiteindelijk wel van Maaike Cappel.

Winnaars
De prijswinnaars van dit seizoen waren: Jeugd 6 - 1 0 jaar
beginners: 1. Jordi van Kouteren, 2. Maarten Minkman.
Jeugd 6 - 10 jaar gevorderd (minitennis): 1. Patricia Veenman,
2. Roxanne Mossanne. Jeugd 6 10 jaar gevorderd: 1. Martijn
Cappel, 2. Arash Mossanne.
Jeugd 11-15 jaar: 1. Alex Spruit,
2. Maaike Cappel. Beginners senioren: 1. Gerard Seders, 2. Jeanette van Kampen. Senioren gevorderd: 1. Gijs Molanus, 2. Fetze Krakau. Beginners donderdag: 1. Jos Theunissen, 2. Untara
Samsuria.
Gevorderd
donderdag: 1. Piet Jan Drommel, 2. Esther Drommel. Vergevorderd 3e jaars: 1. Harrie
Trouw, 2. Dirk Berkhout. Ladderkampioenschap: 1. Annie
Trouw, 2. Jan Molenaar. Allround kampioenschap: 1. Annie
Trouw, 2. Maaike Cappel. Allround kampioenschap jeugd: 1.
Jordi van Kouteren.

Na het kampioenschap werd door
Jaap Methorst, aan de beginners een
speluitleg gegeven, met onder andere een behandeling van het nieuwste
spelreglement van de KNLTB.

blijft staan, de recreatie. "Wij zijn
geen tennisclub maar bedrijven
slechts recreatief tennis. Zodoende
zijn wij een welkome aanvulling van
de Tennisclub Zandvoort", aldus
Cappel.

Prijsuitreiking
De bestuurscoördinator van de afdeling tennis, Rinie Cappel, memoreerde tijdens de prijsuitreiking dat
de afdeling tennis in drie jaar tijd
gegroeid was van 38 tot 150 lessers.
"Er blijkt dus duidelijk behoefte te
zijn aan het recreatieve tennis zoals
dat door Casino-ZVM bedreven
wordt".
Het tennis bij Casino-ZVM is dan
ook uniek in Nederland. Er worden
slechts tien lessen gegeven waarna
een onderling toernooi volgt. In die
tien lessen worden de belangrijkste
slagen van het tennis behandeld.
Daarom is men na één jaar al in
staat om mee te doen aan het onderlinge toernooi. Voorop stond, en

Laddercompetitie
Omdat bleek dat vooral de derdejaars toch iets meer competitie wilden spelen, werd dit jaar de "laddercompetitie" ingesteld. Bij een overwinning stijgt een speler een plaats
op de ladder en bij verlies daalt hij of
zij een plaats. Tevens benadrukte
Cappel de goede samenwerking met
de tennisclub. Een paar jeugdleden
spelen nu ook bij de TC. Vandaar dat
de tennisstaf dit jaar kon worden
uitgebreid met Marieke Acda en
Raymond Lembeck. Beiden zijn
aangesloten bij de TC Zandvoort,
maar het bestuur had hen bereidv/illig afgestaan aan de handbalvereniging. Cappel bedankte de midden-

Zondag f amiliesoftbaltoernooi

Duivenberichten
ZANDVOORT - Zowel de oude als
de jonge duiven werden het afgelopen weekend naar Wuustwezel overgebracht om daar te starten voor een
wedvlucht. Om 10.00 uur werd begonnen aan de terugreis en bij de
oude duiven was het combinatie Koper, die met de eer ging strijken. Om
11.17 uur werd de eerste duif ingeklokt. Slechts twee minuten later
werd de eerse jonge duif ingeklokt
en die was van J. Handgraaf.
De volledige uitslag bij de oude
duiven was als volgt: Combinatie
Koper l, 3, 8, 9. J.v.d.Wal 2, 4, 5, 6. P.
• De prijswinnaars van het slottoernooi van de tennisafdeling van Casino Zandvoort Meeuwen na afloop van hei Koopman 7. Combinatie Bol 10. Uitlesseizoen, onder leiding van leraar Jaap Methorst, links op de foto.
. .
slag jonge duiven: J.Handgraaf l, 9.
Folo: Bram Stijnen.
R.Sinnige 2, 3, 5, 6, 8. J.Harteveld 4.
J.Knest 7. H.Terol 10.
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Horecapersoneel gevraagd

Kunst en antiek

Lessen en clubs

Restaurant Bistro La Forge

Veilinggebouw Amstelveen veilt weer
maandag 26 en dinsdag 27 augustus

St. Avondonderwijs MTS Mode en Kleding

Korte Leidsedwarsstraat 26 • Amsterdam - vraagt:

serveerster
Enige ervaring gewenst, echter vooral inzet en motivatie
zijn belangrijk. Geïnteresseerd? Bel dan 020-6240095.

U jdjetKeek
.Corn. Slegersstraat 2b.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

'Geopend', dagelijks '.van
èpAitijd: de^ nieuwste^ '
prëmierefijrnsi tevens'
:;i;;yeruit:diB!.grootste 'f-ï.

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
•'•Verfiüur : ah'VMicro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
KCbrn. Slegersstraat 2b
Zandvoorts Nieuwsblad / 0,40 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
'
'
'
'
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of afge.
ven/zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort.
Schoonmaak* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn.
personeel
» Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
gevraagd
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasper- Wie wil ons kantoor e.d. 1
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuws- ochtend p.w. schoonmaken?
blad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode en De Nieuwe Bij voorkeur dinsdagmorgen.
Efka
Import,
Zandvoort
Weesper ƒ 6.38 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
Noord. Tel. 02507-16606.
o Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kanto'
Huishoudelijk
ren verkrijgbaar.
o Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in'rekening
personeel
gebracht, alsmede ƒ6,00 adm.kosten.
gevraagd
« Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
Gevraagd HUISHOUDELIJKE
wordt ƒ3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- HULP voor 3 uur per week.
nisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor Tel. 02507-13128.
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Oppas gevraagd/
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
aangeboden
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week.
Lieve OPPAS (Ift. onbel.) geVoor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
zocht voor onze dochter van
9 mnd., 3 dagen p.w., A'damCentrum. Tel. 020-6241439.

Divers personeel
gevraagd
Sroodbakker Simon Meijssen
zoekt voor zijn winkel
Van Baerlestraat 162
een medewerker m/v
voor de produktie van

belegde broodjes
- zijn/haar taak is het maken
van een grote sortering
belegde broodjes;
- ervaring is niet vereist;
- werktijden: ma. t/m vrij.
6.00 tot 13.30 uur.
Soll.: dhr. Meijssen
020-6628309/6415241.
Gevraagd part-time

Op 1 okt. starten de avondcursussen basis patroontekenen/
vervaardigen dameskleding. Basis patroontekenen/vervaarAanvang 19.30 uur.
KIJKDAGEN ZATERDAG EN ZONDAG, 24/8 en 25/8, 10-16 u. digen herenkl. Gevorderden patroontekenen/vervaardigen
darneskl, Basis modetek. Cad/camtechniek. Informatica.
Veel inboedels, antiek en curiosa. Frans Halslaan 33,
Info: 020-6927645, Zeeburgerdijk 112, 1094 AJ Amsterdam.
Amstelveen (hoek Rembrandtweg). Tel. 020-6473004.
AEROBICS
Bijna iedereen in
o.l.v. Anja v.d. Voort.
Radio, tv en video
Bel v. info: 19701 of 12215.
Zandvoort huurt
* De kunstzwemlessen zijn
'zijn videofilms
Firma Snel TV
weer begonnen. Wie doet er
bij videotheek
mee? Inlichtingen? Bel: 16511
TV- EN yiDEOREPARATIEDIENST
of 30605.
Geen voorrijkosten - Vooraf prijsopgave
Avond- en weekenddienst • 3 maanden garantie
* De meiden van het kunst65+ 25% korting
zwemmen zijn al weer volop
aan het trainen. Doe je ook
Tel. 020-6718088 - 09.00-22.00 uur
mee? Meer informatie? Bel:
16511 of 30605.

Uoak?

Foto Boomgaard

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

* T.k. Nintendo spelletjes:
'unch Out II, Doublé Dragon
Doublé Dragon II, Zelda l,
vanaf ƒ65; Game Boy spel
Spiderman/35.02507-18364.

voor onze winkel
Keur en Zoon
Tel. 02507-15602

Glaszetter
gevraagd.
Keur Glas - Tel. 02507-15602
Horecabedrijf zkt. kamermeisjes, ladybartenders, telefonistes, chauffeurs en chauffeuses. Inf: 7dgn/wk v/10-19
u. 020-6935757.

Twee heerlijke nimfo's hebben op hun
flatje pal aan de boulevard door de
PTT een eigen 06/live-Sexlijn laten
installeren. Alles is dus' écht Live
en je wordt niet gefopt door bandjes!
Alles wat jij lekker vindt is nu écht
mogelijk. Alles wat jij in je iegen
Zandvoortse bed niet mag of kan doen
is voor de twee heerlijke nimfo's de
normaalste zaak van de wereld!
Als je de 2 Zandvoortse nimfo's belt
dragen zij alleen héle gemene jarretels
en een heel klein rubber slipje

/

DOMBO En dan nog even dit!

films te koop

Computerapparatuur
en software

medewerker/ster

Lekker Live
uit Zandvoort!

Corn. Slegersstraat 2b
? te 102507e! 2070 ^

Oproepen
Mededelingen

Woninginrichting

Broodjes bestellen?
18789

nieuw, v.a. ƒ 1,25 p.st.,
alle merken, o.a. Heuga,
project-geschikt v.a. ƒ 2,50.
SPECIALE PARTIJPRIJZEN.
HET TAPIJTTEGELHUIS,
1e Const. Huygensstr. 41,
A'dam. Tel. 020-6852950.
Te huur ruim
ZOMERHUIS v.a. 1 sept.
Voor info: tel. 30457.
e koop geloogd grenen 2deurs LINNENKAST ƒ1250.
~el. 02507-15389.
* Te koop Siemens tafelmodel koelkast met klein vries•ak ƒ50. Tel. 02507-16548.
* T.k. 4 witte rolgordijnen
met palmmotief, mt 1.35/1.70,
z.g.a.n., ƒ 150; 2 witte kastdeurtjes met blauw glas, mt
0.78/1.72. Tel. 02507-19185.
* T.k. salontafel, tropisch
lardhout, moderne vormge•ing + plexi plantenbak, lenge 1.75, breedte 1.75, hoogte
0.40, ƒ 100. Tel. 02507-12698.
* T.k. z.g.a.n. matras, 140/
200, schapenzijde s.g. 40,
f 100; kindertafel + 2 stoelen
'8/56, ƒ 40. Tel. 02507-30777.

Tapijttegels

Hatha Yoga
Half september gaat er weer
een nieuwe cursus yoga van
start in Zandvoort. Doet u ook
mee? Inf. en opg. bij
MARGO VAN DAAL
tel. 023-285745.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Duitse familie met kind (12 jr)
zoekt per direct of later
2/3-KAMERWON. met badk.
Br o. nr. 763-77498 v.d. blad.
Jonge werkende vrouw zoekt
woonruimte met eigen k.d.t.
Tel. 02507-18423, na 18 uur.
Met spoed gevraagd:
WOONRUIMTE (kamer, app.,
vakhuis etc.) voor student
Vliegtuigkunde uit Eindhoven.
Tel. 040-621270.
Werkende jongeman zoekt
WOONRUIMTE met eigen
k.d.t., tot ƒ650 incl. Tel.
023-247016, na 18 uur.

BROODJE BURGER BELLEN
• ANNULERINGEN van uw ƒ 2,50 bezorgkosten
advertentieopdrachten kunt u boven ƒ 25 gratis bezorgd
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderaf- * Belinda en Olof, van harte
deling Weekmedia, Postbus met jullie huwelijk a.s. vrijdag
23 augustus. Dick, Carla,
122, 1000 AC Amsterdam.
Chjrista, Robin.
* Bridge,
klaverjassen??
Hobby's en
Schaken kan iedereen iedere
verzamelingen
Onroerende
donderdagavond vanaf 5
sept. 1991. Voor info bel de
goederen te koop
* Te koop: racebaan (inhaal) Schaaklijn: 13224 of 14120.
gevraagd
ƒ 75. Tel. 02507-13377.
* Dames, fit het weekend in,
na badminton spelen op vrijGARAGE
dagmiddag. Vrouwen van Nu.
Zalenverhuur
TE KOOP GEVRAAGD
Inl.: mw. v. Poelgeest, tel.
(Para)medisch personeel gevraagd
Tel. 02507-14534
02507-15834.
Onderhoud,
reparatie,
* Heb je het kunstzwemmen
VERENIGINGSGEBOUW
Caravans
ook op t.v. gezien? Leuk hè?
Apotheek Gezondheidscentrum Gein
doe-het-zelf
De Krocht
De kunstzwemster van de
Vouwwagens
H. A. W. DE JONG, APOTHEKER
Grote Krocht 41, Zandvoort, Zeeschuimers doen dat ook!
Tuin/zomerhuisjes
LEDERSPUITERIJ voor het tel. 02507-15705-18812, voor Interesse? Bel: 16511/30605.
Wisseloordplein 52 - 1106MH Amsterdam-Z.O.
vakk. kleuren en renoveren
Telefoon 020 - 697 30 20
van uw lederen meubelen. BRUILOFTEN - RECEPTIES * Help de Polen. Stuur eens
* T k. vouwwagen, Paradiso,
KOFFIETAFELS
een voedselpakket! Geen
Onze apotheek bestaat sinds februari 1986 en is gelegen in Ook jasjes. Tel. 02993-69001.
10 jaar oud, ƒ100. Tel
adres?
Dat
hebben
wij
voor
u!
een nieuwbouwwijk in Amsterdam-Zuidoost vlakbij Abcoude.
02507-12698.
Inl.: tel. 02907-5235.
Het is een jonge wijk met vrijwel alleen laagbouw.
Foto
Film
Kleding
* Henk, nog 29 nachtjes slaDe apotheek maakt deel uit van een gezondheidscentrum en
Financiën en
pen. Je getuige, H.F. Negener zijn prima contacten met huisartsen, doktersassistenten,
.k.a. 3-ZITS + 2-ZITS BANK,
wijkverpleegkundigen enz.
„Action Wear" S. M. L. XL.
Foto Boomgaard entwintig.
handelszaken
stof gebloemd, hg. mod., SAWe werken met een computer en vinden voorlichting naar XXL. Alle kleuren. Joggingook voor
* Hoera! Sandra Keur en LONT. Pr. n.o.t.k. Tel. 12108.
patiënten toe belangrijk.
broeken, sweatshirts, capuportretfoto's,
Ron Kist trouwen op 6 sept.
chonsweaters. Per stuk ƒ 25.
pasfoto's,
Autoverzekering
'91 om 14 uur te Zandvoort.
Lijsten op maat
Wegens vertrek van een van onze assistentes vragen wij voor Thuisbezorgd. Tel. 02507receptiefoto's,
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
*
Ineke
a.s.
vrijdag
jarig.
Van
zo spoedig mogelijke indiensttreding een gediplomeerde
13377, tussen 14 en 20 uur.
bij
groepsfoto's aan huis.
blijft toch goedkoper!
harte gefeliciteerd. Dick, Car1
Grote Krocht 26.
• Zie de colofon voor opga
Bel nu: 02507-14534.
Foto
Boomgaard
la, Christa, Robin.
Tel. 13529.
ve van uw rubieksadvertentie.
Grote
Krocht
26
* Kunstzwemsters doen het
Divers
synchroon en daar is heel
Tel. 13529
voor minimaal 3 dagen per week.
veel training voor nodig! Heb
GRATIS
je interesse in deze fantasti100 ondeugende Meisjes
Woninggids van Zandvoort
Reacties (telefonisch of schriftelijk) binnen 14 dagen
sche sport? Bel: 16511.
zoeken snel SEXCONTACT!
richten aan: Henk de Jong, Apotheek Gein,
MONIQUE,
06-320*330*21 (50 cpm).
Wisseloordplein 52, 1106MH Amsterdam.
CEflf E makelaars o.g.
nog maar 3 maanden!!!
5
meisjes/dames ontv. tijdeJan XXX
Telefonische inlichtingen op werkdagen: 020-6973020,
ijk/part-time in rom. privéNVM
* Monique en Erwin, nog anvragen naar: Peter Hendriks (maandag, woensdag, vrijdag)
sfeer v.a. ƒ 100. 020-6252497.
Tel. 02507-12614
derhalve week en dan maken
of Gerdien Farenhorst (alle werkdagen).
* * * * HARDSEX * * * *
jullie de. grote stap. We zijn er
<eihard de lekkerste (50 c/m)
allemaal bij en maken er een
!!! 06 - 320*325*35 !!!
groot feest van.
5 REGELS
'*
RIJPE VROUWEN * * * *
Per 01-09 1991
Corn. Slegersstraat 2b
Veertig jaar en hitsig!! 50 c/m
wordt
'
06 - 320*325*45
TANDARTSPRAKTIJK
Geopend dagelijks
R.A.TH. GORTZAK
BETTY'S ESCORT
Jan Tooropstraat 5
First class girls. Na 19.00 uur
; 13.00-21;00 üiir
Amsterdam
020-6340507/6328686.
Telefoon 6170513
BI-SEX CONTACTLIJN **
overgenomen
Bel 06-320*325*01 (50 cpm).
Te koop
door
Ook voor trio-sexcontact.
TANDARTS S.M.T-W-K TJIN
aangeboden
BI-SEX voor TWEE, direct
* Schaken? ledere donderGRATIS MICRO'S
NIET GRATIS
diversen
apart met een heet meisje
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
zijn:
dagavond in september in
of een lekkere jongen:
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• alle Micro's groter dan 5 regels
het Gemeenschapshuis bij de
06-320.330.82 (50 cpm).
« aan balie kantoor zijn opgegeven
• brieven onder nummer
Zandvoortse
Schaakclub. „Action Wear" S. M. L. XL
• verloren/gevonden
e de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
Voor info: tel. 14120 - 13224. XXL. Alle kleuren. Jogging- Blonde NATASJA doet het
« weg/aan komen lopen/vliegen
• woningruil
met 2 hete Buurjongens.
broeken, sweatshirts, capu•• maximaal 5 regels
« personeel gevraagd/aangeboden
Voor trouwfoto's chonsweaters. Per stuk ƒ 25. 06-320*327*77 (50 cpm).
• alleen voor particulier gebruik
• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden
Tel. 02507- BUURVROUW Chantal en
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen
• commerciële Micro's
Foto Boomgaard Thuisbezorgd.
13377, tussen 14 en 20 uur. haar hete buurjongens, live!!
Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Grote Krocht 26 * Te koop: babybad + stan- 06-320*328*01 (50 cpm).
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
daard ƒ 20; draagstoeltje
CAROLIENTJE, „vandaag
Tel. 13529
(rug) voor baby/peuter ƒ 15;
ben ik zo ondeugend".
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee * Weer naar school? Leer beschermrand wit, voor in le06-320*324*01 (50 cpm).
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat na ieder
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d óók in 3 lessen bij de Kruisver. dikant, ƒ 10. 02507-19827.
De heetste MEIDEN hoor je
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Eerste Hulp bij hartstilstand * Te koop: damesschoenen, op de sexadvertentielijn:
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven (cursus reanimatie). Inl.: tel. mt 36/37, klein geprijsd; leg06-320.325.80 (50 cpm).
02507-16085, hr. De Leeuw. puzzels a nf 2; Bobo's 10 a
k 0 0 P
b r u i d s i a P 0 n
m a a t
T e
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
• Wij behouden ons het ƒ 1,50. Inl.: tel. 02507-19968.
m 0 d e r n e
3 8
s a l 0 n t a f i 1
e n
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
recht voor zonder opgave van * T.k. Bosch schroef/boor
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
r i e t e n
T e l
0 2
3 4 3 .
s t 0 e l
redenen teksten te wijzigen mach., l.r. draaiend, oplaadPostbus 122, 1000 AC Amsterdam.
of niet op te nemen.
baar, z.g.a.n., ƒ75. Tel
Of
afgeven
bij:
' idien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
02507-12498.
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
* T.k. h.cafékapstok/30;3x
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
opklapbed vanaf ƒ 50; kinderWij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
bed ƒ 50; box ƒ 50; kinderstoe
ƒ60; k.t.v. ƒ75; grasmaaier De Orga/Livesex centrale is
de nieuwe Nederlandse Sex. De nieuwste films ;
ƒ25. Tel. 02507-17421.
sensatie! Elk uur wordt de
* T.k. ovale eetkamer uitsch centrale door nieuwe meisjes
ƒ 100; versterker Marantz bemand! Elk uur maak je dus
ƒ100; poppenhuis ƒ5. Tel kennis met een bloedstollend
02507-18402.
avontuur, je ontdekt de
"Navyvsëals;
T.k.a. tafeltennisspel; Gazelle nieuwe Porno/Technieken en
1 regel ƒ 3,82
jong.fiets voor 6 a 9 jr; dou (hulp)stukken die je nog niet
2 regels ƒ 3,82
checab.; gevelkachels; judo kende! Je gaat helemaal Live
De kleine zeemeermin
pak 6 a 9 jr; 2 eenpers, ledi zonder taboes alles doen wal
3 regels ƒ 3,82
in je eigen slaapkamer miskanten. Tel. 02507-17801.
4 regels ƒ 5,09
schien nooit gebeurd!
Love Lies and Murder
5 regels ƒ 6,36

apothekersassistent (m/v)

GRATIS

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

De Orga
Live/Sex
Centrale!

VIDEOTHEEK

r

.';•-". : . Gorn.
'
: • Slegersstraat 2b
i . tel.' 02507-12070
Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

* Te koop racefiets, i.g.st.,
merk Motobecane, ƒ 200. Tel.
02507-14943.
* T.k. Mobylette Kaptein
Dromfiets met modern uiterlijk
door vernieuwde accessoi'es. Vraagprijs ƒ 150. Tel. na
18 uur: 02507-15808.
T.k. Puch City SNORFIETS,
bj. '89, kl. rood + verz. tot '92,
.z.g.st., ƒ750. Tel. 16217.
T.k.: PUCH RIDER MACHO,
kleur: zwart, bouwjaar '88.
"'rijs ƒ950. Tel. 02507-13882,
* l .k.a. Puch Maxi met sterwielen ƒ 100; mountainbike
met verlichting ƒ 150. Tel. na
18 uur: 02507-15134.

Auto's en
auto-accessoires
OPEL MANTA ZW-HB, schermen voor slechts, Recaro,
ATS, APK 4-'92, event. met
3TE kop. + complete injecie, ƒ2250. Tel. 02507-17973.
T.k. HONDA CB 250 RS,
1981, ƒ 1550.
Tel. 02507-19971.
.k. TOYOTA CELICA, 1 jr
oud, kl. rood, 30.000 km, veel
extra's, ƒ36.000. Tel. 0250730890, b.g.g. 023-343542.
.k. wegens lease-wagen
'EUGEOT 205 XR 1.4i kat
1/'90, 28.000 km, met.blauw,
' 19.000. Tel. 020-6950212.

Vakantie
buitenland
STACARAVANS te huur in
ARDENNEN. Sept. vanaf
f 190 p.w. all-in. 04459-1598.

clubs
Duik snel in bed met een
hete meid! SEXCONTACT.
06-320*328*02 (50 cpm).
Vanavond 'n vrijpartij?
S-E-X-C-O-N-T-A-C-T-LIJN
06-320.329.88. (50 cpm).
VERSIER een afspraakje
voor vanavond. Contactbox.
06-320.330.77 (50 cpm).
VLUGGERTJE: Kim verwent
de jongens na de les.
06-320*330*32 (50 cpm).
WAAROM WACHTEN?
Zoek nu de vriend of vriendin
van je dromen. De Afspreekiijn, luister en reageer direct.
06-320.320.33 (50 cpm).
Wat kan WENDY ondeugend
zijn, vooral in de auto!
06-320.327.99 (50 cpm).
WULPSE Loesje gaat lekker
tekeer met drie jongens.
06-320.330.96 (50 cpm).
Yvette gaat op SEXBEZOEK
bij het Annet. Triosex!
06-320.320.95 (50 cpm).
Zoek je een hete meid?
Bel de TIPPELBOX:
06-320*322*11 (50 cpm).
Zoek jij een lekkere meid?
De Hete MEIDENLIJN:
06-320*320*36 (50 cnml

Als jij als échte Zandvoorter weet te
ontdekken waar wij precies ons flatje
hebben, dan maak jij kans om met ons
een avondje (of de hele nacht?) op stap
te gaan naar het beste café van het
dorp: dus! Schrijf ons waar
je denkt dat we zitten en hoor ons uit.

06.340.340.50
Postbus 547 / Haarlem
Een heet PRIVÉ-MEISJE
aan huis? Sexprivédating.
06-320.325.04 (50 cpm).
Een Rijpe hete donkere
vrouw voor jou *****
50 cpm 06-320*320*91
FLIRTEN met z'n tienen. Voor
leuke jongens en meiden.
06-320.330.01 (50 cpm).
* * * * G-A-Y P-R-I-V-E * * * *
Jij wilt straks snel en
discreet een opwindend
afspraakje regelen? Bel
dan Gay Privé, want daar
zit je direct apart. Druk
op de nul voor 'n andere
jongen. Veel Succes!!
06-320.322.68 (50 cpm).
GLUREN: Buurvrouw Linda
is weer hitsig en heet.
06-320*330*67 (50 cpm).

Nieuw: SEX CONTACTLIJN
Luister naar hete meiden
die op zoek zijn naar.
jongens, voor het vervulle'n
van hun hete sexwensen.
06-320.330.66 (50 cpm).
Nu is het tijd voor een
hete sexafspraak met een
hete meid. TIPPELLIJN:
06-320.330.42 (50 cpm).
PARTNERRUIL. Privé,
direct apart met mannen en
vrouwen die zin hebben in
een spannende sexruilü •
06-320.330.91 (50 cpm).Pascale doet het in de '
keuken. Echte KEUKENSEX.
06-320*330*98 (50 cpm).
PIKANT. 2 hete meisjes
zijn hitsig! Alles uit!!
06-32&*330*34 (50 cpm).

PLEZIER VOOR TWEE,
de manier om direct een
Vrouwen zoeken sexnieuwe vriend of vriendin
contacten 24 u. p/d
aan de lijn te krijgen.
046-370639
Bel: 06-9.500 (50 cpm).
Snel resultaat!
SABRINA ligt te zonnen,
zelfs haar strakke tangaHarriët: schunnig en hard
slipje trekt ze uit.
*** ... ruige porno ... ***
06-320.323.44 (50 cpm).
** 50 cpm. 06-320*320*53
SEX-ADRESSEN
Het KAMERMEISJE in haar
via keuzemenu, snel de juiste
te korte rokje, alles uit!!
dame kiezen, elke dag serieu06-320*328*33 (50 cpm).
ze adressen verwacht. Live
Hete MANDY smacht naar door de dames ingesproken
een heet hoogtepunt.
06-96.85 (50 cpm.) •'•' :
06-320.322.03 (50 cpm).
SexMeisjes
Hete meiden zijn op zoek Volle Bolle!! SOcpm
*** PORNO DATING * * *
06-320.320.22
06-320*321*44 (50 cpm).
S.M. Direct apart met een
HOMO: het is wel slikken
strenge meester of met
voor die hete jongens.
een onderdanige slaaf!!
06-320.327.01 (50 cpm).
*** Gay S.M. voor TWEE ***.
06-320.329.99 (50 cpm).
Homo: Jongens onder elkaar.
Hoor ze heet TEKEER gaan. Stiekem MEEGENIETEN met
06-320*330*88 (50 cpm).
3 hete schoolmeisjes (18 j.).
06-320*322*04 (50 cpm). :
HOMO JONGEREN PRIVÉ
Heb jij trek in een heet
Stoute sex-afspraakjes.
afspraakje met een jonge
Jonge MEISJES-CONTACT'
knul? Bel nu en je zit
(18 j.) 06-320.330.16 (50 cpm),
direct apart met een boy.
Suzanne: achter de ramen
06-320.322.16 (50 cpm).
geeft ze een hete shojA/.
Homo: Zoek je 'n hete boy
06-320.329.01 (50 cpm).
voor een SEX-AFSPRAAK??
Tessa (18) is zo'n lekker •
06-320*330*18 (50 cpm).
OPGEWONDEN tienermeisje!
Ik heb nou eenmaal hele
06-320*328*88 (50 cpm). :
grote ...! Topsex! Topsex!
* * * * * TIENERSEX * * * * *
50 cpm ... 06-320.325.25.
Jong en onschuldig ...?
LINGERIE: Huisvrouwtje
06 - 320*324*24 (50 c/m)
Jolanda, volslank en DD!
** TRIOSEX-Contactlijn *'
06-320*329*33 (50 cpm).
06-320.320.92 (50 cpm).
MARIETJE staat te liften
Ook voor partnerruil.
in haar strakke rokje!
Twee meisjes TEGELIJK?
06-320.321.20 (50 cpm).
Bel Suzanne en hete Lisa..
MEEGENIETEN, triosex met
06-320.330.56 (50 cpm).
Loesje en stoute Anita.
UITDAGEND tienertje gaat :
06-320*328*04 (50 cpm).
mee met 2 jongens. Trio!
MIRANDA: „Lekker met Wen06-320*326*01 (50 cpm).
dy onder de hete douche"
06-320*330*07 (50 cpm).
Diversen
MONIQUE, haar eerste keer,
ze trilt van sex-genot.
06-320.330.97 (50 cpm).
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag-nachtserv. 020-6424800.

Gratis sex

Non/Stop
Ordinaire
Pornosex!
340.320.80
06/50 cpm. Red Ear H'lem

• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de behandeling.

Perspneelswerving
dichtbij huis?

Zandvoorts Nieuwsblad

6
7
8
9
10

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.

•The Tender.

Alle prijzen incl. 6% BTW

dierenbenodigdheden

Naam:
Adres:

•

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

340.340.25

06/50 cpm. PO Box 547 H'lem
De SEXADRESSENLIJN, elke
dag nieuwe adressen van de
Muziek* Gevraagd Barbiehuis. Tel
hete dames & meisjes.
instrumenten
02507-13873.
06-320.328.00 (50 cpm).
* T.k. gevr. 2-pers, vouw
-De S.M. CONTACTLIJN**
Strenge sexcontacten.
Gevr. voor vereniging piano bed. Tel. 02507-16019.
06-320*322*20 (50 cpm).
en accordeon. Tel. 0250717462 na 19.00 uur.
Onroerend goed
Direct Snel SEXCONTACT!
De Live-Afspreeklijn:
en woonruimte
06-320*322*88 (50 cpm).
Dieren en
te huur

regels ƒ 7,63
regels ƒ 8,90
regels ƒ10,18
regels ƒ11,45
regels ƒ12,72

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis adverteren.

Postcode:

Te koop
gevraagd
diversen

•

aangeboden

Te huur event. te koop 2-kam
Ervaren fokker heeft Beagle serviceflat voor 65+ echtpaa
pups te koop. 01738-8219.
of alleenst.
Flatgebouw „Kinheim", Haar
HONDENKAPSALON
lem/grens Heemstede. Onm
ELLEN CATS
Vakkundige vacht-, voet- oor- oplev. Tel. 023-243386.
tand- en wasverzorging van T.h. aangeb. voor net meisj
uw hond'lar,ghaar/kat/konijn
GESTOFFEE'RDE KAMER.
Tel. 12773 of 13368.
Tel 16505

Nieuw: ** BI-SEX PRIVÉ *
Direct apartlijn voor trio,
jongens en hete meisjes.
06-320.330.46 (50 cpm).
Zoek jij een lekkere Boy?
Homo/BI-sex/SM-DATING.
06-320.330.95 (50 cpm).
• Wij behouden ons hè
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Voor personeelswerving dicht bij huis werkt Weekmedia.
Onze kranten verschijnen editie-gewijs, zodat u gericht
kunt adverteren in de directe omgeving van uw onderneming.
Elke week opnieuw geven de personeelspagina's van
Weekmedia een overzicht van vacatures in en rond Amsterdam. De lezers weten deze pagina's te vinden; zij
zoeken een baan dicht bij huis.
De 18 kranten van Weekmedia verschijnen wekelijks in
een oplage van 650.000 exemplaren.
De kracht van Weekmedia is de unieke plaats die de
verschillende kranten in hun gebied innemen. Zij bieden
de lezer veel plaatselijk nieuws en leesplezier en ze worden daarom intensief gelezen.
Wilt u meer weten? Vraag de brochure over personeelswerving aan: 020-562 62 76.

Weekmedia werkt!

WEEKMEDIA22

DONDERDAG 22 AUGUSTUS 1991
(ADVERTENTIE)

kust
keur

Sister Sledge op
American Sunday
Op het circuit vindt komende
zondag op het circuit de spectaculaire 'American Original Sunday'
plaats. Deze bestaat uit verschillende evenementen. Eén van de
topattracties is een optreden van
de legendarische 'Sister Sledge'.
Daarnaast zijn er optredens van
de 'Blues Brothers' en 'The
Trammps'. Maar een Amerikaans
evenement is natuurlijk niets zonder American Football en Cheerleaders en daarom zullen ook deze
niet ontbreken.
De race- en andere sportliefhebbers komen eveneens aan hun
trekken. Het cheerleaders en
daarom zullen ook deze niet ontbreken.

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

~ UITGAANSTIPS

Brandweer-allerlei in
de Haarlemse Vleeshal

De race- en andere sportliefhebbers komen eveneens aan hun
trekken. Het circuit is het decor
van Dragster-races en achter de
tribune zijn Mountainbike-professionals aan het werk. De jaren vijftig en zestig staan centraal in 'Ca.lifornia'. In deze tent is een expositie met jukeboxes, neonlichten en
andere items uit deze periode.
Daarnaast is er een American Diner-stand waar het publiek zich te
goed kan doen aan Amerikaanse
snacks. De Pits is ingericht als
'winkelcentrum'.
De organisatie belooft 'de mooiste file ter wereld op Route 66'.
Daar zijn American Originals te
zien zoals Cadillacs en Chevys,
maar ook Harleys, Trikes en The
All American Trucks. Liefhebbers
van skateboard en rollerskates
kunnen terecht bij 'New York'. Er
zijn doorlopend demonstraties,
ook van het Rock 'n Roll-dansen.

ZANDVOORT/HAARLEM - De tentoonstelling Driehonderd
Jaar Brandweer in de Haarlemse Vleeshal geeft een boeiend
verslag van de brandbestrijding in Haarlem, gedurende de
afgelopen eeuwen. De Vleeshal is te vinden op de Grote Markt
en is dagelijks geopend van elf tot vijf uur, op zondag vanaf één
uur. De tentoonstelling is te zien tot en met 15 september.

De expositie, die veel beeldmateriaal bevat, is zo ingericht dat deze ook
interessant is voor kinderen. Het initiatief is genomen in verband met het
300-jarig jubileum van de Haarlemse Brandweer en het 100-jarig bestaan
van de Haarlemse Ve'renigdë Brandblussers Vereniging 'De Tien'. De
geschiedenis die in de Vleeshal wordt beschreven, gaat van georganiseerde
chaos naar beheersbaar incident. Tussen het luiden van de tarandklok in
het Klokhuis en het draaien van het 06-11 nummer, ligt een lange periode,
evenals tussen de leren brandemmer en de centrifugaalpomp. In die tijd
begon brandbestrijding als vak steeds meer contouren te krijgen, rond de
technische ontwikkelingen kwam een instantie tot stand die hulpverlening op een breed terrein als doel kreeg.

Korte tips
In de Zandvoortse straten kan
men komende tijd 'The New Basinstreet Pive' tegenkomen, vijf
gerenomeerde jazz-musici uit de
regio, onder leiding van Rota
Schreuder (van de Haarlemse
Jazzclub). Zij komende twee
weekenden een aantal keren op in
deze gemeente. De band zal een
route door Zandvoort lopen die
begint in de Kerkstraat, daarna
gaat het via Kerkplein en Gasthuisplein naar de Haltestraat. De
optredens vinden plaats van 17 tot
19 uur.
• Atelier Paulus Loot heeft tot half
september een tentoonstelling
van schilderijen van de Zandvoortse kunstenaar Jaap Bouhuijs. Geëxposeerd worden zee- en
strandgezichten, die Bouhuijs in
de zestiger en zeventiger jaren
schilderde. Atelier Paulus Loot is
gevestigd aan de gelijknamige
boulevard, op nummer 21, bij de
watertoren. Het atelier is in het
weekend geopend en bij mooi
strandweer ook op werkdagen en
's avonds.
• Het Cultureel Centrum op Gasthuisplein 9b heeft de tentoonstelling 'Geknoopt gestrikt' onder
haar dak. De geschiedenis van de
stropdas wordt getoond en er zijn
veel bijzondere exemplaren. Het
Cultureel Centrum is dagelijks geopend van half twee tot vier uur.
De expositie is te zien tot vijftien
september.
• De openbare bibliotheek exposeert tot 30 augustus olieverfschilderijen van de Duitse kunstschilder Michael Weber.
De tentoonstelling 'Changesimages' is te zien tijdens openingsuren van de bibliotheek.
• Het Teylers Museum in Haarlem toont tot en met 25 augustus
tekeningen uit eigen bezit en
hoogtepunten uit de collectie. Het
Museum is gevestigd op Spaarne
16 in Haarlem.

Het evenement wordt door de
ambassadeur van de Verenigde
Staten, C. Howard Wilkins Jr. geopend. Het begint 's ochtends om
tien uur en duurt tot zeven uur 's
avonds. Iedereen die een openOpen: dinsdag tot en met zaterbaar vervoersbewijs kan laten
dag van tien tot vijf uur en zondag
zieri, mag gratis naar binnen. Orvan één tot vijf uur.
ganisator Lucky Strike geeft ook
• Robots in allerlei soorten en ma'tickets' uit. Met dit bewijs taeten zijn t/m l september te vinden
draagt de toegang twee gulden vijfin Technologie Museum NINT,
tig. Mensen die niet in het bezit
Tolstraat 129 Amsterdam. Open
zijn van deze kaarten betalen vijfma t/m vrij. 10-17 uur, za/zo. 12-17
tien gulden entree. Op het terrein
uur. Entree/7,-//5,-. Kinderen t/m
moet betaald worden met 'Ameri5 jaar gratis.
can Bucks'. De organisatie heeft
•
Een
karakteristiek
plaatje
van
de
Haarlemse
Verenigde
Brandblussers
dertig stands waar mensen dit be- Vereniging 'De Tien'.
Bereikbaar met tramlijn 4 en 3.
taalmiddel kunnen kopen.
(NS-dagtocht nr. 67).

Bar - restaurant - terras

„SCHRANSEN
ff

Boul. Barnaart 22
Zandvoort, tel. 15445

Nieuwe oogst
Zeeuwse super
(Woensdag gesloten)

Na aanrijding in
slaap gevallen
ZANDVOORT - Een 21-jarige
inwoner van Zandvoort, die
maandagnacht na een aanrijding was doorgereden, kon
toch nog in de kraag worden
gevat. De brokkenmaker bleek
onder invloed van sterke
drank.
Getuigen hadden gezien dat de
man op de Achterweg een andere
auto had aangereden. Zonder zich
om de mogelijke schade te bekommeren, koos hij het hazepad. De politie kreeg van de getuigen een signalement van de auto, nauwkeurig genoeg om een speuraktie in te kunnen
zetten. Uit voorzorg werden daarbij
de omliggende korpsen alvast gealarmeerd.
Een onderzoek in de directe omgeving leverde echter al het gewenste
resultaat op. Op de Louis Davidsstraat werd een wagen aangetroffen,
die voldeed aan het signalement. De
agenten die poolshoogte gingen nemen, dachten in eerste instantie dat
de verdachte de auto had verlaten.
Bij nadere onderzoek bleek echter
dat hij in zijn voertuig in slaap was
gevallen. Vroegtijdig gewekt, werd
de man, die onder invloed van alcohol bleek te verkeren, alsnog ter verantwoording geroepen. Zijn auto
werd in beslag genomen. Hijzelf
kreeg een proces-verbaal uitgereikt.

Politie geboycot wegens popfestival
ZANDVOORT - Een Zandvoorter 'bezette' zaterdag de
telefooncentrale van de politie,
uit onvrede over de muziek
van de Marlboro Music Toer
'91. Agenten van de surveillancedienst moesten hem tot de
orde roepen. Daarnaast kwamen er nog zeven klachten binnen. De ruim zeshonderd liefhebbers van popmuziek die op
de optredens waren afgekomen, toonden zich erg enthousiast.

CINEMA CIRCUS
Bioscoopprogrammering 23 t/m 29 aug. 1991
Zondag 25 augustus om 14.00 uur
Optreden van de Clowns

PEPPI & KOKKI
KAARTEN ƒ9,50. Kinderen tot 12 jaar ƒ 7,50

Het ruim twee uur durende muziekspectakel, inclusief een lasershow, op het kermisterrein achter
het NS-station, betekende vooral
voor de Zandvoortse jeugd weer een
gezellig avondje uit. De deinende
massa voor het immense podium getuigde daarvan. De organisatie had
voor deze gelegenheid dan ook artiesten met klinkende namen ingehuurd. Bekende artiesten als Tony
Scott, Daisy Dee, Girlstreet, B.B.
Queen en de groep 'Pull Effect &
Stacey Paton' zorgden voor een daverende show, die werd gepresenteerd door de bekende AVRO-3-DJ
Robin Albers.

Het popfeest achter het station trok ruim zeshonderd bezoekers.

straat maakte van zijn hart geen
moordkuil. Hij bestookte de agenten op het bureau met tientallen
boze telefoontjes. "De telefooncentrale raakte hierdoor zelfs overbeVoor sommige inwoners bleek de last, het bureau raakte tijdelijk buihappening echter geen succes. Vol- ten bereik", vertelt Honders.
gens politiewoordvoerder Honders
deden zeven dorpsgenoten hun beDe dienstdoende wachtcommanklag over de - in hun oren - te harde dant bracht de over zijn toeren gemuziek. Eén bewoner van de Zee- raakte beller persoonlijk ervan op

Foto: Bram Stijnen

de hoogte, dat zijn verwijten niet aan
het juiste adres waren gericht. 'Niet
hij, maar het Zandvoortse gemeentebestuur had de muziekvergunning
afgegeven', zo wist hij te vertellen.
Een bezoekje van enkele agenten
bleek meer succes te hebben.
Na het onderhoud staakte de man
zijn telefonische tirades en waren
alle lijnen weer 'open'.

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

Ere wie ere toekomt. Laat ons
dus eerlijk zijn. De metamorfose
van de leertent van Mant'red op
het Raadhuisplein is geslaagd.
Laatst schreef ik over de 'spieringen', die ons gemeentewapen op
zijn uitstalling zouden sieren.
Blijkbaar was ik wat te voorbarig.
De schildering is nu af. Het talent
van de kunstenaar laat nog steeds
niets te wensen over, zo blijkt.
Hulde dus voor het initiatief van
Manfred de leerman. Het plein is
weer een stukje opgeknapt.

Vrouwenkoor
Laatst kwam ik ze tegen. Het
Zandvoorts Vrouwenkoor in de
'Zandvoortexpres'. Het bestuur
van deze bloeiende vereniging had
de stunt bedacht. De eerste repetitie-avond leek haar een goede gelegenheid om ons dorp eens vanuit
een andere hoek te bezien. Uit de
reacties van de overige leden viel
op te maken, dat dit initiatief bij
hen zeer in de smaak viel. Het
Zandvoorts vrouwenkoor blijkt
nóg steeds springlevend. In de nabije toekomst staan ons weer vele
optredens te wachten. Als eerste
profiteren daarvan de bewoners
van het 'Huis in de Kostverloren'.
Zij kunnen op 13 november genieten van een naar verwachting uitstekend concert. Ondanks het feit,
dat het ledenaantal de laatste tijd
weer flink vooruit gegaan is, zijn
nieuwe leden natuurlijk nog altijd
van harte welkom. Dames zonder
'kikker in de keel', die wel eens
iets anders willen dan elke woensdagavond naar de televisie kijken,
wordt aangeraden op deze avond
vanaf 20.00 uur geheel vrijblijvend
eens het oor te luisteren te leggen
bij 'Gebouw de Krocht'. Tien tegen een, dat ook zij de smaak van
het zingen te pakken krijgen.

Mannenkoor
Van het Vrouwenkoor naar het
Mannenkoor, is op papier maar
een kleine stap. Ook met deze vereniging gaat het goed. De repetities in het Gemeenschapshuis zijn
weer begonnen, ten teken dat het
zomerseizoen weer ten einde
loopt. Laatst sprak ik een van de
leden. „Het Zandvoorts Mannenkoor zoekt vrienden", vertelde hij
aan mij. „Ik dacht dat jullie die al
hadden", antwoordde ik. Het 'lid'
ging er eens goed voor zitten. „Het
koor heeft een vriendenclub opgericht. Het doel hiervan is ons financieel een beetje te steunen.
Aan onze sympathisanten vragen
wij minimaal tien gulden per jaar.
De gulle gevers ontvangen daarvoor een maal per twee maanden
ons clubblad 'Luidkeels'. Een
leuk, leesbaar periodiek, vol wetenswaardigheden over ons Zandvoorts koor".
Het leek mij een aardig idee.
Vandaar dat ik u dit bericht aan de
hand doe. Bent u geïnteresseerd
en draagt ook u dit koor een warm
hart toe, dan kunt u contact opnemen met penningmeester Ton
Kaspers, Koninginneweg 43, telefoon 16711.

Potgieterstraat

lapt' voor een gezellig barbecue-feest. Hun straat zal voor deze
gelegenheid worden omgetoverd
tot een grote eetzaal. „In de buitenlucht smaakt het eten lekkerder", zo werd mij ooit verzekerd.
Hoe het ook zij, het belooft daar
een gezellige boel te worden. De
straat zal voor deze gelegenheid
voor alle verkeer worden afgesloten. Het is maar dat u het weet.

Sportieve prestatie
Voor de liefhebbers van een partijtje golf heb ik nog een aardig
berichtje. Een van de leraren van
de Zandvoortse hockeyclub heeft
onlangs een formidabele prestatie
geleverd. De B-professional, Dirk
de Groot, sloeg tot twee maal toe,
op de Amsterdamse golfbaan
Olympus een 'Hole in one'. Toen
ik dit hoorde, heb ik even achter
mijn oren moeten krabben. Achteraf begrijp ik pas wat dit bctckent. De Groot mepte het balletje
in één slag in het gaatje. De afstanden bedroegen maar liefst 207- en
184 meter. Of hij nu geluk had, of
dat hij zo goed was, dat kan ik niet
beoordelen. Op l september aanstaande wordt er op het 'Duintjesveld' in het binnencircuit een golftoernooi gehouden. Dit evenement wordt gesponsord door Restaurant 'De Zonnehoek'. De Groot
is ook van de partij. Ik ben benieuwd of het hem voor de derde
keer lukt. Kijken kost niets. U
bent bij deze van harte uitgenodigd.

'Wim Hildering'
Nog een aardig berichtje van
onze plaatselijke toneelvereniging. 'Wim Hildering' werd vorige
week door de VARA uitgenodigd
om mee te doen, aan een film over
de kleinkunstenaar Toon Hermans. De raadszaal vormde voor
deze gelegenheid het decor voor
een opmerkelijke trouwpartij.
'Toon' trouwde voor de tweede
maal. De artiest zelf was echter in
geen velden of wegen te bespeuren. Zijn rol werd overgenomen
door de acteur Dick Riemstra. In
een persiflage op het leven van
Toon gaf hij het ja-woord aan de
actrice Gemma van Eek.
In ons dorp hebben wij de afgelopen jaren al aardig wat amtatenaren van de burgelij ke stand versieten. De meest opmerkelijke was
ongetwijfeld die van afgelopen
vrijdag. Maurice Hermans, een
van de zoons van Toon, had deze
rol op zich genomen. Toon wordt
dit jaar 75 jaar. Ter gelegenheid
van deze mijlpaal zendt de VARA,
later dit jaar, op Nederland 3, het
jubileum-programma 'Pitoresque
Mecanique' op de buis. Dit programma, dat op lokatie werd gefilmd, is een muzikale rondwandeling door het leven van Toon.
Zandvoort kwam in aanmerking, omdat de cabaretier zo'n
35-jaar geleden in Zandvoort heeft
gewoond. Het gemeentebestuur
was dan ook graag bereid de zaal
voor deze muzikale verfilming beschikbaar te stellen. „Een bruiloft
zonder gasten is geen bruiloft",
meende regisseur Bouke Kappes.
Hij schakelde 'Wim Hildering' in
voor de figuratie. Voor de leden
werd het een 'lange zit'. De opname van deze slechts enkele minuten durende scène duurde ruim
drie uur. Commentaar van de leden: „Wij hadden dit voor geen
goud willen missen".

Met het verscheiden van de zomer blijkt pas hoe inventief sommige van onze dorpsgenoten zijn.
Onlangs werd ik door de bewoners uit de Potgieterstraat uitgenodigd om aanstaande zaterdag
(overmorgen dus) eens een kijkje
te komen nemen op hun straatDit was het weer voor deze
feest. Onder het motto: 'een goede week. Blijf gezond, tot de volgende
buur is beter dan een verre vriend' week.
hebben alle buurtbewoners 'geBram Stijnen

Zandvoorts Touwtrekkampioenschap weekje uit

ZANDVOORT - Naar verwachting tweehonderdnveertig sterke mannen en vrouwen,
verdeeld over dertig teams,
zullen op zaterdag 31 augustus
weer deelnemen aan het Zandvoorts
Touwtrekkampioenschap. Het evenement stond in
eerste instantie gepland voor
aanstaande zaterdag maar om
organisatorische
redenen
moest het een weekje worden
opgeschoven. Het kampioenschap wordt gehouden op het
strand voor paviljoen 'Club
Maritime', vlak naast de Rotonde.

tegenstelling tot vorige jaren komt
alleen het winnen dit jaar niet op de
eerste plaats. De jury zal dit keer
speciaal letten op de inzet en de 'aankleding'. Nieuw is ook de presentatie. Pieter Joustra en Bram Stijnen
hanteren als leden van de Zandvoortse toneelvereniging 'Wim Hildering' gezamelijk de microfoons.
Enig vuurwerk kan dus verwacht
worden. Nu al is zeker dat ook zij, in
een gezamenlijke 'trekpartij' hun
krachten zullen beproeven.

Inschrijven

,

EKEWCOSM;:

•j&jS^?i&$^y.ï. METEORFILM.:

Dagelijks om 14.00, 16.00
en 18.30 uur;

ASSEPOESTER
Ned. gesproken
Kaarten Volw. ƒ12,50,
kinderen tot 12 jaar ƒ9,00

Dagelijks om 20.15 uur

DANCES
WITH WOLVES
Kaarten ƒ17,50 EXTRA
LANGE FILM

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5 2042 JM ZANDVOORT

Tel.

02507-18686/19535

De organisatie van het evenement
is dit jaar in handen van de Stichting
Zandvoort Promotie', strandpachter
Jan Oonk en voetbalvereniging
Zandvoort '75. Daarmee komt deze
ludieke happening weer terug op het
strand sinds het twee jaar geleden
van de evenementenlijst werd geschrapt door de toenmalige organisatoren, AFAPA. Tijdgebrek was de
voornaamste reden. Voor Simon
Paagman van de Stichting Promotie
Zandvoort en Jan Oonk van Club
Maritime was het een wat moeilijk
te verteren zaak. Dit festijn moet
voor Zandvoort behouden blijven,
vonden zij. Paagman stelde zijn
diensten beschikbaar om de organisatie rond te krijgen, dat is inmid- • Enkele jaren terug was het touwtrekkampioenschap van Zandvoort ook al een ludieke happening.
dels gelukt.
(Archiellolo)
achttallen van plaatselijke horecabedrijven. Verder is er ook van poliVolgens Oonk wordt het weer een tiezijde belangstelling getoond. Naar
grandioze happening. Onder de verwachting zijn eveneens het Zandteams bevinden zich ook nu veel voorts Mannen- en het Zandvoorts

Zusters en broeders

Vrouwenkoor, Toneelvereniging
'Wim Hildering' en verschillende
sportverenigingen opnieuw van de
partij. Zelfs de trekkende Zusters en
Broeders uit een bekend bejaarden-

tehuis zouden zich opgegeven hebben.
Inmiddels zijn de bekers binnen,
zijn de bossen bloemen besteld en
zelfs de jury is al samengesteld. In

De touwtrekwedstrijden om het
kampioenschap van Zandvoort op
zaterdag 31 augustus beginnen om
12.00 uur. De bekers worden rond
18.00 uur door de wethouder van
sportzaken, Jan Termes, uitgereikt.
Inschrijven kan nog bij Club Maritime.
De inschrijfkosten bedragen tien
gulden per deelnemende ploeg. leder team moet uit minstens acht
personen zijn samengesteld. Er
wordt gestreden in drie catagorien,
onderverdeeld in dames-, heren- en
gemengde teams.
Enige haast, met inschrijven is wel
geboden. Tot uiterlijk woensdag 28
augustus kunnen de ploegen zich
nog aanmelden. Gezien de duur van
het evenement kunnen 'slecht' dertig teams aan het evenement meedoen.
Na de prijsuitreiking geeft Jan
Oonk van strandpaviljoen 'Club Maritime' een groots barbecuefeest,
waardoor dit initiatief al op voorhand een geslaagde happening belooft te worden.
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Postzegels - Munten

BETTY'S ESCORT
-irst class girls. Na 19.00 uur
020-6340507/6328686.
* 15 sept. is de dag dat Ben Reisorg. Cycletours verkoopt prachtige (één tot enkele
Zaterdag 14 sept a s houdt De Amsterdamsche Vereenigmg Alfennk Abraham zien mag. weken gebr) SHIMANO STI 200GS „hybrides" (= stads ATB
BI-SEX CONTACTLIJN **
„DE PHILATELIST" een GROTE RUILBEURS in HUIZE PAX, Kom hem allemaal feliciteren, met smalle banden), geheel met Shimano afgemonteerd, 21 3el 06-320*325*01 (50 cpm)
Ferd Bolstraat 194, Amsterdam, van 10.00 tot 1700 uur. bij Bibi for Shoes moet u we- versn., spatborden, verl, bag.drager. DAMES- en HEREN- Ook voor trio-sexcontact.
MODELLEN in vele framematen (48 t/m 64 cm) ƒ 625.
Bereikbaar met tram 3, 12, 24, 25 en bus 15. Toegang gratis zen xxxx J-G-J-M
BI-SEX voor TWEE, direct
•*• Ab en Liesbeth Reurts har- BATAVUS ATB-BUSTER + ƒ 400.
apart met een heet meisje
KINDERFIETSEN:
12
versn.
Stads
ATB,
20
en
24"
wielen,
telijk gefeliciteerd met de geof een lekkere jongen
Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf
boorte van Jessica-Elise, veel compleet, resp. ƒ 225 en ƒ 275 en diverse andere types (o.a.
06-320.330 82 (50 cpm)
Batavus
kinderfietsen)
geluk. Jack-Hilde, Melissa en
WANNEER1? 13 en 14 september 10-17 uur (KOM VROEQi) Blonde NATASJA doet het
Isabelle.
Centrale W. Hak 24 uur service
WAAR9 Spaklerweg t.o. Deltalloyd bij Amstelstation, Amster- met 2 hete Buurjongens.
ONDERHOUD - ROET- EN BRANDSCHADE * Abraham weet waar de dam. INFO. 020 - 6274098 / 6684639.
06-320*327*77 (50 cpm).
mosterd te halen, Kerkstraat
LOODGIETERSWERK - ONTRUIMING - OOK VOOR
BUURVROUW
Chantal en
Te
koopMicro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worUITKERINGSGERECHTIGDEN BETAALBAAR
1A Mananne.
naar hete buurjongens, live11
Te koop
DAMES- en KINDERFIETSEN
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergrootTel 0104375510, b g g 01815-5867, fax 010-4626893.
* Al wordt Ben Alfennk zon06-320*328*01 (50 cpm)
ten
Prijzen v.a ƒ 100/200
aangeboden
dag 50 jaar, toch staat hij in
Aangeboden
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
RENT a BIKE CENTRE
CAROLIENTJE,
„vandaag
de schoenenzaak voor u
diversen
Onroerende
benang- en witwerken tegen
Micro's op de pagina „MICRO'S"
ZANDVOORT
ben ik zo ondeugend"
klaar
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
billijke prijzen Tel 30888
Passage
20
goederen te koop
06-320*324*01 (50 cpm).
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0,40 per millimeter
2042 KT ZANDVOORT
* Ben, je wordt 50 jaar nou,
* Te koop box, br + kleed
gevraagd
Sluitingstijd' dinsdag 15.00 uur
De
heetste MEIDEN hoor je
Telefoon
02507-13343
wanneer word je Ans mevr.?
ƒ50, 1-pers. bed, lattenboU kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of afgeMuziekop de Sexadvertentielijn.
Bart en Hennie.
Te koop 2 MEISJESFIETSEN dem, ƒ50; poppekmderstoel
ven/zenden aan
06-320.325.80 (50 cpm)
instrumenten
ƒ10, poppewieg, net, ƒ25
• Zandvoorts Nieuwsblad. Gasthuisplein 12.
+ DAMESFIETS
* Dames kom naar de KerkGARAGE
Tel.
02507-15775
2042 JM Zandvoort
Tel.
16505.
straat
1
A,
daar
staat
een
sexy
TE KOOP GEVRAAGD
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
man van vijftig klaar Liesje. * Te koop damesfiets ƒ 125. * Te koop bureau en bureauTel 02507-14534
Gevr voor vereniging piano
1421 AA Uithoorn
kast, blank hout, ƒ95, 2-pers
en
accordeon
Tel
02507* De Knetermannen maken Tel. 02507-17794.
• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties:
het goed Zij groeten hun T.k. CITTA (aug. '70), i.z.g.st, bed en kastjes, 140 br., ƒ50.
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer, 17462 na 19.00 uur
Onroerend goed
suikerdotten en overige sup- veel ace , zw /wit. Prijs ƒ 1450 Tel. 02507-14104.
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant. De Ronde
porters.
en woonruimte
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
* Te koop commode ƒ25,
Tel. 02990-44119.
Onroerend
goed
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperpoezentas ƒ 15, 1-pers. spite huur
* Een paar zoals zij, zal er
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsen woonruimte
raal + steunen ƒ25; fietsnooit of te nimmer meer zijn!
aangeboden
blad De Purmei, De Zaanse Gezinsbode en De Nieuwe
Woninginrichting
mand kind ƒ 15. Tel. 02507- De Orga/Livesex centrale is
te huur gevraagd
Hen en Claudia heel veel geWeesper ƒ 6,38 per millimeter
111
13085, na 19 uur
de nieuwe Nederlandse Sexluk gewenst
Hanny, Max,
Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur
1
Dennis, Joyce
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- SPOED' Moeder met 2 kinde* Te koop Hermes schrijf- sensatie Elk uur wordt de
KAMER TE HUUR
Lijsten
op
maat
centrale
door
nieuwe meisjes
combinaties m de Micro's zijn op aanvraag bij onze kanto- ren zoekt tijdelijke WOONmachine, Ambassador, ƒ 125;
De Witte Zwaan
1
* Ellen en Ron, van harte geren verkrijgbaar
bij
moderne salontafel, l. 125, br. bemand Elk uur maak je dus
Tel. 12164, na 18 uur 16658 feliciteerd met de geboorte
RUIMTE Tel 02507-14043
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
64, h. 40 cm, donker hout, kennis met een bloedstollend
van jullie zoon Milly, Ed en
Te huur aangeboden
Foto Boomgaard ƒ150.
WOONRUIMTE gevr voor
avontuur, je ontdekt de
gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm.kosten
Tel. 02507-12698.
Mano
GESTOFFEERDE KAMER
nieuwe Porno/Technieken en
• BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers jongeman, met k.d.t, + ƒ 500
Grote
Krocht
26
* Te koop ledikant, 70x140 (hulp)stukken die je nog niet
voor net meisje Tel. 16505 * Gehoord ook op 20 sepverstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten hr Tel 18278, na 18 uur
+ dekbed, matras en over- kende1 Je gaat helemaal Live
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
tember a s legt Bertus B. de
wordt ƒ3,00 in rekening gebracht.
trek ƒ 150, 4-pits gasstel ƒ 50, zonder taboes alles doen wat
gloednieuwe rode loper uit.
Onroerend goed
Tapijttegels
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefocampmgbed, Chicco, ƒ90 in je eigen slaapkamer mis* Help de Polen. Stuur eens
nisch opgeven- tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
Tel. 02507-13085, na 19 uur.
te koop aangeboden
nieuw, v.a. ƒ 1,25 p.st.,
schien nooit gebeurd1
een voedselpakket! Geen
bezorgklachten) of zenden aan
alle merken, o.a. Heuga,
9
1
* Te koop Tefal strijkmachiadres Dat hebben wij voor u
Centrale Orderafdeling Weekmedia
project-geschikt v.a. ƒ 2,50. ne, tafelmodel
Vraagprijs
Postbus 122
Inl. tel 02907-5235.
Open
huis
SPECIALE
PARTIJPRIJZEN.
ƒ300. Tel. 02507-12698.
1000 AC Amsterdam
06/50 cpm. PO Box 547 H'lem
*
Heus,
op
15
sept.
gaat
het
HET
TAPIJTTEGELHUIS,
De Ruyterstraat 38:
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
1e Gonst. Huygensstr. 41, * Te koop wandelwagen, De SEXADRESSENLIJN, elke
gebeuren, dan staat Abrazaterdag
14
september
van
1400-1600
uur.
Bebe-Confort (combiwagen) dag nieuwe adressen van
in dezelfde week.
A'dam. Tel. 020-6852950.
4-kamerhoekapp met uitzicht op zee op 1e verd. Ind. hal,ham met schoenen te leuren.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart
ƒ 150; box, blank hout, ƒ 100, de hete dames & meisjes.
gang, woon- en eetk. met open haard, toilet, badk. met *- Hoera, hoera1 Zaterdag *• Te koop: eiken telefoon- baby wipstoel ƒ20. Tel.
06-320.328.00 (50 cpm)
douche en vaste wast, 2 slaapk , luxe keuken en mb app. 14 sept worden Gerard van kastje, 3 laden + 1 ladenkast- 02507-19600.
Balkon voorzijde.
Rijnsoever en Jeannie Leyen je ƒ50; eiken salontafel ƒ50.
* De S.M. CONTACTLIJN *
T.k. damesfiets, Sparta, m.
(Para)medisch personeel gevraagd
'n paar Veel geluk en tot za- Tel. 02507-16522.
Strenge sexcontacten.
versn., ƒ50; div. LP's v a. ƒ 1
terdag Ger en Her.
06-320*322*20 (50 cpm).
Burg. van Fenemaplein 7/2:
* Te koop eiken wandmeu- p.st; oude lampenradio ƒ 50;
Ruime 4-kamerapp. op 1e et., zeezicht Ind.. entree, hal, * Hoera, wij mogen eindelijk bel. Vraagprijs ƒ200. Tel. div. sieraden, zilv. enz. v. pij- Direct snel SEXCONTACT!
Wooncentrum voor ouderen
badk met ligbad, keuken, woonk, 3 slaapk Servk ƒ425 bij papa logeren Sarah en 02507-18536.
De Live-Afspreeklijn:
penrekje. Tel. 02507-17193.
p.m Vr pr ƒ 205 000 k k
Gerard
De Venser
06-320*322*88 (50 cpm).
* Te koop solide donkerbr. * T k. legpuzzels a ƒ2; Het
* ledereen mag het horen, houten eettafel, rond model, Beste Boek, Reader's Digest,
Duik snel m bed met een
zoekt
Tjerk Hiddestraat 38:
er is bij Ab en Liesbeth een 0 105 cm, met los tussenblad. 4-dlg, 3 a ƒ5. Tel. 02507- hete meid! SEXCONTACT.
Op 2e et een 2-kamerapp , uitzicht op zee Ind • entree, hal, dochter geboren Van harte Prijs ƒ 30. Tel. 02507-13581.
bejaardenverzorgenden m/v
06-320*328*02 (50 cpm).
slaapk , badk met douche en wast, toilet, woonk , balkon. gefeliciteerd. Wij waren zeer * T.k.a. hoogslaper, rood
ziekenverzorgenden m/v
* T.k. wieg, wipstoel en bad Een heet PRIVE-MEISJE
vereerd Pa en Ma.
Serv k ƒ 220 p m Vr.pr. ƒ 115 000 k.k.
metaal, met groot wit werk- + standaard, z.g.a.n., één
aan huis? Sexpnvedating
Voor een dienstverband van 32 uur per week
* In de Kerkstraat naast Van blad, ƒ 75 Tel. 02507-159113. koop,
06-320.325 04 (50 cpm).
prijs
ƒ275 Tel.
Salaris conform de CAO-bejaardentehuizen.
Dam staat zondag een echter
Patrijzenstraat 46:
02507-15254.
FLIRTEN
met z'n tienen. Voor
Gerenoveerd 3-kamerapp op 2e et. v.z.v kunststof ramen/ Abraham. Dave, Roos, Glenn
Schriftelijke sollicitaties richten aan.
Kleding
leuke jongens en meiden.
Voor onze MOOI OPGEen Sidney.
kozijnen
Ruim
balkon
zuid/west.
Ind..
hal,
toilet,
keuken,
directie De Venser, B Brechtstraat 1, 1102 RA Amsterdam.
06-320.330.01 (50 cpm).
MAAKTE SCHALEN hoeft u
woonk , badk met duoche, 2 slaapk. Serv k ƒ 324 p.m. App * Lang gewacht, stil gezwezelf geen boodschappen
Pascale doet het in de
gestoffeerd opgeleverd Vr pr ƒ 139 000 k k
Boutique
Alice
Susanne
voor
gen, Wim zijn strandtent toch
meer in huis te halen. keuken. Echte KEUKENSEX.
Divers personeel gevraagd
„gekregen". Van harte. Lien- BRUIDSJAPONNEN. 1 keer
BROODJE BURGER
06-320*330*98 (50 cpm)
gedragen/showmod.
lage
ke, Jaap, Marja, Randolph.
Willemstraat 31:
prijzen. Ook cocktail- en Schoolstraat 4 - Tel. 18789
PIKANT. 2 hete meisjes
Karakteristieke
hoekw
in
centrum
Ind
beg
gr.
entree,
gang,
* Lieve A.M. Hoera, op 13
NRC HANDELSBLAD vraagt
zijn hitsig! Alles uit'!
kamer en suite met serre, achterk. + atelier, mooie eetk., bijk , sept. om 3 uur het zestiende dansjurken. 020-6718032, ook
Lessen en clubs
06-320*330*34 (50 cpm).
toilet, 1e verd 5 slaapk, ruime hal, 1 badk. met douche, jaar in»! Hartelijk gefelici-'s avonds en m het weekend.
DE VAGEBOND
wast/toilet en een badk met ligb., wast./toilet, bergruimte, teerd. Oma, papa, mama,
MEEGENIETEN, tnosex met
voor kleine wijken Tel 023-335455
vliermg
2e-hands kinderkleding
broer, zusje, kast, rat, visjes
OSS is weer begonnen.
Loesje en stoute Anita.
Inbreng winterkledmg nu
Peuters, kleuters en
06-320*328*04 (50 cpm).
Bedrijf zoekt nog enkele
* Rotary Zandvoort, wat julmogelijk.
overigen van 4 tot 80.
Leuke bijverdienste medewerkers voor vaste bij- Makelaarskantoor Ph. van Schaik o.g. b.v. lie weer hebben gedaan, dit Afhalen ingebrachte zomerKom eens kijken en doe mee. MIRANDA. „Lekker met Wenverdienste
m
Zandvoort,
buiweekend
voor
de
kankerpaHogeweg
56a
2042
GJ
Zandvoort
Tel.
02507-12944
kledmg
nu
wenselijk.
Ogilvie/Marktonderzoek BV
Info: tel. 12196 en 14465. dy onder de hete douche".
ten schooltijd, ouder dan 15,
tientjes was enorm. Bedankt.
06-320*330*07 (50 cpm).
S.v.p. beide op afspraak.
zoekt
jonger dan 65 jr Teg flinke
Zandvoorts Mannenkoor.
Rij-instrukteur
m/v
Tel.
18588/16983.
MONIQUE,
haar eerste keer,
MEDEWERKERS M/V
verg v. + /300 p m Info
GRATIS
Poststraat 14.
* U kunt nog meedoen met
is een prachtig beroep met
ze trilt van sex-genot
voor het houden van vraagge- werkdagen tussen 10.00de cursus Reanimatie in drie
een onbezorgde (financ.) toeWoninggids van Zandvoort
06-320.330.97 (50 cpm).
sprekken in eigen woonplaats 20 00 uur onder tel nr 18375
lessen op 16, 23 en 30 sept
komst. In september start
Film
Foto
Nieuw.
*** BI-SEX PRIVÉ **'
of omgeving, bij de mensen • ANNULERINübN van uw
de Kruisver. Zandvoort.
Holland Verkeer weer met de
OER/E makelaars o.g.
L|J bij
Direct apartlijn voor trio,
thuis (overdag of 's avonds) advertentieopdrachten kunt u
Inl • tel. 16085 (hr De Leeuw).
nationale opleiding voor het
Bel of schrijf 020-624 27 76 of UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
Vraag snel in- jongens en hete meisjes.
* 15 sept word je 50 jaar,
Foto Boomgaard Staatsdiploma.
06.320 330.46 (50 cpm).
NVM wanneer
624 74 66 (ook 's avonds en richten aan Centrale Orderaffo/brochure:
020-6252511.
trouw je nu met
Tel. 02507-12614
ook voor
weekend), Antwoordnr 8009, deling Weekmedia, Postbus
Nieuw
SEX CONTACTLIJN
haar? Pa en Ma
•*• Zwemles voor volwasseportretfoto's,
1000 RA A'dam (geen porti) 122, 1000 AC Amsterdam
Luister naar hete meiden
nen! Elke woensdagavond
pasfoto's,
die op zoek zijn naar
Voor trouwfoto's
18.30-1930 uur bij De Zeereceptiefoto's,
schuimers. Tel 02507-14119. jongens, voor het vervullen
groepsfoto's
aan
huis.
5 REGELS
GRATIS
Foto Boomgaard
van hun hete sexwensen.
Grote Krocht 26
06-320.330.66 (50 cpm)

Postzegelruilbeurs

m
'158

l II

i,m

Rijwielen, motoren, bromfietsen

SM-TELECARROUSEL
06-340-340-49 (50 cpm)
Homo/Hetero direct apart1!1

Grote fietsenverkoop 1/2 geld 500 stuks

PLEZIER VOOR TWEE;
de manier om direct een
nieuwe vriend of vriendin
aan de lijn te krijgen.
Bel 06-9.500 (50 cpm)
SABRINA ligt te zonnen,
zelfs haar strakke tangaslipje trekt ze uit.
06-320 323 44 (50 cpm)
Scheur de kleren van mijn
lijf, ik heb een hete bui11
06-350 211 34 (50 cpm)

Sensatie!
150
Vrouwenvertellen eerst wie ze zijn
en wat ze in bed allemaal
lekker en opwindend vinden1
Daarna geven ze hun privé-'
adres en telefoon/nummer
aan je door, zodat je zelf' '•
een lekkere afspraak kunt
gaan maken bel dus nu 06-

De Orga
Live/Sex 340.310.10
Centrale!

ÜIïïl

Tel. 13529

340.340.25

HIGHLANDERII

bezorgers

II II

CRO

huren s is houden

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

m

GRATIS MICRO'S

NIET GRATIS

worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• aan balie kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden
• weg/aan komen lopen/vliegen
• maximaal 5 regels
• alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

•
•
•
•
•
•
•

zijn:

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

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

o o
e n

a p

O 2

e l

Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
ontvangt van ons een acceptgirokaart
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

r
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•

~

i

Zandvoorts Nieuwsblad

regels
regels
regels
regels
regels

\l M

U-"x

l—l^tiUVVy.

Grote Krocht 26

Tel. 13529.

Tel. 13529

Zalenverhuur

* Wie rijdt tijdens treinstakingen met de auto naar Den
VERENIGINGSGEBOUW
Haag en wil mij tegen vergoeding meenemen? + 8 uur.
De Krocht
Tel. 02507-14744, na 18 uur. Grote Krocht 41, Zandvoort,
* Zat. 14 sept is de dag dat tel. 02507-15705-18812, voor
Gerard van Rijnshoever en BRUILOFTEN - RECEPTIES
Jeannie Leyen elkaar het jaKOFFIETAFELS
woord zullen geven in het
Raadhuis van Heemstede.
Financien en
* Zaterdag 14 sept dan is
handelszaken
het zo ver, dan worden
Gerard en Jeannie 'n paar.
'n Hele fijne dag en tot zaterAutoverzekering
dag. Herman en Gerne.
V.A. ƒ75 - DORSMAN
ZWARTE ZONDAGMARKT
blijft toch goedkoper!
BEVERWIJK
Bel nu: 02507-14534
Zondag 15 september mazzel & vermaak aan twee kanSportartikelen
ten van de dik tweeduizend
kansrijke kramen. Kijken, keuren, katten, kiezen en kopen Weg. omst. t.k.a. GOLFSET,
bij de kleurrijke kooplieden.
3-9-pw woods 1-3-5, luxe tas
De Zwarte Markt-Beverwijk - + golfkar, ƒ 695.02990-49615.
slechts drie dingen zijn nóg
leukeri Inl. & kraamhuur
Woningruil
tel 02510-29075
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van Aangeb.. 4-kamerflat, De
redenen teksten te wijzigen Schelp. Gevr.: kleinere flat.
of niet op te nemen.
Tel. 19357.

Verloren en
gevonden

Radio/tv/video

Foto Boomgaard

ƒ 7,63
ƒ 8,90
ƒ10,18
ƒ11,45
ƒ12,72

Grote Krocht 26
Telefoon. 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.
CARIDAX HIFI SPECIALS
kwaliteits aanb.' Adm de
Ruijterweg 131. 020-6837362.
TV CORRECT
TV- EN VIDEOREPARATIE
Snelservice, dag-, middag- en
avonddient Geen voorrijkosten. Vnjbl pnjsopg. met garantie. Tel 020-6194718.

3.00-21.00 UUR
'

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.

lWw"_>O

* Wie heeft mijn gouden ketting gevonden9 Op 28 aug.
verloren omg. Poststraat/
Kerkstraat. Gaarne teg. bel.
ter. te bezorgen. Tel. 13187.

1 regel
ƒ 3,82
2 regels ƒ 3,82
3 regels ƒ 3,82
4 regels ƒ 5,09
5 regels ƒ 6,36
6
7
8
9
10

LWI.

Alle prijzen incl. 6% BTW

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

plPï^V^P#£l
legersstraat ;2b"

Dieren en
dierenbenodigdheden

Adres:
Postcode:
.

Telefoon-

Plaats:
...

o v.p.
uui icr\
S
v.p. Ml
in l rubriek:

B

T k PERZISCHE KITTENS
div kleuren, 9 wkn, va ƒ350
Tel 02979-82830

Huwelijk en
kennismaking

Stiekem MEEGENIETEN mei
3 hete schoolmeisjes (18 j.)
06-320*322*04 (50 cpm)
Stoute sex-afspraakjes,
Jonge MEISJES-CONTACT
(18 j.) 06-320.330.16 (50 cpm)
Suzanne- achter de ramen
geeft ze een hete show
06-320 329.01 (50 cpm)/:
Tessa (18) is zo'n lekker
OPGEWONDEN tienermeisje
06-320*328*88 (50 cpm).
* * * * * TIENERSEX * * * * *
Jong en onschuldig .. .^
06 - 320*324*24 (50 c/m)
'** TRlOSEX-Contacthjn-**'
06-320 320.92 (50 cpm).
Ook voor partnerruil.
Twee meisjes TEGELIJK?
Bel Suzanne en hete Lisa.
06-320.330.56 (50 cpm)
UITDAGEND tienertje gaat
mee met 2 jongens. Trio1
06-320*326*01 (50 cpm).
Vanavond 'n vrijpartij9
S-E-X-C-O-N-T-A-C-T-LIJN
06-320.329 88 (50 cpm).
VERSIER een afspraakjevoor vanavond. Contactbox
06-320.330 77 (50 cpm).
VLUGGERTJE. Kim verwen
de jongens na de les
06-320*330*32 (50 cpm).
WAAROM WACHTEN? Zoe
nu de vriend of vriendin vai
je dromen, de Afspreeklijn,
luister en reageer direct.
06-320 320 33 (50 cpm).
Wat kan WENDY ondeugeni
zijn, vooral in de auto1
06-320.327 99 (50 cpm).
WULPSE Loesje gaat lekke
tekeer met drie jongens.
06-320.330.96 (50 cpm).
Yvette gaat op SEXBEZOEI
bij hete Annet. Tnosex1
06-320.320 95 (50 cpm).
Zoek je een hete meid9
Bel de TIPPELBOX06-320*322*11 (50 cpm).
Zoek jy een lekkere Boy9
Homo/BI-sex/SM-DATING
06-320 330.95 (50 cpm).
Zoek jj 'n lekkere meid?
De Hete MEIDENLIJN
06-320*320*36 (50 cpm).

500 POOLSE DAMES
Gratis info-fotobroch.
Fotoboek ƒ 10. Stg. AMOR,
Postb. 95, 4724 ZH Wouw.
Homo: zoek je 'n hete bo'
Tel. 01640-52623.
voor een SEX-AFSPRAAK?
Partner voor huwelijk, LAT,
06-320*330*18 (50 cpm).
vriendschap of vakantie? Bel
LINGERIE: Huisvrouwtje
070-3361443, Partnerselect,
06/50 cpm Red Ear H'lem
Jolanda, volslank en DD!
Postb. 623, 2280 AP Rijswijk
06-320*329*33 (50 cpm).
Nu is het tijd voor een
• Reflectanten op advertenMARIETJE staat te liften
ties onder nummer gelieven hete sexafspraak met een
hete meid. TIPPELLIJN.
in haar strakke rokje!
ervoor te zorgen dat het num06-320 330.42 (50 cpm)
06-320.321.20 (50 cpm).
mer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
Diversen
wordt aan- Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam. Dit
Parapsychologie
voorkomt vertraging in de beZoekt
u
een
zelfstandige
baan? Wij geven paranormale op
handeling.
onder begel van psych. in R'dam, A'dam en A'foort. Magne
seur, 10 wkn ƒ 700, hypnose/zelfhypnose, 3 av ƒ 300; hypn'
therapeut, 4 mnd ƒ 1900; helderziende, 14 wkn ƒ850.
Caravans
Bel voor gratis brochure: 010-4567156/4566249.

Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes
Te koop:
ALPEN KREUZER
Vr.pr. ƒ500. Tel. 30888.

Diverse clubs
HOMO-JONGEREN-TELECARROUSEL
06-340-340-48 (50 cpm) direct apart»! (t/m 30 jr)
*** G-A-Y P-R-I-V-E ***
Jij wilt straks snel en
discreet een opwindend
afspraakje regelen? Bel
dan Gay Privé, want daar
zit je direct apart. Druk
op de nul voor 'n andere
jongen. Veel Succes»
06-320.322.68 (50 cpm).
GLUREN: Buurvrouw ünda
is weer hitsig en heet.
06-320*330*67 (50 cpm).
06/50 cpm. Red Ear H'lem
Het KAMERMEISJE m haar
100 ondeugende Meisjes
te korte rokje, alles uit»
zoeken snel SEXCONTACT!
06-320*328*33 (50 cpm).
06-320*330*21 (50 cpm)
Het meiden zijn op zoek
5 meisjes/dames ontv. tijde* * * PORNO DATING ***
lijk/part-time m rom. privé06-320*321*44 (50 cpm).
sfeer v.a ƒ 100. 020-6252497.
Hete MANDY smacht naar
* * * * HARDSEX * * * *
een heet hoogtepunt.
Keihard de lekkerste (50 c/m)
06-320.322.03 (50 cpm).
"l 06 - 320*325*35 !!!
HOMO. Het is wel slikken
* * * * RIJPE VROUWEN * * * *
voor die hete jongens.
Veertig jaar en hitsig'! 50 c/m
06-320.327.01 (50 cpm).
06-320*325*45
Homo. Jongens onder elkaar.
Hoor ze TEKEER gaan.
PARTNERRUIL Privé,
06-320*330*88 (50 cpm)
direct apart met mannen en
vrouwen die zin hebben m
HOMO Jongeren Privé
een spannende sexruil11
Direct apart met 'n hete boy.
06-320,330.91 (50 cpm)
06-32032216 (50 cpm)

100% Live
uit
Zandvoort!
340.340.50

Non/Stop
Ordinaire
Pornosex!
340.320.80

(50 cpm) red ear productigns.
SEX-ADRESSEN
via keuzemenu, snel de juiste
dame kiezen, elke dag serieuze adressen verwacht Live
door de dames ingesproken
06-96 85 (50 cpm)
S M. Direct apart met een
strenge meester of met
een onderdanige slaaf"
*** Gay SM voor TWEE ***
06-320.329 99 (50 cpm).

SPEYERTHERAPIE
Intensieve, kortdurende vorm
van psychotherapie voor problemen zoals- angst, stress,
schuldgevoelens, vage onbenoembare onrust-gevoelens
e.d. Tevens wordt er voor
goede nazorg ingestaan.
Inl./afspr. Jan Pols, Berkel en
Rodennjs. Tel. 01891-20102.
Lid N.V.V.S

X.Y.Z.' BV. verhuizingen e
kamerverhuizingen. Voll. ver
Dag-nachtserv. 020-642480
• De advertentie-afdelir
behoudt zich het recht vo
advertenties, eventueel zo
der opgave van redenen,
weigeren (art. 16 RegeU
voor het Advertentiewezen

Om in de termen van Shakespeare te
blijven, bericht ik U dat mijn

„MIDZOMERNACHTSDROOM"
voorbij is.
Vanaf 17 september (a.s. dinsdag dus!)
willen wij U in een totaal veranderde
omgeving graag op de hoogte brengen
van de nieuwste modelijn
Najaar/Winter 91/92

NIEUWSGIERIG???
Komt U dan gerust eens langs of bel
voor een afspraak.

Inst. Joker Draijer
Kosterstraat 11-13
2042 JJ Zandvoort
tel. 02507-14975
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'Snip' te zien in museum Aviodome

Da Snip is het historische vliegtuig dat
destijds voor het
eerst van Nederland
naar de Westindische kolonie vloog.
De restanten ervan
zijn tot l november
te zien in het Aviodome. Tussen tien en
vijf uur.

SCHIPHOL

ZVM slecht uit
de startblokken

m VERVOER KLM - De Koninklijke
Luchtvaart Maatschappij heeft dit
jaar in de maand augustus meer vervoerd, dan in augustus vorig jaar. De
post 'passage' boekt een groei van
vijf procent. Passage is het gemid- ZANDVOORT - Ondanks de
delde gewicht van een passagier met goede voornemens is Zandbagage. In augustus 1990 werd 247,5
miljoen tonkilometer (tonkilometer voortmeeuwen er niet ingeis het vervoer van een ton gewicht slaagd de eerste competitieover een kilometer) passage ver- wedstrijd tot een goed einde te
brengen. De eerste officiële
voerd, dit jaar 260.8.
Voor wat betreft de post 'vracht en wedstrijd op het nieuwe compost' staat de KLM in de min. Vorig plex, tegen EHS, leverde een 1jaar vervoerde de maatschappij 3 verlies op.
186,7 miljoen tonkilometer, tegen dit
De vijftigjaar oude veremsing had
jaar 182,1, wat een verlies van twee zich het debuut op dat nieuwe comprocent betekent. Ook lag vorig jaar plex anders voor gesteld. Hot verde beladingsgraad van de vliegtui- toonde spel was zeker met slecht
gen hoger: 73,3 in 1990, tegen 71,8 in maar EHS stelde daar veel meer
1991.
agressie tegen over en wiüt zelib ver
• LUCHTVAARTCONGRES - Het m de tweede helft, met tien man spethema 'handhaven en verder verbe- lend, de zege veilig te stellen.
teren van de kwaliteit in de luchtIn de eerste helft kreeg een boter
vrachtsector', staat donderdagmid- voetballend
Zandvoortmeeuwen
dag 10 oktober centraal op het ne- aardige mogelijkheden om de score
gende nationaal luchtvaartcongres, te openen. Zo brak Ed Vastenhouw
dat die datum op Schiphol plaats- door, lobde de bal over de EHS doel
vindt.
man, maar op de doellijn werd de bal
Het congres vindt plaats in sta- door een speler tot hoekschop go
tionsgebouw Zuid-Zuid op de lucht- kopt. Ook in de tweede helft had
haven Schiphol.
Zandvoortmeeuwen een veldoverHet congres wordt geopend door wicht en ook nu ontstonden er kanMr.J.W. Weck, directeur-generaal
van de Rijksluchtvaartdienst. Daarna zal Ir K.J. Noordzij, directeur van
de luchthaven, een inleiding geven
met als titel: 'Kwaliteit, sleutel tot
ZANDVOORT - Elke donderdag
mainport'. Hij zal onder meer ingaan op het Plan van Aanpak Schip- worden er op het Brmckplem van
hol en Omgeving. De heer Noordzij Nieuw Unicum de matten voor het
zal stil staan bij de mogelijkheden bekende Jeu de Boules-spel uitgevan vervoer van luchtvracht per rold. Meteen al bij de start van dit
seizoen waren er weer nieuwe deeltrein.
H.B. Roos, hoogleraar luchtvaar- nemers druk in de weer in een gezelteconomie aan de Universiteit van lige wedstrijd. Hoewel niet nieuw in
Amsterdam ingaan op Schiphol als Unicum, is dit toch een nieuwe actieen van de ketens in de luchtvrach- viteit van de sportclub die daarvan
tindustrie, de verhouding tussen ex- de leiding en organisatie op zich
pediteur en verlader en de deregule- heeft genomen.
Ook bij dit spel zijn nieuwe leden
ring van de luchtvaart die plaats
gaat vinden binnen de Europese Ge- welkom. Elke donderdagavond kunnen zij zich melden in de 'koepel'
meenschap.
Toegangskaarten zijn te verkrijgen van Nieuw Unicum.
bij de productgroep Vracht van de
luchthaven, voor 75 gulden per persoon. Te bereiken via 020-6012444.
• RONDVLUCHT - De medewer- ZANDVOORT - De duiven van
kers van uitzendbureau Randstad Postduivenvereniging Pleines moesop Schiphol verwachten binnenkort ten afgelopen zaterdag aan de bak
de vijfhonderdste medewerkers van voor een wedvlucht over ongeveer
deze vestiging in te schrijven. Het tweehonderd kilometer.
De duiven werden om 11.00 uur
uitzendbureau wil deze gebeurtenis
een feestelijk tintje geven, door de gelost vanuit Soignies met een
betreffende sollicitant een rond- noord-westen wind en om 14.44 uur
werd de eerste duif geklokt.
vlucht aan te bieden.
Juist een luchthaven kenmerkt zich
Uitslag jonge duiven: R.Sinnige l,
door een seizoensgebonden vraag
7, 8. P.Koopman 2. E. v.d.Muelen 3.
naar tijdelijk personeel.
Daarom kon Randstad deze zomer G.Harteveld 4. P.Bol 5, 10. J.Harteveel tijdelijke krachten aan werk veld 6, 9. Uitslag oude duiven:
J.v.d.Wal l, 3 en 6. Combinatie Bol 2,
helpen.
5, 8, 9, 10. Combinatie Koper 4, 7.

Jeu de Boules

• De romp van de 'Snip' wordt naar Aviodome getransporteerd.

H

ET HISTORISCHE
vliegtuig de 'Snip', is
tot l november aanstaande te zien in het
luchtvaartmuseum Aviodome op Schiphol. De Snip
was in 1934 het eerste vliegtuig dat door de lucht de reis
van Nederland naar het
toenmalig Nederlands WestIndië (oftewel Suriname en
de Antillen), aflegde.
Over deze pioniersvlucht
deed de driemotorige Fokker F 18 destijds acht dagen.
De Snip is niet meer compleet. Alleen het voorste deel
van de romp is overgebleven. Hierin bevinden zich
één van de drie motoren, de
tweepersoons cockpit en een
deel van de cabine, met
ruimte voor de radiotelegra-

fist en twee van de oorspronkelijke achttien passagiersstoelen.
De restanten van het eens
zo beroemde vliegtuig, dat
toen 100.000-den Nederlandse radioluisteraars aan hun
toestel gekluisterd heeft gehouden, zijn de afgelopen
drie jaar gerestaureerd door
de KLM.
De naam 'Snip' zal degenen die het hebben meegemaakt, doen terugdenken
aan de jaren dertig. Dat waren de jaren waarin er nog
gepioneerd werd in de Nederlandse luchtvaart. Volgens Aviodome waren namen als de 'Uiver', de 'Pelikaan' en de 'Snip' net zo populair als die van de koningin: deze vliegtuigen hadden
niet alleen bijzondere vluch-

ten gemaakt; ze hadden er
ook voor gezorgd dat het
buitenland Nederland wist
te vinden op de wereldkaart.
Na de Pelikaan, die in december 1933 een kerstpostvlucht naar Nederland OostIndië had gemaakt en de
Uiver, die in oktober 1934 temidden van vele speciaal gebouwde
racevliegtuigen
tweede was geworden in de
Londen-Melbourne Race,
was in december 1934 de
Snip aan de beurt om de allereerste vlucht naar Nederlands West-Indië te maken.
Het vliegtuig vertrok in de
vroege morgen van de 15e
december in storm, sneeuw
en regen voor de allereerste
etappe naar Marseille. Na te
hebben overnacht, vloog de
Snip opnieuw in barre

Unicum tafeltennis
is weerbegonnen
ZANDVOORT - De tafeltenni- lend ingestelde Wim Hoppe had
safdeling van sportclub Uni- moeite om tegen de taai verdedigende spelers van GTTC in zijn spel te
cum is afgelopen maandag komen.
Zijn routine en ervaring gaweer begonnen met haar acti- ven uiteindelijk
de doorslag.
viteiten in Nieuw Unicum. Er
werd hard getraind ter voorbereiding op de komende compe- Moeizaam
titie. Een competitie, waarin Tafeltennis-voorzitter Dick ter
Unicum uitkomt met drie Heijden haalde de punten ook moeizaam binnen. Door afwisselend op
teams in de seniorenklasse.
Donderdag was het eerste treffen
m een thuiswedstrijd. Het eerste
team, met nieuwkomer Ruud Boersbroek en Floris en Joost Wiesman,
nam het op tegen Fusia l uit Umuiden. Ondanks heftig verweer kwamen de Unicumspelers er niet aan te
pas. Het sterke Fusia was duidelijk
een maatje te groot voor Unicum dat
uiteindelijk met 1-9 verloor. Alleen
Ruud Boersbroek wist in een slopende drie-gamepartij vakkundig de
eer te redden. Komende dinsdag
gaat dit team HTC te lijf.
Het tweede team met Dick ter
Heijden, Wim Hoppe en Mart de
Ruig scoorde zeer geroutineerd een
9-1 overwinning. Maar liefst zeven
van de tien wedstrijden werden in
drie games beslist en steeds in het
voordeel van Unicum. De aanval-

de aanval en verdediging te spelen
scoorde hij in vaak uitputtende driegame-partijen. Mart de Ruig groeit
in zijn spel bij zware tegenstand. Na
zijn eerste partij moest hij wel zijn
tegenstander feliciteren, maar in de
twee overige partijen speelde hij formidabel sterk en gewiekst. Vooral
zijn vreemd tollende serveerballen
waren vaak onbespeelbaar voor de
GTTC-mannen.
De sportclub Unicum'73, in het
bijzonder de afdeling tafeltennis,
kan nog nieuwe seniorleden (vanaf
zeventien jaar) goed gebruiken. Behalve competitie is er ook een grote
afdeling waarin recreanten zich volledig kunnen uitleven. Maandagavond is de speelavond vanaf 20.00
uur in Nieuw Unicum. Inlichtingen
kunnen verkregen worden via telefoon 02507-16511.

De Bruin erelid Schaakclub
ZANDVOORT - De 81-jarige
Piet de Bruin is vanwege zijn
vele verdiensten voor de Zandvoortse Schaakclub en in het
bijzonder schakend Nederland
onderscheiden met het erelidmaatschap van de 61-jarige
Zandvoortse Schaakclub. Dit
gebeurde op de jaarlijke ledenvergadering, vorige week donderdagavond in het Gemeenschapshuis, met algemene
stemmen.

voor de externe competitie bij de
NHSB. Vorige jaren had de Zandvoortse Schaakclub slechts één
team in competitie verband ingeschreven.

Voor het eerst sinds lange tijd zal
er ook een jeugdteam in de leeftijd
tot twintig jaar aantreden. Vanwege
de vele jongeren, die op dit moment
lid zijn van de Zandvoortse Schaakclub, bestaat er zelfs de mogelijkheid dat met twee teams in competitieverband wordt uitgekomen. Dit
gebeurt dan in twee leeftijdsgroeDe Bruin vervulde in de afgelopen pen. Eén tot zestien jaar en één tot
jaren meerdere bestuursfuncties, twintig jaar.
was de grote initiatiefnemer van de
Max Euwestraat, het nationaal bekende Louis Bloktoernooi, klokken- Opleiding
maker en nog vele activiteiten bij de
Naast de interne competitie, die
club. Ook is hij reeds meer dan vijf- men iedere donderdagavond speelt
tigjaar lid van de KNSB. Een duide- van zeven uur tot kwart voor acht,
lijk geëmotioneerde Piet de Bruin zal, evenals vorig jaar, de grootste
\vas zeer verguld met deze benoe- aandacht uitgaan naar de schaakopming. De ledenvergadering verliep leiding. Onder leiding van John Ayoverigens zonder noemenswaardige ress en zijn assistent Dennis van der
Problemen. De aanwezige leden gin- Meyden, zal de jeugd de kneepjes
gen akkoord met het beleid van hei van het schaken worden bijgebestuur over het afgelopen vereni- bracht. Deze gratis lessen voor de
leden, zullen afgesloten worden met
gingsjaar.
een examen, afgenomen door de
Noordhollandse Schaak Bond.
Competities
Vanavond, om 20.00 uur, start het
In de senioren competitie, die ie- seizoen bij de Zandvoortse Schaakdere donderdagavond om kwart club in het Gemeenschapshuis de
°ver acht begint, zal weer een zoge- eerste speelavond. Belangstellenden
naamd 'keizer-systeem' gespeeld zijn van harte welkom. Voor nog
Worden. De schakers spelen over het geen twee gulden per avond kan de
hele seizoen maximaal twee maal te- schaakjeugd gebruik maken van het
gen elkaar. Dit seizoen zullen er schaakmateriaal wat in ruime mate
'wee teams ingeschreven worden aanwezig is.

weersomstandigheden verder naar Alicante. De daaropvolgende dag werd in één
ruk doorgevlogen naar Casablanca en na te hebben bijgetankt, werd diezelfde avond
nog doorgevlogen naar Porto Praia, op de Kaapverdische Eilanden, zeshonderd
kilometer voor de kuet van
Afrika.
Op de Kaapverdische Eilanden moest worden gewacht tot drie Nederlandse
schepen, de SS Stuyvesant,
de SS Renselaer en de onderzeeboot K. 18 van de Nederlandse marine, op de vooraf
afgesproken plaats zouden
zijn om als radiobaken te
dienen. Op 22 december
werd de oversteek over de
Atlantische Oceaan ge-

Eerste prijs
voor reservisten
ZANDVOORT - Het Zandvoortse korps reservepolitie
heeft zaterdag een eerste prijs
behaald tijdens de 45ste Airborne wandeltocht.
Het was de eerste keer sinds tien
jaar, dat het Zandvoortse korps deelnam aan dit evenement. Het was dit
keer met elf mannelijke deelnemers
en vier vrouwelijke naar Renkum getogen, onder leiding van commandant Gerrit Schaap. De afstand die
gelopen moest worden, bedraagt in
de afdeling Politiegroepen 25 kilometer.
Na afloop reikte de burgemeester
van Renkum, drs. J.W.A.M. Verlinden de eerste prijs aan de Zandvoortenaren uit. Dat gebeurde in aanwezigheid van vele belangstellenden.
Na afloop wachtte hen een diner in
Motel West End, in de buurt van
sportcentrum 'Papendal'.

Nog kaarten voor
Prix d'Humanité

Foto Aviodome/NVLS

maakt.
Radiostoringen, problemen met de motoren en
slecht weer, zorgden soms
voor beangstigende momenten. Niet alleen de bemanningsleden, maar ook het
thuisfront werd herhaaldelijk de stuipen op het lijf gejaagd, wanneer radiocontact
weer eens langdurig wegbleef. Maar zeventien uur na
de start kreeg een gespannen wachtende menigte in
Paramaribo een langzaam
groter wordende stip in
zicht. Het wachtende publiek had een grote ontvangst voorbereid, want er
was geschiedenis geschreven! Voor het eerst was Nederland door de lucht met
zijn Westindische kolonie
verbonden.

Postduivennieuws

t>en om te scoren. Die werden niet
benut en een snelle counter van
EHS werd wel afgemaakt, 0-1.
De strijd kreeg een harder karakter en toen eon EHS speler doelman
Henk Bos torpedeerde kon die vertrekken. Zandvoortmeeuwen drong
aan en m de twintigste minuut ontstond de gelijkmaker. Mark Lammers werd m het stralschopgebied
neergelegd. De toegekende strafschop werd door Francis de Boer
benut, 1-1.
De badgasten probeerden door te
drukken, maar de afwerking van de
aanvallen was te beperkt. EHS
counterde een paar maal gevaarlijk.
Uit één van die counters ontstond
het tweede doelpunt. In eerste instantie redde doelman Bos het nog
wel, maar vervolgens verdween de
bal toch in het net, 1-2.
In de slotfase namen de Zandvoor
ters veel risico en trokken met man
en macht ten aanval. De ballen werden hoog voor het Haarlemse doel
gebracht, maar zoals vermeld; het
lukte niet tot scoren te komen. Vlak
voor het eindsignaal profiteerde
EHS van het verre oprukken van
Zandvoortmeeuwen.
Een snelle uitval werd netjes afgerond (1-3) en Zandvoortmeeuwen
was een geslagen ploeg.

Zwemmend redden
te leren bij ZRB
ZANDVOORT - De Zandroortse Reddingsbrigade start
donderdag 19 september met
haar - jaarlijks terugkerende cursus Zwemmend Redden.
Dit vindt plaats in het Gran Dorado zwembad aan de Vondellaan.
De cursusleiders staan allemaal
weer klaar om de cursisten goed op
te leiden in het Zwemmend redden.
De cursisten worden in twee groepen 'opgesplitst'. Groep één start om
19.00 uur met de opleiding voor de
brevetten A, B en l t/m 4. Om 19.40
uur start groep twee voor de brevetten 5, 6 en binnenwater A, B. Belangstellenden kunnen voor meer informatie donderdagavond terecht in
het Gran Doradobad, entree via de
zij-ingang. Nieuwe leden, en degenen
die zich nog als nieuw lid van ZRB
aanmelden, krijgen de eerste zes lessen gratis.

Postcode Loterij zorgt voor bijenkast

Natuurtuin
in de wijk
Het Wijkcentrum Europavvijk
in het Haarlemse Schalkwijk
heeft iets unieks opgezet: een
wijknatuurtuin.
Geen v o l k s t u i n waar iedereen een
eigen siekje heeft, maar een openbare luin. waar de wijkbewoners gezamenlijk tuinieren. Die tuin - Hel
Groene Hart - ligt er als een oase
tussen de hoogbouw van de wijk. I let

is ook een heel bijzondere tuin. waarin allerlei velschillende culturen tot
bloei gebracht worden.
Er is een rotstumtje. een groentetuin,
een bloememuin. een stukje d u i n landschap, een kruidentuin, en ook
hele stukken waar de natuur gewoon
haar gang kan gaan. En op het
terrasje naast de vijver kunnen jonge
en oude tuiniers even uitbla/en en
van de natuur gemeten.

ZANDVOORT - Er zijn nog
slechts enkele kaarten vrij
voor de uitreiking van de Prix
d'Humanité. Jaarlijks kiest de
Lionscluta Zandvoort iemand
uit voor deze onderscheiding,
dit jaar is dat de Stichting 'Vara's Speelgoedaktie'.
De uitreiking vindt aanstaande zaterdag, 14 september, plaats in Treslong in Hillegom. Dat is het 'vaste
adres' inmiddels voor de Lions, een
club die zich inzet voor kinderen in
nood. Dat gebeurt middels de stichting 'Lions Helpen Kinderen', opgericht in 1975. De inkomsten bestaan
voornamelijk uit particuliere giften
en de netto opbrengsten van de gala-avonden rond de Prix d'Humanité.
Toegangskaarten voor de avond van
14 september, inclusief een gala-diner, zijn - voor zover nog voorradig te bestellen bij: Pieter Joustra, telefoon 15155 en Jan Keizer, telefoon
15112. De avond begint om 19.00 uur
en de toegangsprijs bedraagt 200 gulden per persoon.
Tijdens het Grand Gala zal een
groot aantal nationale en internationale artiesten optreden, waaronder
het Dick Schieland Dixieland Orkest, het Combo Dolf de Vries, Thijs
van Leer, een Hongaars orkest en de
wereldbekende mondharmonica virtuoos Jean 'Toots' Thielemans. Een
van de zalen wordt door Casino
Zandvoort ingericht als speelzaal
met roulette en Black Jack-tafels.

Onder invloed
ZANDVOORT - Een 18-jarige man
uit Haarlem is maandagochtend omstreeks tien over drie aangehouden,
nadat hij vermoedelijk onder invloed met een auto over de Zandvoortselaan had gereden. Tevens
bleek de man waarschijnlijk niet in
het bezit van een rijbewijs te zijn.
Aan het politiebureau weigerde hij
iedere vorm van medewerking aan
een blaas- en bloedproef. Hij is voor
onderzoek ingesloten.

/.en hi/i'nku\t komt inxnl tilli c n Jtiüi Innm \iin i//
Nii'l alleen de kiiiiiklen\tit'kc imki i \linfil i n htinJ^
nol. intitit aok iiikcn <;/s et1// s/n < iiili /loinn^i iitiit cnlfljit^i', \\iitti iih't' Ji' licnin^ uit Ji itik'n \\uitll
De Pn\h ihlc l.oU'il/-tiiiln n/t hi'zut'k hl/ Ili'l (itm in l Lu t
ik' \\iikinitiinrlinn dit' <//\ t'i n IHIM' tiiniililen \iin
tli' liuovhdim ui ht't HtiiiilriiHi' ^<hulk\\i/k li(>t

Nieuwe bijenkast
liet enige wat er nog aan
ontbrak was het nijverste werk volkje van allemaal: de bijen. Daar is
verandering in gekomen.
Sinds kort staat er een
complete bijenkast met
alle bijbehorende hulpmiddelen.
13e N a t i o n a l e Postcode
L o t e r i j hooft aan de/e
unieke natuuiuiin bijgediagen door de kosten
v a n de/.e speciale bijenkast op /ioh te nemen.
Niet alleen omdat de tuin
de natuur op een unieke
maniei bij de wijkbewoners biengt. Zo komen ei
twee keer per u eek geestelijk gehandicapten 'Het
Groene Hart' be/oeken
en genieten van al die
verschillende ' t u i n e n ' .
Uw d e e l n a m e aan de
Postcode Lotelij m a a k t
ook dat mogelijk. •

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
ƒ de vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg per maand
het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven

J 1 lot (ƒ 10,-) per maand

loten (a ƒ 10,-) per maand

A.u.b uw keuze aankruisen en verder invullen mei blokletlers
—l dhr.

—l mevr.

Adres: _ _
Postcode:

NATIONALE
'ï?

LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag
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opleidingen/cursussen/opleidingen/cursussen
gevestigd
ELYSEE HOTEL
Burg. v. Alphenstr. 63
2041 KG Zandvoort
Tel. 02507-15662

Aanvang nieuwe
kursussen
2-5 september
maak afspraak
voor proefles!

Teryg woor de klas?

Dit weekend:

CHRISTOFFELTAARTJE

8,95

HOGESCHOOL j
/HAARLEM

Nascholingscursus voor herintredende
vrouwen in het basisonderwijs

Het Lifestyle Center Organiseert kursus
STEPTRAINING
tot 1 januari 1992 slechts

ƒ 155,-

BODY CONTOUR
Figuur verbetering
tot 1 januari 1992 slechts

ƒ
ƒ

CALLANETICS
tot 1 januari 1992 slechts

ƒ 135,-

iedere donderdag
20.00-21.00 uur. ;

iedere maandag •

'ieaerë\ donderdag
'H9.00-2O.OO uur A

SPORTCENTER
..WIM BUCHEL"
A. J. v.d. Moolenstraat 47
tel. 15829-13965

-Qckte <jE>a

Het tekort aan leraren basisonderwijs en speciaal onderwijs neemt toe. De PABO/Hogeschool Haarlem
verzorgt een cursus voor vrouwen met een onderwijsbevoegdheid die na lange afwezigheid hun werk als
leerkracht in het basisonderwijs/speciaal onderwijs willen hervatten.
Er is een basiscursus waarin m.n. aandacht wordt besteed aan:
- de uitgangspunten en de ontwikkeling van het basisonderwijs/speciaal onderwijs in de afgelopen 10 jaar;
nieuwe methoden en nieuwe vakgebieden;
- schoolorganisatie/vergadertechnieken;
- sollicitatie-vaardigheden
Deze cursus omvat 10 theoriebijeenkomsten van 3,5 uur (dinsdagochtend) en 10 dagdelen stage. De cursus
begint eind september 1991. Na de basiscursus zijn er keuzemogelijkheden voor een vervolgcursus op het
gebied van:
- jonge/oude kind
verschillende vakgebieden
Aan het eind van een cursus wordt een certificaat uitgereikt.
De kosten voor de basiscursus: ƒ 55,-.

HOGEWEG 28, TEL 12989

SPEKTAKEL VOORDEEL
Vriendelijk, vers en toch voordelig!

SPAR-NOORD
Maandagochtend geopend

Informatie: PABO Hogeschool Haarlem,
Bijdorplaan 75, 2015 CG Haarlem, tel.: 023 - 2712 19

Uniekaas

Goudse
jong belegen
kilo

Instituut de Korte
WIM VAN DER STRATEN, directeur
Aanvang nieuwe cursussen in augustus/september

v.a. 1 september a.s.
zijn we weer geopend voor:
BADMINTON - DAMES KEEP FIT
GYMNASTIEK - VOLLEYBAL SQUASH - SAUNA - ZAALHUUR

schoonheidsspecialist (e)
visagist(e) - make-up artist
manicure nagelstylist(e)
pedicure - sportmasseur
OPEN DAG
Informaties in de school na tel. afspraak.
Natuurlijk kies je voor het volgen van je cursus een vertrouwd adres, dat voor zover een cursus onder de
WEO valt, erkend is door het Ministerie van Onderwijs.
Vraag gratis studiegids:
Nic. Witsenstraat 5, 1017 ZE Amsterdam, tel. 0206233994
Voor onze cursussen in Noord-Nederland:
Marktstraat 8, 9712 PC Groningen, tel. 050-131514

Basketball jij al?
Nog niet... ?

Heel fijn

volkoren
brood

per kilo

meldt je dan snel aan bij

1,98

The Lïons

Stegeman

slagers
achferham

Bel Lex Kroder 17709
na 18.00 uur
of Yolande v. d. Broek 17890
na 18.00 uur
of Rob Benjamins 13413

100 gr.

1,98

SONNEVELD SPORTING

WAAR GEZONDHEID EN
SPORTIVITEIT NR 1 STAAT!
* FITNESS/KONDITIETRAINING:
onder deskundige en persoonlijke begeleiding.

* SPECIFIEKE KRACHTTRAINING:
ter ondersteuning/verbetering andere sporten (bv voetbal,
tennis)

In september starten de lessen weer
Zwemles (kleine groepje v.a. 5 jr.)
Aerobic - Grondgymnastiek - Yoga Zwemmen voor ouderen.

Postcode Loterij trekt op 27 augustus twee keer l miljoen

NIEUW: - Zwangerschap-aenobic + zwemmen

IS

Voor verdere info

02507-14678
Passage 37 - Zandvoort

* FITNESS/KONDITIETRAINING 50+
* CALLANETICS:
start nieuwe cursus in sept. (gaarne tel. opgeven)

SAUNA/TURKSBAD
ZONNEBANKEN
*
* SOLGAR VITAMINEN
*

FITNESS PARADÏSE
PARADIJSWEG 1, Tel: 02507-17742

dansen-dansen

05 O.L.V. ANJA V/D VOORT
Studioadres Oranjestraat 12, tel. 19701
KLASSIEK BALLET
SPIERJAZZBALLET
VERSTEVIGING
AEROBICS
Lessen o.l.v. gediplomeerde docenten.
Kom zaterdag 31 augustus tussen 15.00 en
18.00 naar onze opening!
Of bel voor meer informatie 19701 of 12215

Toen de Postcode Loterij in juni de
winnares van de ton trok, was /.ij al op
vakantie naar de xuiderzon vertrokken.
Een oplossing was gauw gevonden. Samen
met de vriend van de winnares hesloten wij
haar af te halen op Schiphol, compleet met
bloemen en... dé giro-overschrijving.
Do reactie van de lotual verraste w i n n a r e s laai z i c h raden. Dat was dus e v e n t j e s
dolle pret op de l u c h t h a v e n .

BALLET
STUDIO 118
CONNY LODEWIJK
toegewijd aan de danskunst

START NIEUWE CURSUSSEN
Pré Ballet v.a. 4 jaar
Klassiek Ballet kinderen
Klassiek Ballet volwassenen
Jazz Ballet kinderen - Jazz Ballet tieners
Jazz Ballet volwassenen
Conditioning
(buikspieroef., lichaamshouding etc. etc.)
NIEUW
Tap Dance v.a. 6 jaar
Tap dance volwassenen
Gratis proefles op zaterdag 31 augustus

Dansschool
Alber-t van Lingen
Oranjestraat 12 (einde afrit)
Zandvoort Centrum

Ballroom - Latin-American
Nieuwe lesclubs voor

scholieren - jongelui
en paren
Ie jaars - 2e j aars en 3e jaars
Aanvang Ie week oktober

INSCHRIJVING NU
elke vrijdag van 19.00-21.00 uur en zaterdagmiddag van 12.00-14.00 uur of telefonisch 02507-16623 of 17082.

AAN HET EIND VAN HET CURSUSJAAR WORDT
ER EEN VOORSTELLING GEGEVEN IN DE
STADSSCHOUWBURG TE VELSEN

Bel voor info van 16.00 tot 18.00 uur

17789 b.g.g. 12598
Studio-adres:
Corn. Slegersstraat 2A Zandvoort

De foto's maken woorden b i j n a o v e r b o d i g .
Dat overkomt nou een
p r i j s w i n n a r e s van de
Postcode L o t e r i j . K n
dat kan de w i n n a a r s
overkomen die op 27
augustus getrokken zullen worden. Ken glimlach voor de duizenden
w i n n a a r s van prijzen
van een tientje of van
honderd, ja duizend gulden. En een hele brede
glimlach voor de winnaar van de honderdd u i z e n d gulden, want
de ton v a l t altijd. Kn

wat / u i l e n de w i n n a a r s
van het miljoen doen? ./c r/i// nhhii' np Ytikuntii' \fihin «'n ikiniurlijk i,
\Viiuuiars. w a n t de /'liin \\ÏIM, >iU'i.\vir»ii>t'ili'Hil ti'rimki'i'fii np Sii
Postcode L o t e r i j t r e k t iifst'hrift zien Jiii /V Je lun \u-H-unni'n lu'hi...
op 27 a u g u s t u s liefst
nrcc keer een lot van
waar de meeste lotnummers
één m i l j o e n gulden: de grote
Xomerl loofdpri js. Als de wingevallen z i j n . Kn uit die winn e n d e l o t e n o o k / i j n opgenaars trekt de notaris degene
stuurd.
die de Levenslang WinkelenPrijs krijgt: je hele leven lang
N a t u u r l i j k vergeten wc de
elke week voor honderd gulPostcodeStraatprijs n i e t : de
den gratis mogen winkelen.
p r i j s van driedui/.end gulden
Bovendien weten de tleelnedie aan iedere d e e l n e m e r
mers dat zij. eenvoudig door
wordt uituekeerd in de straat
szewoon mee te doen. ook non

eens het werk s t e u n e n van
organisaties die zich inzetten
voor mens en milieu. Nu nog
op volgende week wachten.
Kn dan een dagje Schiphol?
(Kr valt een hoop te beleven
daar). Mogelijk brengt het u
g e l u k . Misschien zelfs wel
het miljoen! Dan kan er wel
een ulimlach vanaf. B

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
de vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand
het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven
J1 lot (ƒ 10.-) per maand

loten (a ƒ 10.-) per maand

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

Adres:
Postcode:
Postbanknummer:

NATIONALE
DE TELEFOONDIENST LEVERDE
AFGELOPEN JAAR EEN

EP.ZIJN NOG 12082
WKHTENOEN VOOR U

HOGERE PRODUKTIE

t staat in de krant
iedere week weer

TP

LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen m een enveloppe (zonder postzegel) naar
Nationale Postcode Loterij. Antwoordnummer 19503. 2501 ZV Den Haag

pSO.OOO GEZINNEN ONTVANGEN
EDERE WEEK EEN KRANT VAN

Donderdag 29 augustus 1991

Oplage: 5.100

51e jaargang nummer 35

Los nummer ƒ 1,50

Gran Dorado Kort geding tegen belasting op strandstoelen verloren
betaalt toch
ZANDVOORT - De toe- voerder Gert Toonen. De klaart woordvoerder Toonen.
Een van de overwegingen maal gekozen voor de forfaialle grond
ristenbelasting
op gulden
toeristentaelas- De advocaat van de strand- van mr. Terwee-Van Hilten taire regeling (berekening

Strandpachters gaan

ZANDVOORT - Gran
Dorado is alsnog bereid te
betalen voor het laatste
stuk grond (fase II) dat zij
van de gemeente heeft aangekocht. Tot nu toe had het
bungalowpark betaling geweigerd, omdat de gemeente geen geluidswal wilde
aanleggen. De prijs van de
grond was oorspronkelijk
500.000 gulden.

Gran Dorado Leisure NV had
de koopsom voor fase II nog
niet voldaan, omdat de gemeente haar verplichtingen niet zou
zijn nagekomen. Zo moest er
nog een geluidswal aangelegd
worden tussen het circuit en - de
met bungalows volgebouwde fase II van het vakantiepark. De
gemeente leek dat ook niet van
plan te zijn, zolang er nog sprake was van een interim-circuit.
Om meer duidelijkheid te verKrijgen over de noodzaak van
een geluidswal heeft TNO uit
Delft een paar maanden geleden
een geluidsonderzoek verricht.
De definitieve uitslag daarvan is
nog niet bekend.

strandstoelen- en bedden
blijft voorlopig bestaan.
De Zandvoortse strandpachters hebben hun
kort geding tegen de gemeente verloren. De president van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, mevrouw mr. C. Terwee-Van Hilten, gaf hen
op alle punten ongelijk.
Of de pachters in hoger
beroep gaan is nog niet
bekend. „Maar we stappen in ieder geval wel
naar de belastingrechter", verklaart woord-

ting wordt nog niet doorberekend aan de badgasten.

Helemaal onverwacht is de
uitspraak niet gekomen, al
hadden de Strandpachters
wel gehoopt op een aantal
principiële wijzigingen. Zo
hadden zij groot bezwaar tegen de pasjes-regeling, waardoor ingezetenen van Zandvoort, die geen toeristentaelasting hoeven te betalen, zich
zouden kunnen legitimeren.
„Maar we hadden niet direct
de illusie dat de president van
de rechtbank de hele verordening zou schrappen", ver-

pachters, mr. B.K.M. Fritz,
buigt zich momenteel nog
over het vonnis en de verdere
mogelijkheden die dit biedt.
Als het vonnis grondig bestudeerd is, wat nog een aantal
dagen kan duren, wordt beslist of de pachters in hoger
beroep gaan.

om de gemeenteverordening
toe te staan, is dat er - volgens
haar - op het strand wel degelijk sprake is van 'verblijf: de
bezoeker is bereid te betalen
voor een stoel of bed en dus
voornemens om enige tijd op
het strand te verblijven. Daardoor is de belastingheffing gerechtvaardigd, aldus de rechtbankpresident. Daarbij komt
dat zij een stuk strand met
een strandpaviljoen geen 'inrichting tot het geven van vermakelijkheid' vindt, zoals de
pachters beweerden.

naar gemiddelde). De gulden
toeristenbelasting wordt echter niet doorberekend aan de
badgasten. De pachters moesten hun keuze vrijdagmiddag
om één uur - een uur voor de
uitspraak van het kort geding
- bij de gemeente bekend gemaakt hebben.

Voor de forfaitaire regeling
had de gemeente een schat,,We gaan in ieder geval wel
ting gemaakt van het jaarlijkmet de aanslagen naar de bese gemiddelde aantal strandlastingrechter", aldus Toondagen en het gemiddelde aanen. Hij wil voorstellen daar
tal keren dat de stoelen en
een tweede raadsman, een bebedden verhuurd zijn. Aan do
lastingdeskundige, bij te haInmiddels
hebben
de hand van dit gemiddelde
len.
Strandpachters vrijwel alle- wordt - de forfaitaire - taelas-

Belastingrechter

Rente
Gran Dorado stort twee ton
van het verschuldigde bedrag
op een gezamenlijke depositorekening. Als uit het geluidsonderzoek blijkt dat de wal niet
noodzakelijk is, krijgt de gemeente dat bedrag direct uitgekeerd, inclusief de rente. Als de
geluidswal wél nodig is, krijgt
de gemeente de twee ton ook
uitgekeerd, maar pas als zij begonnen is met de aanlegwerkzaamheden. Bovendien kan zij
dan geen aanspraak maken op
de rente.

iap op De Meeuwen

ZANDVOpRT - De Zandvoortse politie heeft zondagnacht een inwoner van Amsterdam aangehouden, in verband
met de schietpartij op vrijdag
26 juli. Vier weken intensief
onderzoek gingen aan de arrestatie vooraf. Bij de schietpartij,
die plaatsvond in de omgeving
van de Haltestraat, werd een
26-jarige Zandvoorter levensgevaarlijk aan zijn hoofd gewond. De verdachte heeft bekend dat hij geschoten heeft.

Waterstanden
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HW
06.28
07.06
07.45
08.27
09.25
10.45
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02.45
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19.26
20.02
15.45
21.49
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laanstanden:
"dag 1 sep LK 20.16 uur
'odtij 4 sep. 12.15 u. NAP+61cm

zaak was een dergelijke inzet de politie zeker waard".

Willemsstraat
De schietpartij vond op 26 juli
plaats na een tasjesroof in een discotheek aan de Haltestraat. Een bezoeker had gezien dat een man er met
het tasje van zijn vriendin vandoor
ging. Toen een vriend van de dief, die
zich eveneens in het etablissement
bevond, hierover werd aangesproken, maakte ook deze zich uit de
voeten. Op de Willemsstraat werd
de woordenwisseling voortgezet. De
in het nauw gebrachte verdachte
trok hierop een pistool en schoot
twee maal gericht op zijn belager.
Een toevallig passerende Zandvoorter werd hierbij in het hoofd
geraakt. De dader wist te ontkomen,
het slachtoffer werd in eerste instantie per ambulance naar het Elisabeth Gasthuis in Haarlem overgebracht. Zijn toestand bleek echter zo
ernstig, dat besloten werd om hem
over te brengen naar VU-ziekenhuis
in Amsterdam. Artsen hadden uren
nodig om zijn leven te redden.

DAG VAN HET WONEN

Wij zijn zuinig op de Zandvoortse jeug

kunnen brengen van de
verkeersregels. De scholieren. van de groepen
zeven en acht kregen afgelopen week een gratis
boekje 'Ken de verkeersregels' aangeboden.

De politie ging vroeger zoveel mogelijk naar de scholen toe om verkeersonderwijs te geven. Daar kwam
echter verandering in als gevolg van alle bezuinigingen.
Het betekende dat Zandvoort minder agenten mocht
hebben. „Helaas moesten
we concluderen, dat het niet
meer mogelijk was om verkeersonderwijste geven", aldus politieman Rini Cappel.
„Ik zeg 'helaas', omdat ook
wij het belang inzien van een
stukje verkeersonderwijs in
LW Zandvoort".

14.15
14.55
15.25
23.34
17.04
18.15
19.34
13.34 21.14
14.45 22.36

Tips
De tips voor Zandvoort en
•»
omgeving voor komende da/
gen staan in de rubriek 'Te Kust en
Te Keur.

Mr. R. J. Kaas - Mr. M. J. Meijer
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ZANDVOORT - De touwtrekwed'ijd aanstaande zaterdag gaat defiUef niet door. Er zijn te weinig
eelnemers. Dit is woensdagmiddag
ekend gemaakt.
„Aanvankelijk hadden voldoende
eelnemers
ingeschreven, maar op
s
valreep hebben verschillende
ams alsnog afgezegd", vertelt Jan
unk als één van de organisatoren.
'nion Paagman van de Stichting
uidvoort Promotie betreurt het,
't het evenement niet doorgaat.
ï''e hebben er alles aan gedaan
Jaar kennelijk is er te weinig beligstelling voor".
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'Sunday9 verloopt vlekkeloos

Politie deelt verkeersboekjes uit

!

OruEk
Het wordt vanaf deze week
flink druk op de Zandvoortse
sportvelden, er begint weer een
aantal nieuwe competities.

De man werd zondagnacht op de
Admiraal de Ruijterweg in Amsterdam in de kraag gegrepen. Vanwege
zijn 'schietgevaarlijke' gedrag was
een speciaal arrestatieteam ingeschakeld, om hem te overmeesteren. Daarna werd hij overgebracht
naar het bureau aan de Hogeweg in
Zandvoort, waar nog dezelfde dag
werd begonnen met het verhoor.
De man gaf zijn daad toe. Hij was
gaan schieten omdat hij zich bedreigd zou hebben gevoeld. Hij
wordt nog deze week voorgeleid
voor de rechter commissaris.
Korpschef Menkhorst toonde zich
uiterst tevreden over de goede af- Uitputtend
loop van het onderzoek, dat in saOnder leiding van adjudant A.
menwerking met de Amsterdamse Barmentlo, chef van de Zandvoortse
politie was verricht en vanuit Zand- recherchedienst, werd in samenwervoort was gecoördineerd.
king met de politie Bloemendaal en
„Het oplossen van deze zaak is Haarlem een intensief onderzoek
vooral een kwestie van volhouden gestart, dat meer dan honderd uur
• Ruim 70.000 bezoekers konden zondag op het circuit deze Jet Car met straalmotor gadesjaan. Ondanks de grote toeloop op 'An American Original geweest. Bovendien waren de re- zou gaan duren.
;
Sunday' bleef het op de aanvoerwegen opvallend rustig.
'
Foto: Bram siiinen chercheurs bereid er veel vrije tijd
in te steken. Gezien de ernst van de
Vervolg op pagina 3
ZANDVOORT - De 'Ameriaantal extra treinen in, waarvan
dankbaar gebruik werd gemaakt.
can Original Sunday' van afge(ADVERTENTIES)
Daarnaast speelde het een rol dat
lopen weekend lokte ruim zehet
strand
in
verhouding
niet
zo
veel
ventigduizend bezoekers naar
bezoekers trok, als gevolg van de wat 'mindere' weersomstandigheden.
het Zandvoortse circuit. Met tal van verrassende attracties
Een en ander betekent niet dat Zandvoort file-vrij bleef, maar de grote
werd het publiek daar een onvergetelijk dagje geboden.
drukte was wel 's avonds rond acht uur over.
advocatenkantoor aerdenhout bv
De gemeente Zandvoort had eveneens met een verrassing te maken: de
„Het is fantastisch verlopen", bevestigt Hans Konijn, woordvoerder van
Advocaten & Procureurs
extra parkeerterreinen, op de oude voetbalvelden van Zandvoortmeeuwen, de Zandvoortse politie. Het korps werd bijgestaan door zeven agenten in de
Zandvoortselaan
57, 2106 CJ Heemstede
hoefden nauwelijks te worden gebruikt. Het merendeel van de bezoekers regio. Bovendien was in Haarlem een coördinatie-centrum ingericht voor
had zich deze dag niet in de auto naar de kustplaats gewaagd, waarschijn- de begeleiding van het verkeer, dat nauw contact hield met een extra man in
tel. 023-292763
lijk omdat het verkeer vorig jaar op 'American Sunday' urenlang vast had Heemstede. Zo konden alle verkeerslichten in de aanvoerroute op elkaar
bel voor een gratis oriëntatie-gesprek.
gestaan.
worden afgestemd. De auto's werden met behulp van een 'groene golf'
Velen hebben het circuit toen niet eens bereikt. Bovendien hebben de soepeitjes door de verschillende gemeenten geleid.
gemeente en de organisator dit jaar een oproep gedaan om toch vooral met
„We zijn heel erg tevreden", aldus Konijn. „Het was de eerste keer dat we
het openbaar vervoer te komen. De Nederlandse Spoorwegen zette een het helemaal op die manier hebben uitgeprobeerd, en dat ging uitstekend".
Z O N D A G l SEPTEMBER

ZANDVOORT - De woningbouw
•in het plan De Meeuwen aan de
an Lennepweg heeft een 'hoogteunt' bereikt. Gisteren was fase I
in
het in totaal 155 woningen tel:
nde project zover dat op een van de
oopwoningen een kap gezet kon
'orden. Voor deze handeling was
ethouder Frits van Caspel uitgenogd. In totaal telt het project honerd koop- en vijfenvijftig huurwongen. Van de koopwoningen zijn
nog maar vier vrij. Eén deel wordt
ZANDVOORT - De heid", aldus Cappel. De
bouwd in opdracht van de gepolitie Zandvoortse politie treedt
eente, het andere deel in opdracht Zandvoortse
«n woningbouwvereniging Een- heeft een middel be- tegenwoordig hard op tegen
'acht Maakt Macht.
dacht om de plaatselijke het opvoeren van snorfietjeugd op de hoogte te sen.
„Wij zijn zuinig op de

ouwtrekwedstrijd
'efinitief afgelast

Zie ook pagina 3

De Potgieterstraat had zaterdag een wal uit de hand gelopen feestje.

Verdachte bekent

Compromis
Inmiddels hebben beide partijen na langdurig onderhandelen uiteindelijk wel een compromis bereikt. Gran Dorado betaalt de gemeente alsnog de aankoopsom van de grond, plus een
bedrag van 180.000 gulden. Dat
is 10.000 gulden per vakantiebungalow die méér gebouwd is,
dan het overeengekomen aantal
van 550. Een en ander is exclusief omzetbelasting.
De gemeente betaalt op haar
beurt een aantal kosten die
Gran Dorado in het verleden
heeft gemaakt, voor een bedrag
van ruim 134.000 gulden. Dat
waren kosten van een verzwaring van de waterleiding, van
ontruiming van de optiegrond
(fase II), plus de helft van de
kosten van het geluidsonderzoek. Netto ontvangt de geraeente iets meer dan 545.000
gulden.

tinjï geheven. Dat gemiddelde
blijkt nu lager dan het werkelijke aantal mooie dagen
sinds l juli, de datum dat de
verordening in werking' is getreden. De zon heeft, afgelopen twee maanden bijna dagelijks geschenen. Door slechts
te betalen over het gemiddelde, zijn de pachters dit jaar
een stuk voordeliger uit.
„Maar als die regeling al aan
het begin van het seizoen was
ingegaan, dan was ik tot en
met juni al iets van achtduizend gulden aan belasting
kwijt geweest", benadrukt
Toonen. „Zonder dat ik dat
bedrag verdiend had".

Zuid-Kennemerland
heef!
n
een nieuw vergaderVhotelO
complex nodig, zeggen studenten
van de Haarlemse Business-school.

Brullen
Volgens Cappel heeft de
politie daar nooit helemaal
vrede mee gehad, in verband
met de vele jaarlijkse verkeersslachtoffers in het
land, gevaarlijk rijgedrag
van automobilisten en van
'snorfietsers'. „Dat snorren
is inmiddels wel vervangen
door 'brullen' met hoge snel-

schoolgaande jeugd", zegt
de hoofdagent. „Ook voor de
jongeren zijn er verkeersregels gemaakt. Zonder regels
kan het verkeer niet veilig
functioneren. Maar dan

'Ken de verkeersregels', benaderde begin dit jaar de politie. Na overleg met de verkeersdeskundige De Jager
werd besloten met het beDe drukker van het boekje drijf in zee te gaan. Vervolgens kregen enkele schoolhoofden het boekje onder
ogen ter beoordeling. Met
behulp van advertenties van
een aantal Zandvoortse ondernemers kon het verkeersboekje betaald worden.

moeten die regels ook wel
geleerd worden. Daarbij
speelt het onderwijs een belangrijke rol".

Afgelopen
donderdag
werd het in aanwezigheid
van burgemeester Van der
Heijden aan de schoolkinderen overhandigd. Van der
Heijden was erg enthousiast
over het initiatief. Spelregels waar iedereen zich aan
te houden heeft, zijn onmisbaar, aldus de burgemeester, die erop wees dat Zandvoort een enorme verkeersdruk kent.

Handzaam

OP DE INTERNATIONALE

MEUBELBEURS
JAARBEURS
UTRECHT/HOLLAND

Mcr voordrachten van
JAN UKSHOfVRIK
en ( Ï K K A K I ) VAX DKN U I C R f i .
l )c da» vnnr de consument:
geopend van 10.00-1X.(«l u u r .

cl i i' krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat /idi in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Xandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 11,00

.Naam: (m/V) l L
Adres: L_
I'osicodc/Plaats: i i ! L_
:
Telefoon: l
i
L
J ( i . \ . i n OMUrok' lu'/nixinü' \X K
Ciro/Banknr.: i i i i i
Daarna word ik abonnee en betaal per D maand ./' 4,75* D kwartaal./' 15,00
O halfjaar ƒ 27,00 D jaar ƒ 49.00
* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk hij

Hij drong er bij de leerkrachten op aan, een nuttig
gebruik van het boekje té
maken.
De onderwijzers geven zelf
nog altijd verkeerslessen.
automatische lietaling. Voor postahonnees gelden
„Maar als de politie zelf
andere tarieven.
langs kwam, maakte dat
toch de meeste indruk",
l' kunt u w abonnement ook telefonisch aan ons
weet directeur Maarten Boopgeven: ()2()-(i(iS.l.i.()().
the van de Nicolaasschool.
Stuur de/.e hou in een open envelop naar
„Het boekje vind ik een goed
\Vee-kmedia. Antwoordnummer 10051. 1000 l'A
initiatief. Op het eerste ge• Amsterdam, l' hoeft geen postzegel te plakken.
• Hoofdagent Rini Cappel laat de Zandvoortse jongeren kennis maken met het boekje 'Ken zicht lijkt het me een handde verkeersregels'.
Foto Bram siiinon zaam hulpmiddel".
l_
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FAMILIEBERICHTEN

A.s. woensdag 4 september om 11.45 uur
trouwen

E/VA/O TIMMER
en BARBARA DE WIT
in het stadhuis van Zandvoort
Namens wederzijdse ouders wensen wij hen
heel veel geluk en een fijne Honeymoon.
Hanny en Piet Timmer
Maartje en Nanning de Wit

DINSDAG
OPEN

Openbare commissievergaderingen
De volgende commissies vergaderen de volgende week In het raadhuis:
dinsdag
3 september 1991 20.00 uur
Cie Maatschappelijk Welzijn
woensdag 4 september 1991 20.00 uur
Cle Bestuurlijke Zaken
donderdag 5 september 1991 20.00 uur
Cle Ruimtelijke Ordening

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

m.i.v. 1 september

Collega's en medewerkers van

SHELL „DUINZICHT"
en „BOULEVARD"
wensen

Aangevraagde bouwvergunningen

's Maandags gesloten.

Enno Timmer
en Barbara de Wit

„De Manege"

een fijne huwelijksdag op 4 september.

A.s. zaterdag in de soc. voor ongebonden
mensen de
Diep bedroefd, maar dankbaar dat haar een verder lijden bespaard is gebleven, delen wij U mede
dat van ons is heengegaan mijn lieve vrouw,
onze dochter, zuster, schoondochter, schoonzuster en tante

Elisabeth Wilhelmina Maria
Damave-Nak
op de leeftijd van 42 jaar,
Zandvoort:
K. C. R. Damave
Haarlem:
F. W. Nak
G. W. J. Nak-Erents
Beverwijk:
W. F. Nak
A. Nak-van der Meer
Haarlem:
N. J. Nak
Haarlem:
M. W. E. Nak
A. v.d. Berg
Haarlem:
F. W. Nak
C. Dijt
Haarlem:
C. C. Damave-Marti n
en verdere familie
2041 TC Zandvoort, 20 augustus 1991
Celsiusstraat 47
De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

Paradijsweg 2
(to. politteburo)
Zandvoort
telefoon 02507-156 02

verf / glas / behang / zonwering / interieur

DA G en NACHT bereikbaar

tel. 12799/14095.

Fa. Frank
Dakbedekkingsbedrijf
Gespecialiseerd
in alle soorten
dakbedekking,
leien, pannen,
zink- en platte
daken.
Tevens rep. van
dakgoten.
Ook voor
timmer-, voeg- en
stukadoorwerk.

„HARTELIJK DANK"
voor de onvergetelijke feestdag
(en avond) op zaterdag j.l.

De bewoners van de
Potgieterstraat.

Tel. 02507-30890
023-343542

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE RADIO

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
§ Daarnaast kunt'' ü bij ons
' "

adverteer in de krant

bewoners van de

Pogieterstraat
het was een fijne dag.
Het meisje met de rode haren.

Op aanvraag sturen wij u vrijblijvend onze
folder.
Onze adviseuse zal u graag thuis bezoeken
om u kennis te laten maken met onze
complete serie grafmonumenten.
Ook is er op afspraak een bezoek mogelijk
aan onze showroom.
Voor kwaliteit, service
en een scherpe prijs
Meer en Duin 21 - Lisse
02521-13308
02507-15427

Wij willen u even laten weten dat
DRIES
Van Ostadestraat 7
per l september
REPARATIEBEDRIJF
A. DE JONG

gaat heten.
H.G. en veel succes
Corrie - Jan - Truus - Frank - Miranda
Fred - Jan - Brigitte

POOLTOERNOOI OP
9 POOLTAFELS

EJTUTI

Zaterdag 31 augustus
Aanvang 20.00 uur
Inschrijfgeld ƒ15,-

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Adres:

Bedankt

gespecialiseerd
in grafmonumenten

Huur (excl.
stookkosten):

Toewijzing EMM:
1. Lorentzstraat 151
2. Lorentzstraat 84
3. Lorentzstraat 173
4. Lorentzstraat 303
5. Lorentzstraat 125
6. Keesomstraat 183
7. Van Lennepweg 26/4
8. Remingstraat 252
9. Celsiusstraat 154

688,73
683,08
683,08
669,96
683,08
657,94
475,95
447,07
454,60

Toewijzing gemeente Zandvoort:
10. Lorentzstraat 441
668,26
11. Lorentzstraat 513
670,76
12. Lorentzstraat 52
688,73
13. Keesomstraat 67
528,45
14. Keesomstraat 503
657,94
15. Keesomstraat 305
657,94
16. Linnaeusstraat 7/4
625,12
17. Celsiusstraat 110
478,06
18. Celsiusstraat 172
455,60

Woning
type:

Bruto maandinkomen max:*

4-kamerflat
4-kamerflat
4-kamerflat
4-kamerflat
4-kamerflat
4-kamerflat
3-kamerflat
4-kamerflat
4-kamerflat

4500,00
4500,00
4500,00
4400,00
4500,00
4300,00
3100,00
3000,00
3000,00

min. 2 pers.
min. 2 pers.
min. 2 pers.
min. 2 pers.
min. 2 pers.
min. 2 pers.
1 a 2 pers.
min. 2 pers.
min. 2 pers.

4-kamerflat
4-kamerflat
4-kamerflat
4-kamerflat
4-kamerflat
4-kamerflat
5-kamermaison
4-kamerflat
4-kamerflat

4400,00
4400,00
4500,00
3500,00
4300,00
4300,00
4100,00
3100,00
3000,00

min.
min.
min.
min.
min.
min.
mjn.
mjn.
min.

Hoofdprijs ƒ500,2e prijs
ƒ 250,3e prijs
ƒ 100,S.v.p. tijdig inschrijven!
Oranjestraat 12. Tel. 30597

Verleende bouwvergunning
39 B 91 Brederodestraat 103 oprichten tweede garage
Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang
menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen
na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Voorbereidingsbesluit
(art. 22 lid 2 WRO)

De gemeenteraad heeft op 27 augustus 1991 besloten dat op grond van art.
21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bestemmingsplannen worden
voorbereid voor:
- perceel grond gelegen in de waterleidingduinen nabij het vogeleiland:
- het gebied omsloten door de straten Louis Davidsstraat, Schoolstraat en
Haltestraat.
Deze besluiten liggen met de bijbehorende tekeningen, waarop met een rode
omlijning het desbetreffende perceel /gebied is aangegeven, ter inzage bij de
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein
4 te Zandvoort. De afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot
12.30 uur.

Aangevraagde kapvergunning
De volgende aanvraag is ontvangen:
Pamassialaan 17, Bentveld
1 boom
Deze aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van dit blad ter
inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh
Onnestraat 20.
:..;„.
Deze afdeling is van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur geopend..,,
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk hun bezwaren
indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.
29 augustus 1991

uitvaartverzorging
kennemerlandbv

Gezinsgrootte:

2
2
2
2
2

pers.
pers.
pers.
pers.
pers.
pers.
4 pers.
2 pers.
2 pers.

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen
ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag
alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom (waarde
vast), wensenformulier, bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180, Heemstedt
023-33 19 75.

EJTUTI

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

ATTENTIE!
m.i.v. 1 september
wijziging
openingstijden
's maandags v.a. 1 uur n.m.
geopend
's woensdags gehele dag
gesloten

Reactie voor de woningen 1 t/m 9 uitsluitend bij EMM, reactie voor
de woningen 10 t/m 18 uitsluitend bij de gemeente Zandvoort (zie
onderstaande adressen) schriftelijke reacties uiterlijk dinsdag a.s.
vóór 12.00 uur voorzien van naam, adres, geboortedatum en inkomensgegevens.

Wegens vakantie zijn wij
tussen 1 en 15 september
alléén geopend op
vrijdag-zaterdag-zondag

(art. 19 WRO)

Dr. Schaepmanstraat 1
- oprichten woning
Het bouwplan ligt met ingang van 2 september 1991 gedurende veertien
dagen ter Inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector
Grondgebied, Raadhuisplein 4. Deze afdeling is geopend van maandag t/m
vrijdag van 9.00-12.30 uur.
Gedurende deze termijn kunnen tegen de voorgenomen vrijstelling schriftelijke bezwaren worden Ingediend bij het college van burgemeesteren wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

EASY POOL
ZANDVOORT

In verband met de oplevering van nieuwbouw woningen aan de Van
Lennepweg/Martinus Nijhoffstraat komen medio oktober/november
onderstaande woningen vrij voor verhuur.
De woningen 1 t/m 9 zullen worden toegewezen door EMM.
Voor 10 t/m 18 zal de gemeente Zandvoort de gegadigden
selecteren.
Per woning is aangegeven welke criteria bij de afgifte van een
woonvergunning zullen worden gehanteerd.

epre

BOOT NATUURSTEEN

Voorgenomen bouwvergunning

organiseert

inschrijvingen "? <T'H
Uitvaartverzekering

lll^

ƒ650,- all in
+ overname,

Organisatoren,
sponsors en alle
andere medewerkers

rëm

! uitvaartovereenkomst
|ïlVtóag rustig yrijblijyënd

kamer met keuken,
douche, toilet
v. 1 pers.

± 21 jaar.
Potgieterstraat 24
Zandvoort
Tel. 12865

Tel. 02507-13278

Progr.:
21.00 uur koffie en dansen met DJ/ROB
22.30 uur opening Caribean Club met gratis
tropische cocktail en dansen met DJ/ED
02.00 uur koffie voor iedereen
03.00 einde avond
Corr. kleding. V.a. 25 jaar
Entree ƒ10,- all-in

Te huur

in centrum

VAKBEKWAME
BROOD/BANKETBAKKER

ADVERTENTIES

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Paap

BROOD-BANKET
BAKKERIJ
vraagt een

feestelijke opening van de
vernieuwde benedenzaal

105 B 91 oprichten berging
Haarlemmerstraat 66
106 B 91 plaatsen dakkapel
Burg. Engelbertsstraat 8
107 B 91 uitbreiden manege Blinkertweg 2
108 B 91 oprichten woonhuis Max Euwestraat 18
109 B 91 oprichten garage
Thorbeckestraat 30
110 B 91 uitbreiden woonhuis Marisstraat 34
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

VOOR DE LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Nieuwstraat 66, huur ƒ 452,57 per maand.
2-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan alleenstaanden en
2-persoonshuishoudens.
2. Lorentzstraat 118, huur ƒ 683,08 per maand
(excl. stookkosten).
4-kamerflatwoning met C.V. en lift.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en
(onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2
personen.

:

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur ir
het gevelkastje ten kantore van EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM. .-

VOORLOPIGE TOEWIJZING: vanwege het groot aantal woningen
en de tijd die met de verwerking gepaard gaat, zullen de voorlopige
toewijzingen op de 2e vrijdag na sluiting van de reactie termijn om
14.00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM, Thomsonstraat 1
hangen, evenals bij de balie van de afdeling dienstverlening bevolking van de sector bewonerszaken, Swaluestraat 2 te Zandvoort.

^

A
-7
',;•.;>

* = inkomen meest verdienende partner plus 1/2 van inkomen
andere partner.

DIER-PLEZIER
Grote Krocht 28 - 2042 LX Zandvoort Tel. 02507-19345

Kwekerij

P. VAN KLEEF
Van Stolbergweg 1.
Tel. 1.7093.;.;-' •'••''• ,. • ;

• • ; • ' ; ";..;:;

Vanaf 1 september tot 1 december

iedere DINSDAG DE GEHELE DAG gesloten!
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'Vluchtstrook' op
de Linnaeusstraat

[IK--

•'*$ '^

ZANDVOORT - Op de Linnaeusstraat, de 'hoofd-verkeersader' van
Nieuw-Noord, is een 'Vluchtstrook'
aangelegd voor de overstekende
scholieren. De gemeente heeft hiermee gehoor gegeven aan een oproep
van de directeur Maarten Bothe van
de Nicolaasschool. Hij had vorig
jaar bij de gemeente aangedrongen
op
yoetgangers-oversteeklichten
voor zijn leerlingen, vlakbij de Prof.
Zeemanstraat. De gemeente heeft
deze maand twee korte vluchtheuvels aangelegd, waartussen de kinderen - halverwege de straat - kunnen wachten.
„Sommige kinderen hebben al gezegd dat zij zich veiliger voelen", aldus Bothe. „Ik zelf vind het wel een
verbetering, maar het 'summum' is
het niet. Ik had toch het liefst voetgangers-oversteeklichten gehad, dat
is het veiligst. Bovendien moeten
dan ook de fietsers stoppen. Nu
moeten de kinderen er rekening
meehouden, dat er, na het oversteken van de weg, nog een fietspad
achteraan komt".
Volgens Bothe blijft het opletten,
omdat het verkeer aan de zuidkant
vlak langs de middenstrook rijdt.
Aan die kant is de rijstrook een stuk
smaller gehouden. „Een vrachtwagen heeft er al een paaltje omver
gereden".

In deze rubriek wordt tijdens het zomcrscizocn bericht over
gebeurtenissen op het strand. De redactie houdt zich aanbcvolen voor tips en reacties. Het telefoonnummer is: 18(i48.
Tussen alle discussies door over de
uitslag van het kort geding, moester
afgelopen week op strand nog behoorlijk doorgewerkt worden. Het
zonnetje komt immers nog bijna dagelijks, al is het soms wat laat.
Natuurlijk is het al te merken
dat de temperaturen wat zakken, al blijft het zeewater nog
behoorlijk warm, nog net boven
de 20 graden celcius. Dat kan
iedereen in Nederland weten,
want de temperatuur wordt nog
dagelijks door Paul Sonneveld
doorgegeven voor het landelijke
strandweerbericht. Elke ochtend 'duikt' hij - minimaal tot
aan de enkels - met een thermometer het zeewater in. Na nog
een doordringende blik op de
lucht, het meten van de windsnelheid en de temperatuur buiten heeft hij alle gegevens weer
binnen voor het weerbericht.
Freddy Sonneveld is inmiddels ook al een bekend als 'weervrouw'. Zij geeft op dinsdag en
donderdag het weerbericht en
de voorspellingen door aan de
bevolking van Zandvoort en om-

• Volgens schooldirecteur Maarten
Bothe blijft het opletten op de middenstrook van de Linnaeusstraat.
Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - Rotary
Zandvoort organiseert opnieuw een Zomerzotten Festival, dat dit jaar plaatsvindt op
zondag 8 september. Het zeskamp-achtige
evenement
wordt gehouden in de grote
sporthal (Zandvoorthal) van
Gran Dorado en op de vijver in
hét bungalowpark. De opbrengst is deels bestemd voor
vakantiekampen van jonge
kankerpatiëntjes, deels voor
steun aan ouderen- en jongerenprojecten in Zandvoort. De
toegang is gratis.
Aan het Zomerzotten Festival
doen twintig bedrijven mee, die zowel sponsor als deelnemer zijn. De
meeste sponsors sturen een eigen
deelnemersteam van vijftien personen, enkele bedrijven storten wel de
bijdrage van ƒ3000,- maar laten zich
vertegenwoordigen door een team
Zandvoorters. Gran Dorado heeft
gratis de benodigde ruimte beschik-

twaalf uur en duurt tot het eind van
de middag. Na een spectaculaire finale om vier uur vindt er een feeste'lijke prijsuitreiking plaats, omlijst
met live muziek. De wisseltrofee die
hierbij wordt uitgereikt, is ontworpen door de Zandvoortse kunstenares Ria Claus. De uitslag van het
vorm van kanker. Ongeveer zestig prijzenfestival wordt in dit blad beprocent geneest hiervan. Het doel kendgemaakt.
van de kampen is de kinderen een
onbezorgde vakantie te kunnen bieden. Met de opbrengst van het Zo- Stormbaan
merzotten Festival van vorig jaar
De 'rode draad' van het evenement
konden twee complete kampen gefi- wordt gevormd door de 'verschriknancierd worden. Voor één kamp is kelijke stormbaan', De Kwellende
minimaal ƒ20.000,- nodig.
Clown Knal Competitie. Verder beRotary Zandvoort wil van het Zo- staat het programma onder andere
merzotten Festival een jaarlijks te- een skelterrace, races met een lorrugkerend evenement maken. Dit rie, een 'Men only' spel en een bejaar gaat vijftig procent van de op- hendigheidsrace met een kar. Op de
brengst van het festival naar de vijver in het Gran Doradopark zijn
Stichting Kinder Oncologie, voor de de deelnemers te zien in een echt
eerder genoemde kampen. De overi- 'waterballet' over een aantal drijvenge vijftig procent wordt besteed voor de banden en een zogenaamd 'heensteun aan ouderen- en jongerenpro- -en-weer-spel' waarin zij zullen moejecten binnen Zandvoort.
ten 'roeien' met de riemen die zij
Het festival begint 's morgens om hebben.

Rotary houdt opnieuw
Zomerzotten Festival
baar gesteld. Rotary Zandvoort
krijgt voor het programma de professionele steun van ex-medewerkers van Zeskamp en Spel zonder
Grenzen. De opzet is bedacht door
Louis Schuurman, de presentatie is
in handen van Dick Passchier. Het
publiek kan tevens meedoen met
een 'prijzenfestival', waarvoor a
ƒ2,50 nummerbewijzen te koop zijn.

Kankerpatiëntjes
Het doel van het evenement is om
financiële middelen binnen te krijgen voor de organisatie van zomerzeil- en wintersportkampen voor
jeugdige kankerpatiëntjes. Eén op
de 10.000 kinderen in Nederland
krijgt voor zijn zestiende jaar een

'Uit de hand gelopen visite'
ZANDVOORT - 'Een uit de
hand gelopen visite", noemden
dé bewoners van de Potgieterstraat hun barbecuerfeest van
afgelopen zaterdag. Toen één
van de bewoners vond dat het
tijd werd om in de achtertuin
een barbecue te organiseren,
werden ook beide buren uitgenodigd.
Toen bleek echter dat de bewoners
van de Potgieterstraat, als een echte
'volksbuurt', nauw contact met elkaar houden. Binnen een mum van
tijd besloten ook de overige straatbewoners aan het eetfestijn mee te
doen. Vanwege ruimtegebrek werd
de tuin verruild voor de rijbaan, bij
de gemeente werd een muziekver-

Harde klap
ZANDVOORT - De eigenaar van
een broodjeszaak aan de Burg. van
Alphenstraat is maandagnacht hard
opgetreden tegen een 23-jarige Amsterdammer. Toen deze een sigaret
op de vloer uittrapte, ontstonden er
een heftige discussie en een schermutseling. De Amsterdammer kreeg
met een stalen voorwerp een klap op
'hét' hoofd en moest met een ambulance naar een ziekenhuis in Haar'lem overgebracht worden.

gunning aangevraagd en alle bewoners 'lapten'. Om de kosten te drukken werden enkele sponsors aangezocht. De kinderen werden door Willem van Ëgdom en enkele assistenten vermaakt met allerhande
straatspellen, inclusief een verkleedpartij. Voor deze gelegenheid mocht
de straat worden afgezet. De avond
was voor de grote mensen. Het spontaan opgezette feest, begeleid door
een inderhaast geformeerd bandje,
werd een succes, daarvan getuigde
menig polonaise over het plaveisel.
Rond middernacht was het feest ten
einde. „Een grandioze happening, ik
had dit voor geen goud willen mi'ssen, volgend jaar doen we 't weer",
aldus een vermoeide bewoonster na
afloop.

Schietpartij
opgelost
Vervolg van voorpagina
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Strandpachters kiezen anders
dan rechtbankpresident denkt

ZANDVOORT - Rechtbank- ters, is volgens haar geen sprake, maar biedt onvoldoende grond om
president mevrouw mr. C. Ter- omdat de dagrecreant niet verplicht de verordening buiten werking te
wee-Van Hilten is er bij haar is tot het betalen van belasting: hij stellen.
vonnis vanuit gegaan dat alle .heeft de keuze het huren van van
pachters ervoor zouden kie- een stoel of bed achterwege te laten. Normaal
zen, de werkelijk verschuldigDat de Strandpachters kosten
de belasting te betalen. Ten on- Andere ondernemers
moeten maken om de toeristenberechte, zo bleek later. De mees- Tegenover het feit dat alleen de lasting op hun gasten te verhalen, is
te pachters hadden gekozen Strandpachters belastingplichtig volgens de rechtbankpresident norvoor de forfaitaire regeling, die zijn, stelt Terwee-Van Hilten een uit- maal, ledere belastingmaatregel
uitgaat van de gemiddelde spraak van de gemeente: andere ca- brengt uitvoeringskosten met zich
tegorieën ondernemers zouden al mee.
stoelenverhuur.
De Strandpachters hebben nadrukkelijk bezwaren tegen de forfaitaire regeling. Toch heeft de rechtbankpresident kunnen voorzien dat
de meeste pachters wel voor deze
regeling zouden kiezen, stelt de
woordvoerder van de strandpachters, Gert Toonen. Volgens hem
heeft hij dat tijdens het kort geding
al duidelijk gemaakt. „Wij hebben in
die zitting duidelijk gezegd dat we
geen administratie bijhielden", aldus Toonen. „Wij hebben tot nu toe
niets bijgehouden, omdat wij geen
belasting doorberekenen. Wij zelf
zijn de belastingplichtigen, we willen onze gasten niet onnodig belasten. En als je niets heft, dan valt er
ook niets bij te houden".

Belasting afdragen over het werkelijke aantal aan toeristen verhuurde stoelen is volgens de strandpachters onmogelijk. Behalve dat dit
voor hen administratief enorme problemen met zich meebrengt, is er
nog een ander bezwaar: zij mogen de
bezoeker niet om een legitimatiebewijs vragen, zo stellen zij. IngezeteEten op straat, de bewoners van de Potgieterstraat hadden hun eigen nen van Zandvoort hoeven immers
barbecuefeestje.
Foto Bram Stijnen geen toeristenbelasting te betalen.
De rechtbankpresident wees dit bezwaar echter van de hand. Volgens
haar is van een 'legitimatieplicht'
geen sprake: de huurder behoudt de
vrijheid het tonen van een pasje of
een andere vorm van legitimatie te
weigeren.
Zaterdag 19.00 uur: geen opgave
.Weekend:
Zondag 10.30 uur: geen opgave
31/8-1/9 1991

Kerkdiensten

geconfronteerd zijn met fiscale
Dat een gemeente belasting magmaatregelen, of kunnen die nog ver- heffen betekent ook dat zij van haar
wachten.
ingezetenen mag verlangen dat zij
dergelijke kosten maken. Dat de
Wat betreft de toezegging van concurrentiepositie van de Zandvoormalig wethouder Aukema, dat voortse Strandpachters teveel verer geen toeristenbelasting zou wor- slechtert, in vergelijking met die van
den geheven, deelt zij de mening van pachters uit andere gemeenten, is
de gemeente: schending van een toe- volgens Terwee-Van Hilten niet aanzegging kan schadeplichtig maken, nemelijk gemaakt.
(ADVERTENTIE)

CINEMA CIRCUS
Bioscoopprogrammering 30 aug. t/m 5 sept.

Gelijkheidsbeginsel

Zakkenroller

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Onmogelijk

Kerk, Kerkplein:
Uit getuigenverklaringen kon een Hervormde
10.00 uur: Ds. J.A. van Leeunauwkeurige compositiefoto wor- Zondag
den samengesteld, waarmee Zand- wen, Kollekte Medische Zending
voortse rechercheurs op pad gingen. Gereformeerde Kerk:
Het vermoeden bestond, dat deze
10.00 uur: ds. C. van de Vate
zich in Amsterdam moest bevinden. Zondag
Hoewel er verder nauwelijks infor- (viering H.A.)
matie voorhanden was, togen de Vrijz. Geloofsgemeenschap NPB:
agenten naar de hoofdstad om daar Zondag 10.30 uur: mevr. ds. C.E. Ofhun licht op te steken. Na een uit- ferhaus,
Haarlem
puttende speurtocht in het uitgaans, ZANDVOORT - Van een 17-jarige centrum kon de dader gelokaliseerd
Roomskatholieke Kerk:
vrouw uit Duitsland is zondagmid- worden.
dag in de Kerkstraat een portemonnaie 'gerold'. Hierin zaten een bedrag van vijftig gulden en 250 Duitse
.Marken.

Burgerlijke stand

geving, via de plaatselijke zender
ZFM (FM 107). Op die dagen is /.ij
om half drie 's middags vanaf het
strandpaviljoen 'rechtstreeks in de
lucht'.

Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds.
J. van Otterloo
19 u.: Avonddienst, ds. A. Snijders
Zondag 19.00 uur: Avonddienst
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestr. 37 te
Haarlem. Zat. 17-19 u. en maandag
19-21 u. Inl.: R. van Rongen, L.
Meeszstr.
14, Haarlem, tel.
023-244553.

Door dit onderscheid tussen ingezetenen en niet-ingezetenen was de
regeling ook in strijd met het gelijkheidsbeginsel, vonden de strandpachters. Dat gold ook voor het onderscheid tussen bezoekers die wél
en bezoekers die géén stoel of bed
zouden huren. Volgens de president
is er echter geen 'maatstaf' voor 'gelijke gevallen'. Daarom kan ook niet
worden nagegaan of het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden. Van willekeur, een argument van de pach-

Weekenddiensten

Periode:
20 - 26 augustus 1991

Weekend:
31/8-1/9 1991

Ondertrouwd:
Prins, Antoon en Boot, Margje Sophia
Kist, Ronald en Keur, Sandra

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.

BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
Gehuwd:
Van der Werff, Arjan Jacobus en AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevallBecker, Brigitte
Henkes, Frank en Allebes, Jeanette len), Centrale Post AmbulanceverBrands, Serge en Hutzezon, Nancy voer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (DierenbeWilhelmina Maria
Göransson, Olof Theo en Van Ker- scherming): 023-246899.
kwijk, Belinda Jolanda
HUISARTSEN: De volgende huisartGeboren:
sen hebben een gezamenlijke waarRochelle Ann, dochter van: Bakels, nemingsregeling: J. Anderson, B.
Victor en Instrella, Maria Rowena van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Nenita
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Jurje, zoon van: Mans, Pieter en Ze- Weenink. Informatie daarover tijvenboom, Jolande
dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
Overleden:
telefoonnummer 30500. De spreekuVan Yzendoorn, Arie Jan, oud 54 ren van de dienstdoende arts zijn
jaar
zowel op zaterdag als zondag van
Van den Brom geb. Best, Petronella 11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
Hendrika, oud 83 jaar
17.30 uur. Een afspraak is niet noDamave geb. Nak, Elisabeth Wilhel- dig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden
mina Maria, oud 42 jaar
Wagenaar geb. List, Johanna, oud 85 verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandjaar
Kerkman geb. Zegel, Agnes, oud 61 arts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
jaar

Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden alleen in dringende gevallen en na telefonische afspraak.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh, Kochstraat '6A,
Zandvoort, tel. 02507-14437, b.g.g.
023-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren (overige diensten): Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot ld.00 uur.

Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen: ƒ1,50- voor een
enkele rit, ƒ2,- retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexuecl Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurdcrs: Gratis advies voor leden.
Spreekuur eerste en derde dinsdag
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierde dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Taxi: tel. 12600.

Dagelijks om 14.00, 16.00

en 18.30 uur;

Dagelijks om 20.15 uur

Ned. gesproken

DANCES
WITH WOLVES

Kaarten Volw. ƒ12.50.
kinderen tot 12 jaar ƒ9,00

Kaarten ƒ17,50 EXTRA
LANGE FILM

ASSEPOESTER

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5 2042 JM ZANDVOORT
Tel. 02507-18686/19535
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Cetelco handheld telefoon
nu lease ƒ 101,- per maand
Cetelco auto telefoon
nu lease v.a. ƒ 64,- per maand
incl. inbouw en bekabeling

U bent bereikbaar door geheel Nederland, en levering
binnen 2 dagen
Prijzen excl. B.T.W.

£#// dJltf

O WÏth

R&B Communications

Fa. Gansner & Co.

SCHILDERWERK

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

WONING STOFFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

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

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186

Stationsstraat 10a:

Zandvoortselaan 361 G
Bentveld, 023-247403

Bovenwoning nabij station. Ind.: entree,
gang, woonk., + slaapk., moderne keuken,
badk. met ligb. en wastafel, apart toilet.
C.v.
Vr.pr. ƒ 129.000 k.k.

Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

verzekerden
Uw adres voor:

Stichting
Het Huis in de Duinen
Herman Heijermansweg 73
2042 XR Zandvoort

Medische Elastische kousen/panty's

ook naar maat

In ons verzorgingshuis waar wij 143
bewoners verzorgen en de „eerste
hulp"-functie hebben voor de bewoners v.d. 93 aanleunwoningen zoeken wij voor de dienst verzorging en
verpleging:

Randstad
heeft volop

zieken- en
bejaardenverzorgenden
voor m.n. de dagdiensten
(50% tot 100%)
Verder zijn wij op zoek naar:

LTS'ers Elektrotechniek m/v
opgelet!
Ben je in het bezit van een LTS E-diploma en wil je graag een
bedrijfsopleiding volgen en tegelijkertijd geld verdienen?
Dat kan! Randstad biedt je de mogelijkheid om als
'kabellasser' aan de slag te gaan bij een
telecommunicatiebedrijf in Noord- en Zuid-Holland. Een
'.'kabellasser' verbindt en test tetecommunicatiekabels. Het
. Betreft voornamelijk buitenwerk. Omdat het specialistisch
werk betreft krijg je een deel van je opleiding op het
bedrijfsinstituut in Haarlem.
Er zijn vacatures in Haarlem, Hoorn, Lisse, Alkmaar en
Den Helder. Ben je (binnenkort) in het bezit van een rijbewijs
"en heb je interesse in deze baan, neem dan contact op met
Paul van Bijsterveldt, telefoonnummer 023-29 19 39 of met de
Randstad-vestiging bij je in de buurt.

zieken- en
bejaardenverzorgenden
voor de nachtdiensten
Gedacht wordt aan 7 nachten werken, 7 nachten vrij of
4 nachten werken, 3 nachten vrij en vervolgens 3 nachten werken 4 vrij.
Voor nadere informatie en om te solliciteren
dient u zich te richten tot mevr. M. T. Vrancken
Hfd. Verz., Herman Heijermansweg 73, 2042 XR
Zandvoort (tel. 02507-13141).

Prof. Zeemanstraat 29:
Vrijst. woning met garage, grondopp. 400
m2. Ind.: hal, toilet (marmer), L-vormige
woonk. met open haard en schuifpui, keuken met inb.app., 1e et. 4 slaapk., toilet,
badk. met wastafel en douche. Zolder. Aan
achterzijde electrisch zonnescherm en rolluiken.
Vr.pr. ƒ 395.000,-k.k.

Van Galenstraat 64:
Driekamerapp. (vh 4) op 3e et., uitzicht op
zee. Ind. entree, hal, toilet, woonk., keuken,
2 slaapk., badk. met ligbad en wastafel, balkon zuid/west. Serv.k. ƒ371,- p.m.
Vr.pr. ƒ 164.000,- k.k.

OPEN HUIS
STATIONSPLEIN 13 FLAT 13,
zat. 28 aug. van 14.00-16.00 uur. In luxe
app.complex gelegen driekam.app. op 5e
et. Uitzicht op zee. Ind. entree, hal, toilet,
woonkamer, open keuken met inb.app., bijkeuken, 2 slaapk., badk. met ligbad, dub.
wastafel en dpuchekabine. Balkon aan
oost- en westzijde. Serv.k. ƒ 263,- p.m. Inpandige garage en berging.
Vr.pr. ƒ375.000,- k.k.

VAN

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

BAKKERIJ

Paap

WEEKEND AANBIEDING

Mini
sinaasappel
taartje

Dagelijks geopend van 13.00-21.00 uur
Zaterdags geopend van 9.00-21.00 uur

HALTESTRAAT 34
TEL. 02507-12025
WEEKMENU

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

Vrijdag

Varkensoester in Gorgonzola saus
13,50
Zaterdag

Varkenshaas in roomsaus
15,50
Zondag

Zalm in witte wijnsaus
15,50
/é Kip in Cajunsaus 10,50
Dinsdag
Boeuf Stroganoff 13,50

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

ir randstad uitzendbureau

Woensdag

spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Spareribs 13,50

Drogisterij Ton Goossens

Gordon Bleu 13,50
Prijzen incl. groente en
aardappelgarnituur

Donderdag

winkelcentrum Zandvoort-Noor'd

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

Maandag

1

Hoe bespaart
u ruimte, tijden
geld op uw
krantenarchief!

Dit weekend:

MARSEPEINSCHNITT

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485.

8,95

MET VERSE
VRUCHTEN

Nieuwsblad
zoekt

-Qckte. ^Bakker

BEZORG(STJERS

HOGEWEG 28, TEL. 12989

Aanmelden: 02507-17166.

Aanvang nieuwe
kursussen
2-5 september
maak afspraak
voor proefles!

ovefc WeRKT^peN ^^ s»A-U*RJi&
Bei Wrt etferM VOOR «ex A*t=&?Rm*K

gevestigd
ELYSEE HOTEL
Burg. v. Alphenstr. 63
2041 KG Zandvoort
Tel. 02507-15662

GEMEENTEPOLITIE ZANDVOORT
De gemeentepolitie Zandvoort heeft plaats voor enkele

heeft alle dranken!

DIRCK III B.V. behoort tot de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven
en heeft meer dan 40 slijterijen. De vestigingen zijn gelegen in de gehele
Randstad, Utrecht, Brabant en Zeeland. De slijterijen zijn royaal opgezet en
bieden een uitgebreid assortiment dranken tegen zeer scherpe prijzen.
Presentatie en winkelsfeer krijgen grole aandacht.

DIRCK III B.V. SLIJTERIJEN is voor het filiaal in ZANDVOORT
op zoek naar:

full-time
KASSIERE / MEDEWERKER m/v
Het werk:
• verrichten van kassawerkzaamheden
• zorgen dat de winkel er netjes en verzorgd uitziet
• bestellen en presenteren van het glaswerk
• het feestelijk inpakken van kado's
Wij vragen:
• leeftijd 17 tot 25 jaar
• klantgerichte mentaliteit
• goede contactuele eigenschappen
•'ervaring in een dergelijke functie is een pré, maar niet noodzakelijk
• enthousiasme en flexibiliteit.
Wij bieden:
• een prettige werksfeer in een jong team
• een op de functie afgestemd salaris
• 8% vakantiegeld
• extra vergoeding voor werken op de koopavond
• gunstige studie- en doorgroeimogelijkheden
• interessante kortingsregelingen binnen het concern.
Belangstelling?
Richt dan je schriftelijke sollicitatie binnen 10 dagen aan:
DIRCK III B.V. - POSTBUS 365 - 2160 AJ LISSE,
t.a.v. mw. A. Jordens, afd. Personeelszaken.
Je ontvangt dan zo snel mogelijk bericht!

RECEPTIONISTEN/
TELEFONISTEN/
ADMIMNSTRAITEVE KRACHTEN V/M
om in voorkomende gevallen op afroep werkzaam te zijn.
Functie-inhoud
- behandeling inkomende telefoongesprekken;
- opvang van personen en behandeling van zaken, waarvoor bezoekers zich melden aan de receptie;
- innen van transactiegelden, boeten op grond van arrestatiebevelen, wegsleepgelden, leges, e.d.;
- registratie van gevonden en verloren voorwerpen en tijdelijk in
bewaring nemen van gevonden voorwerpen;
- ondersteunende werkzaamheden in de meldkamer ten behoeve
van het berichtenverkeer via mobilofoon en portofoon;
- administratieve werkzaamheden;
- lichte huishoudelijke werkzaamheden.
Functie-eisen
- indicatie leeftijd van 20 tot 40 jaar;
- Mavo- of Havo-diploma, receptionisten en/of informatricediploma of vergelijkbaar kennisniveau;
- goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden, bij voorkeur ook
in enkele vreemde talen (Duits, Engels, Frans);
- goede contactuele eigenschappen;
- ervaring met de te verrichten werkzaamheden, alsmede met het
gebruik van tekstverwerkingsapparatuur, strekken tot aanbeveling.

NIEUW IN ZANDVOORT IN PRINSESSEHAL
•:'

:..;.'.

::Prinsessewëg

Informatie en sollicitatie
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer B. ten
Haave, coördinator Beheersdienst,. telefoon 02507-13043. Bij de
selectie wordt een vertegenwoordiging van het personeel betrokken. Een handschriftonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
De met de hand geschreven sollicitatie dient binnen veertien
dagen te worden ingezonden aan de korpschef van de gemeentepolitie, postbus 210,2040 AE Zandvoort.

/v; . ...

Het Lifestyle Center Organiseert kursus
STEPTRAINING
tot 1 januari 1992 slechts

iedere donderdag
20.00-21100 uur

cc

ƒ 155,-

BODY CONTOUR
Figuur verbetering
tot 1 januari 1992 slechts

.
ƒ

iedere maandag
1^00-19.00.uur

ƒ 135,-

iedere donderdag
; 79.00-20.00 uur

CALLANETICS
tot 1 januari 1992 slechts

foto BOOMGAARD
Uw kleurenfilm

EEN POSTER VAN UW
MOOISTE FOTO
Tover de mooiste posters van uw
eigen'negatief of dia. U kunt kiezen
uit drie.formaten. ; : : " ' ' ; : : ' .:

, nrijsfiitser

Dienstverband
Afroepovereenkomst voor minimaal 1 werkdag per maand met
wisselende werktijden, ook op zaterdag, zon- en feestdagen.
Uurloon
Afhankelijk van opleiding en ervaring bruto van f 14,53 totf 21,93
te vermeerderen met 8% vakantietoeslag en 11,9% compensatie
niet genoten verlofdagen. In voorkomende gevallen wordt tevens
een onre'gelmatigheidstoelage toegekend, variërend van 20 tot
65% per gewerkt uur.

18 inl. 15662 < ,; /

ontwikkeld en
afgedrukt
Hierbij waardebon voor

ƒ 5,50 korting op
nieuwe film.
(bij 12 opnamen
v ƒ 4;- korting)

Formaat: 20. x 30 cm
• :
van negatief i,.;.........._:..;.; ,3,95
.van-dia- ::...„;.-........•.•..:;.'.„...;•'.•• 4,95
Formaat: 30 x 45 cm
. "••.... ' • • "";'
van negatief \..;............;.:,...:' 7,95
\van dia ,..^,:..:...i........;.„:...;; 8,95^
Formaat: 40 x 60. cm •• ;
.;
van negatief ...;.:.:,......:::...;: 14,95
.van^dia ^..:..::...:;;'.:...v...„...:;. ''15,95 ,

DiAPRINT,AKTIÈ
Tover de mooiste, foto's Van -uw
eigen kleurendia's.
' O c OEBIT
9 x 13 cm:
OÏJ btl\ll
10 x 15 cm:

• / 95 CENT

örotë Krocht 26
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Trainer van vorig jaar te duur

ZHC organiseert
hockey instuif

Bol rekent op goed seizoen
ZANDVOORT - De
RKSV TZB komt ook dit
seizoen uit in de tweede
klasse HVB en heeft trainer Ap Bol aan het hoofd
van de selectie gezet. Zowel
de nieuwe trainer als het
bestuur hebben vertrouwen in de selectiespelers
en rekenen op een goed seizoen. In deze vereniging
staat de gezelligheid voorop, doch de 33-jarige Zandvoortse trainer wil toch wel
prestaties zien het komende seizoen.
door Aaldert Stobbelaar
TZB kreeg dit jaar een nieuw
bestuur en dat bestuur maakte
direct een sterk besluit. De trainer van vorig jaar werd te duur
en daarmee kon TZB niet doorgaan. Ap Bol was toen bereid om
de training op zich te nemen en
dat gaat hem goed af. Bol begon
met voetballen op zevenjarige
leeftijd bij Zandvoortmeeuwen
en ging tijdens de breuk in deze
club over naar Zandvoort'75.

Verzoek
Daar speelde hij twee jaar,
toen een stel vrienden die al
voetbalden bij TZB, hem overhaalden om naar de club aan de
Kennemerweg te komen. Op de
Kennemerweg heeft hij het altijd erg naar zijn zin gehad. En
nu de nood aan de man kwam,

stond hij direct klaar om het
verzoek van het bestuur te honoreren.
„Ik was voorzitter van de afdeling voetbal en het bestuur
vond dat we iemand uit de vereniging moesten zoeken om de
training op zich te nemen", stelt
Ap Bol. „Toen het bestuur mij
benaderde, was ik daar best blij
mee, want ik ben liever op het
veld bezig dan met vergaderen.
Ik houd me liever actief bezig
met voetbal. Maar omdat ik al
driemaal aan mijn knie ben geopereerd, werd het competitie
voetbal te zwaar en nu kan ik
me zo nog lekker bezig houden
met deze sport".

Boeken
De jarenlange ervaring als
voetballer; de training van diverse leermeesters, vond Bol
niet voldoende om zelf les te
gaan geven. Hij kwam in het bezit van een paar boeken met oefeningen voor voetballers en
haalde daar diverse ideeën uit.
„Ook zelf kwam ik op bepaalde
gedachten en die probeer ik op
de spelers over te brengen. Tot
nu toe gaat het erg leuk, de opkomst is redelijk goed en het is
de laatste jaren niet voorgekomen dat er achttien man beschiktaaar zijn voor het eerste
elftal.
„Ze moeten er wel tegenaan
want ze vonden zelf dat er de
laatste jaren te licht getraind
werd. Dat heb ik opgepakt en ik
laat ze dan ook vooral veel loopwerk met de bal doen. De conditie moet goed zijn want TZB
moet het altijd van werklust

hebben. We zijn de laatste jaren
echt wel prestatiegericht bezig,
maar tevens is de gezelligheid
bij TZB een van de belangrijkste
zaken. Het sfeertje om het team
willen we houden".

Versterkt
TZB zag de selectie versterkt
worden met een tweetal spelers
uit de reserves van EDO en wat
jongens die vorig jaar voor hun
plezier in een lager team speelden. In totaal heeft Ap Bol zes
nieuwe mensen in de selectie.
Het zal dan ook dringen worden
voor een plaats in het eerste elftal. „Dat wordt de zwaarste klus
voor mij", zegt Bol. „De meeste
jongens ken ik erg goed omdat
ik met ze gevoetbald heb. Ik heb
ze verteld dat er een paar moeten afvallen, want de beste moeten er in. Het is dan moeilijk om
die jongens te laten vallen waar
je jaren mee gevoetbald hebt,
maar ik denk dat ze het wel goed
opvangen. Op de training luisteren ze best goed en daar was ik
ook een beetje bang voor. We
moeten er gewoon harder tegen
aan. De selectie ziet er goed uit,
maar in de competitie moet het
bewezen worden".

Middenmoot
Op aanvulling uit de jeugd zal
TZB de komende jaren niet
kunnen rekenen. Het bestuur
heeft er volgens Ap Bol 'alles
aan gedaan' om een F-junioren
elftal van de grond te krijgen
maar dat is niet gelukt. „Van de
vele brieven die we geschreven
hebben, kregen we slechts vier

Casino-ZVM haalt
behoorlijk resultaat
ZANDVOORT - Het handbaltoernooi van Casino-ZVM is
onder ideale omstandigheden
verspeeld en de toernooicommissie kan op een goed toernooi terugzien. Over het algemeen behaalde de teams van
Casino-ZVM behoorlijke resultaten.
Bij de damessenioren A waren de
krachtsverschillen niet groot, maar
HEG uit Den Haag wist met drie
overwinningen en dus zes punten
beslag te leggen op de eerste plaats.
Casino-ZVM behaalde één overwinning, maar belandde toch op de laatste plaats. In poule B slaagde Casino-ZVM 2 er in de tweede plaats te
pakken en hoefde alleen het tweede
team van DSO uit Zoetermeer voor
te laten gaan. Het nieuw gevormde
damesjunioren A team greep de eerste plaats door twee overwinningen
en één gelijkspel. Het team van HEC
eindigde als tweede. Bij de damesjunioren B was het DSO, dat met vier
overwinningen eerste werd, met Casino-ZVM als goede tweede. In de
poule van de meisjesadspiranten
werd een zelfde resultaat neergezet.
DSO werd eerste gevolgd door Casino-ZVM. Bij de herensenioren was

het team van Hatrans uit Hengelo,
met enkele jonge spelers in de gelederen, de zwakste en werd dan ook
laatste. Havas uit Almere bleek hier
met een goed ingespeeld en jong
team de sterkste en wist met vier
overwinningen beslag te legen op de
eerste plaats. Voor het Casino-ZVM
herenteam was een derde plaats
weggelegd.
De herenjunioren-poule was erg
klein door een paar afmeldingen op
het laatste moment. TUS/Müssen en
Casino-ZVM speelden een onderlinge wedstrijd, waarin de Zandvoorters de sterkste bleken te zijn. De
jongensadspiranten .van CasinoZVM eindigden knap als eerste in
ook een kleine poule. Een combinatieteam van TUS/Müssen en HCV
uit Velsen bleken niet opgewassen
tegen de Zandvoortse talenten.
Ondanks die afzeggingen werd het
een toernooi waar met voldoening
op teruggekeken kan worden. Een
toernooi dat zeker een voortzetting
verdient, alleen al gezien de positieve reacties van de diverse deelnemende verenigingen. Mede dankzij
de goede leiding van de scheidsrechters kan ook in sportief oogpunt op
het door Casino Zandvoort gesponsorde toernooi worden terug gezien.

ZANDVOORT - Aanstaande zaterdag organiseert de Zandvoortsche Hockeyclub op haar velden
van Duiiitjesveld, vanaf 12.00 uur
een hockey instuif, die duurt tot
14.00 uur.

reacties en dat is natuurlijk te
weining om een team op te zetten. Ik denk dat het erg moeilijk
wordt om een jeugdteam op te
zetten. De concurrentie in Zandvoort is erg groot".
pok de TZB trainer heeft zo
zijn verwachting voor het komende seizoen. „De laatste jaren staan we onderaan op de
ranglijst. Ik ben geen trainer die
zegt: 'we worden wel eventjes
kampioen of zo'. Ik ben al tevreden als we de middenmoot halen en dat moet, zeker met wat
we aan spelers erbij gekregen
hebben, haalbaar zijn. We willen wel gokken op een periodetitel. Het is goed dat zo iets bestaat waardoor er kans is tot de
laatste wedstrijd".

Tot die tijd zullen jeugdleden en
trainers van ZHC met de kinderen,
die het leuk vinden ook eens de
hockeysport te beoefenen, allerlei
oefeningen en spelletjes doen. Op
het prachtige kunstgrasveld van de
ZHC zijn kinderen vanaf zes jaar of
ouder van harte welkom. Voor'een
hockeystick wordt gezorgd. Degene die eventueel lid willen worden
krijgen hun eerste hockeystick van
de club cadeau.
Inlichtingen over de Zandvoortsche Hockeyclub, kunnen worden
verkregen via telefoonnummer
16414.

Jeugdvoetbal
In tegenstelling tot Ap Bol is
de voorzitter van de afdeling
voetbal, Peter Theunissen, wel
van mening dat Jeugdvoetbal
haalbaar moet zijn voor TZB.
Doch hij is er zich tevens van
bewust, dat er enorm veel werk
verricht moet worden om dat te
bereiken.
„Het zal zeker niet gemakkelijk zijn", meent Peter Theunissen. „Je moet een heel goed
draaiboek opstellen, want er
komt enorm veel voor kijken.
Toch wil ik er weer over gaan
praten in-het bestuur want ik
denk dat een A- of B-junioren
team moet kunnen. We zitten in
een neerwaartse spiraal en het
is erg moeilijk om die te doorbreken. Toch gaat het nu wel
goed met de vier teams, die we
hebben", besluit Theunissen.

BC Lotus trekt
toptrainer aan

Ap Bol instrueert de selectiespelers van TZB,

Leon Keur NK Prindle
ZANDVOORT - Nadat enige weken geleden Leon Keur
al het Europese Kampioenschap Prindle voor zich opeiste, bevestigde de Zandvoorter afgelopen weekend
wederom zijn niet geringe
klasse. Tijdens de gehouden
kampioenschappen in Andijk slaagde Keur er in om
beslag te leggen op het Nederlands Kampioenschap.
In de Prindle 18 klasse deed
Keur dat met maat Joost Vijn op
wel zeer overtuigende wijze. Nadat er vier van de vijf wedstrijden
gevaren waren, stond de zege al
vast. Die eerste vier wedstrijden
werden namelijk door Leon Keur
met overwicht winnend afgesloten. De vijfde race was niet meer
noodzakelijk om te varen, maar
de Zandvoorter liet met een tweede plaats het overtuigende bewijs
zien veel te sterk te zijn voor de
concurrentie.
De wedstrijden in Andijk op het
IJsselmeer werden zaterdag en
zondag afgewerkt. Op de zaterdag
stond een behoorlijk stevige bries
en het duo Keur/Vijn, die sterk uit
de startblokken kwam pakte di-

rect de overwinning. Wat voor
weersomstandigheden het ook
zijn, voor plaatsgenoot Keur
maakt het niet uit, omdat hij ook
bij rustig weer erg goed in de zeilsport bedreven is. En weinig wind
stond er op de zondag doch ook
toen hadden de overige zeilers het
nakijken.
In andere klassen was er eveneens, voor leden van de Watersport Vereniging Zandvoort succes weggelegd. Zo behaalde Stef
Nielen en partner Martine Krijnen
een fraaie derde plaats in de
Prindle 18.2. Voor Jan Keur en
Remco Kenbeek, die in een Prindle 19 zeilden waren de wedstrijden
eveneens succesvol. Zij behaalden
, een prachtige tweede plaats.

Rem-race
Met deze resultaten boekte de
Zandvoortse Watersportvereniging ook dit jaar weer uitstekende
resultaten. Komende zaterdag
kunnen de leden van deze vereniging bewijzen terecht tot de sterkste catamaranzeilers van Europa
te behoren. Dan vindt namelijk de
jaarlijkse Rem-race plaats. De
start is om 10.30 uur vanaf het
zuiderstrand voor het clubhuis
van de vereniging.

Foto Bram Stijn^n

ZANDVOORT - De badmintonvereniging BC Lotus wil proberen
in de komende jaren het verloren
gegane terrein terug te winnen en
heeft daarom een toptrainer aangetrokken. Wim Fischer, vorig jaar
trainer van eredivisie vereniging
Duinwijck, gaat proberen, dit .seizoen de badmintonners/sters van
BC Lotus, op een hoger niveau te
brengen.
Het bestuur van BC Lotus is er
verder ingeslaagd om de 22-jarige
Sonja Mellink aan te trekken. Zij
zal het komende seizoen de training van de jeugd op zich nemen.
Sonja Mellink behoort tot de nationale badmintontop en is eerste
speelster van Duinwijck.

Opa's sïiding en moeders misslag
zorgen voor daverende lachsalvo's
ZANDVOORT - De 'Zandvoortse Jankees'' hebben zondag bij TZB het derde familie-softbaltoernooi gewonnen. De
beker voor de meest ludieke
ploeg ging naar de 'Jeans Expres II'.
Het familie-softbaltoernooi op de
velden van TZB aan de Kennemerweg is als afsluiting van het softbalseizoen wederom een succes geworden. Het toernooi, een jaarlijks terugkerend evenement, oefent met
name bij de niet softballende familileden van TZB een grote aantrekkingskracht uit. Niet in het minst
omdat het zich kenmerkt door gezelligheid en sportief karakter.
Dit keer deden er tien teams mee
aan de wedstrijden waarbij - evenals
in voorgaande jaren - winnen lang
niet op de eerste plaats stond. In een

uitstekende sfeer werden, met veel
enthousiasme, de softbalknuppels
gehanteerd. Veelal gespeend van iedere kennis van de spelregels en
nauwelijks in staat tot enige balbeheersing was 'het spel der amateurs', waarvan de oudste de leeftijd
van de vijfenzestig reeds ruimschoots was gepasseerd, ook voor de
omstanders een lust om naar te kijken.
Humoristische taferelen waren
deze dag niet van de lucht. De siiding
van 'opa' en de misslag van 'moeder'
zorgden soms voor daverende lachsalvo's. De softballende familieleden hadden het evenement duidelijk
aangegrepen om het nuttige met het
aangename te verenigen. Voor waarschijnlijk - alle deelnemers
stond na afloop één ding als een paal
boven water, zoals een van de aanwezigen verwoordde: „Dit ludieke
evenement moet doorgaan, tot in

lengte van jaren. Wij hebben gehoten".
;

Winnaar

<:

Rond vier uur zag de organisatie
zich geplaatst voor de moeilijke* opgave om de punten te verdelen en zo
de uiteindelijke winnaar van ; dit
toernooi aan te wijzen. Het aantal
runs gaf de doorslag. Het team 'Hitbillies' eindigde op de laatste plaats,
vooraf gegaan door de 'Béng Hoppers', 'Jeans Expres II', 'Combiteam', 'Puinhoop en Co', 'Jeans! expres I' en 'De Donderslagen'. De'derde plaats was voor het team 'Henk
en Co'. 'De Rijndertjes' eindigden als
tweede.
De 'Zandvoort Jankees' eindigde
op de eerste plaats en wist daarmee
beslag te leggen op de beker, aangeboden door deze krant.
:

Zandvoort Meeuwen wacht zwaar seizoen
ZANDVOORT - De veldhandbalcompetitie start aanstaande zondag. De trainers/coaches yan Casino-ZVM zien
het wel zitten, al zal het toch
wel moeilijk worden. Het eerste damesteam heeft namelijk
een behoorlijke verandering
onder gaan omdat er wat speelsters naar het nieuw opgerichte A-junioren team zijn gegaan.
De Casino-ZVM heren spelen
in de derde klasse met een yrijwel gelijke ploeg als vorig jaar
en ontmoeten toch wel zware
tegenstand.
door Aaldert Stobbelaar
Toch is trainer/coach Joost Berkhout geenszins bang voor het komende seizoen. Zowel op het veld,
als in de zaal, wat Berkhout toch wel
wat belangrijker vindt, denkt hij een
aardig woordje mee te spreken. „We
hebben ons de laatste weken goed
voorbereid op de competitie en al is
het moeilijk in te schatten, voor
mijn gevoel denk ik dat we het aankunnen", meent Berkhout.
Zowel op het veld als in de zaal
komt Casino-ZVM uit in de derde
klasse. Dat betekent dat de tegenstanders dit jaar vier keer bestreden
moeten worden. Zodoende kan
Joost Berkhout, de eerste zes weken
van de veldcompetitie, een aardige
kijk krijgen op de kwaliteiten van de
tegenstander. „Het is nu misschien
een voordeel dat ik de teams op het
veld kan zien spelen, waardoor je de
speelwijze kan beoordelen. Dat kan
voor straks in de zaal voordelen hebben. Het wil overigens niet zeggen
dat we er op het veld niets aan doen.
Nee, daar gaan we er ook tegenaan,
alhoewel ik ze wel waarschuw. Een
blessure heb je zo op het asfalt, maar
ben je eenmaal bezig, dan denk je
daar niet aan en ga je voor de winst.
In principe is er op het veld net zo Joost Berkhout en Geert Dijkstra vol vertrouwen naar nieuw seizoen.
Archielfolo Zandvoorts Nieuwsblad
veel emotie te beleven als in de
zaal".

Goed seizoen
Na het goede seizoen van vorig
jaar, vierde in de veldcompetitie en
; een kampioenschap in de zaal, verwacht Joost Berkhout ook dit seizoen goede resultaten. „De selectie
is vrijwel hetzelfde en de kwaliteit

daarvan is goed. Afgelopen jaar zat handballers, ze kunnen het best en
het wat blessures betreft erg mee en daarom verwacht ik er wel wat van".
Het damesteam yan Casino-ZVM
dat kwam goed uit, gezien de smalle
basis die we toch wel hebben. Als we heeft een behoorlijke wijziging onnu ook niet te veel blessures krijgen, dergaan. Vorig jaar waren diverse
dan moeten we aardig kunnen mee- junioren in dit team opgesteld, doch
draaien. Het team bestaat uit goede de handbalvereniging heeft besloten

om een sterk A-juniorenteam te vormen ter voorbereiding op het grótere werk in de toekomst. Voorzitter
en trainer Geert Dijkstra denkt, en
weet het haast wel zeker, dat deze
veranderingen zijn vruchten in de
toekomst zal afwerpen. „Regionaal
spelen bleek vorig jaar niet haalbaar. De teams waartegen we uitkwamen bleken fysiek veel sterker
te zijn. Vooral als er een tandje bijgezet moest worden, kwamen we iets
te kort. Het manco was dat we
kracht te kort kwamen. Daarom
hebben we een junioren A-team gevormd. We willen bouwen aan een
nieuw sterk team. De zaken worden
serieus opgepakt en er wordt hard
getraind. Van de A-junioren verwacht ik zeker wel wat", aldus Dijkstra.

Niet zwakker

• Team 'Henk en Co', werd derde bij het familie-softbaltoernooi: „Wij hadden het evenement voor geen goud willen
'
;

Door die wijzigingen is het zeker missen".
niet zo dat het eerste team zwakker
is geworden. Het team wordt aangevuld met geroutineerde speelsters
uit het tweede team en moet volgens
de voorzitter in staat zijn acceptabel
handbal te spelen. „In de overgangsklasse moeten we met het eerste
team mee kunnen draaien. En ik
denk dat dat best zal lukken".
Geert Dijkstra vindt het veldhandbal zeker niet onbelangrijk, omdat
de vereniging mede afhankelijk is
van de kantine-opbrengsten. „Voor
de vereniging is het erg belangrijk
dat we op ons eigen complex kunnen
spelen. De kantine-inkomsten zijn
ZANDVOORT - Op zondag 8
onmisbaar, mede omdat straks de
september aanstaande orgazaalhuur weer zal oplopen naar zo'n
niseert Rijwiel Toerclub
zeventienduizend gulden. Dat is niet
Olympia
traditiegetrouw
meer op te brengen". Daarom hoopt
weer
de
negentig
kilometer
Dijkstra op een lichtinstallatie.
fietstocht
Rond
de
Zuid vanDoordat de aan Casino-ZVM toegeuit Zandvoort.
zegde oude palen van ZandvoortVoor deze tocht kunnen de fietsmeeuwen werden omgehakt, is dat
nog niet zover, maar de club hoopt
liefhebbers zich tussen negen en
tien uur 's morgens inschrijven en
dat het goed komt. „Hebben we een
starten bij strandpaviljoen numlichtinstallatie, dan kunnen we lanmer acht, 'Trefpunt'. De inschrijfger buiten trainen en kan de zaalhuur een behoorlijk stuk minder
kosten bedragen 2,50 gulden. Wil
men een herinnering aan deze
worden. We hopen dat de probletocht overhouden, dan moet 7,50
men met de palen opgelost worden
en dat de verlichting alsnog gerealigulden extra worden betaald. De
route van de tocht Rond de Zuid
seerd kan worden. Voor de verenigaat over het duinfietspad naar
ging is het heel erg belangrijk dat we
Langevelderslag - Noordwij k .langer van het complex gebruik kunWassenaar en Scheveningen. De
nen maken", is het slot betoog van
Geert Dijkstra.

Foto Bram Sli^e'>

Olympia houdt fietstocht

SC Zandvoort start
badmintonseizoen

tocht'

terugweg gaat via Wassenaar Katwijk aan de Rijn - Rijnsburg Voorhout • Lisse en Vogelenzang.
De route is helemaal uitgestippeld en kan dus geheel, op eigen
gelegenheid gefietst worden, maar
wel dienen twee controleplaatsen
worden aangedaan voor het verkrijgen van een controlestempel.
Deelnemers die de voorkeur geven aan het rijden in groepsverband, kunnen om tien uur starten
onder leiding van ervaren leden
van Olympia. De route gaat over
rustige wegen en heeft, wat betreft
de omgeving een sterk wisselend
karakter.
Voor nadere inlichtingen kan
contact worden opgenomen met
Dick Castien, telefoon 0250717547.

ZANDVOORT - Volgende
week donderdag start de Sporting Club Zandvoort met een
nieuw
badmintonseizoen.
Voor de vijfentwintigste keer
komen de recreatieve badmintonners/sters binnen de lijnen
om het spel met de shuttle te
beoefenen.
Ook dit seizoen is voorzitter Dirk
van den Nulft er in geslaagd voor de
32 koppels een, op het oog, interessante onderlinge competitie op te
zetten. Dat zal ook nu weer de nodige felle strijd opleveren, maar geenszins wordt de ontspanning, die deze
vereniging biedt, vergeten. In de Pelikaanhal, aan de A.J. van den Mooienstraat, starten volgende week donderdag om 20.30 uur de gemengdedubbels.

WEEKMEDIA 22

DONDERDAG 29 AUGUSTUS 1991

DOMBO

ICRO
ra

pm; Slëgèrsstraat 2b

SUCCESVOLLE KLEINE
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-CROSSING
"AMERICAN SEX
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Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,40 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of afgeven/zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort.
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode en De Nieuwe
Weesper ƒ 6,38 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm.kosten.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
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* Te koop zonnebank ƒ 300,
Tel. 02507-16516.

Hatha Yoga

Woninginrichting

BI-SEX voor TWEE, direct De SEXADRESSENLIJN, eikfc
apart met een heet meisje dag nieuwe adressen van de
of een lekkere jongen:
hete dames & meisjes.
06-320.330.82 (50 cpm).
06-320.328.00 (50 cpm).
VERENIGINGSGEBOUW
Blonde NATASJA doet het
* De S.M. CONTACTLIJN **
met 2 hete Buurjongens.
Strenge sexcontacten.
•De Krocht
06-320*327*77 (50 cpm).
06-320*322-20 (50 cpm).
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705-18812, voor BUURVROUW Chantal en Direct Snel SEXCONTACT!
haar hete buurjongens, live!!
De Live-Afspreeklijn:
BRUILOFTEN • RECEPTIES
06-320*328*01 (50 cpm).
06-320*322*88 (50 cpm).
KOFFIETAFELS
CAROLIENTJE, „vandaag
Duik snel in bed met een
ben ik zo ondeugend".
hete meid! SEXCONTACT.
Te koop
06-320*324*01 (50 cpm).
06-320*328*02 (50 cpm).
aangeboden
De heetste MEIDEN hoor je
Een heet PRIVE-MEISJE
op de sexadvertentielijn:
diversen
aan huis? Sexprivédating.
06-320.325.80 (50 cpm).
06-320.325.04 (50 cpm).
Een Rijpe hete donkere
BOLDERKARREN op maat
vrouw voor jou *****
en in eigen kleur gemaakt.
50 cpm 06-320*320*91
Tel. 17820 of Postbus 450 Zvt.
TJRTEN met z'n tienen. Voor
* Te koop: damesschoenen,
leuke jongens en meiden.
mt 36/37, klein geprijsd; leg06-320.330.01 (50 cpm).
puzzels a ƒ2; Bobo's 10 a
ƒ1,50. Tel. 02507-19968.
* * * * G-A-Y P-R-I-V-E * * * *
Jij wilt straks snel en
TE KOOP: ijskast, linnenkast,
De Orga/Livesex centrale is
discreet een opwindend
fornuis, golfclubs.
afspraakje regelen? Bel
de nieuwe Nederlandse SexTel. 02507-19480.
dan Gay Privé, want daar
sensatie! Elk uur wordt de
* Te koop ledikant + com- centrale door nieuwe meisjes
zit je direct apart. Druk
mode, wit, met manou hout, bemand! Elk uur maak je dus op de nul voor 'n andere
zo goed als nieuw. Prijs ƒ 250. kennis met een bloedstollend
jongen. Veel Succes!!
Inl.: tel. 02507-17708.
avontuur, je ontdekt de
06-320.322.68 (50 cpm).
* Te koop Trix treinbaan HO nieuwe Porno/Technieken en GLUREN: Buurvrouw Linda
ex trafo, 1 loc, 2 wagons, 83 (hulp)stukken die je nog niet
is weer hitsig en heet.
rails, ƒ 100. Tel. 02507-17794. kende! Je gaat helemaal Live 06-320*330*67 (50 cpm).
Zeer stevige Silver Cross zonder taboes alles doen wat
tweeling-wandelwagen, zitjes in je eigen slaapkamer misschien nooit gebeurd!
kunnen zowel achter al tegenadressen van vrouwen
over elkaar, incl. voetenzak,
op aanvraag 24 u. p/d
regenscherm. Tel. 19827.

Zalenverhuur

De Orga
Live/Sex
Centrale!

Gratis sex

340.340.25

06/50 cpm. PO Box 547 H'lem

Te koop
gevraagd
diversen

* * * * * TIENERSEX * * * * *
Jong en onschuldig ...?
06 - 320*324*24 (50 c/m)
** TRIOSEX-Contactlijn **
06-320.320.92 (50 cpm).
Ook voor partnerruil.

Half september gaat er weer
Te koop gevraagd:
een nieuwe cursus yoga van
ANTIEKE LINNENKAST(JE).
Lijsten op maat
Oppas gevraagd/
start in Zandvoort. Doet u ook
Twee meisjes TEGELIJK?
Tel. 15425.
mee? Inf. en opg. bij
bij
aangeboden
MARGO VAN DAAL
* T.k. gevr. 2 schuifdeuren, Bel Suzanne en hete Lisa.
Foto Boomgaard gewoon glas of glas-in-lood. 06-320.330.56 (50 cpm).
tel. 023-285745.
UITDAGEND tienertje gaat
Grote Krocht 26 Tel. 02507-17063.
Lieve OPPAS gezocht voor Massage voor mannen: bemee met 2 jongens. Trio!
onze tweeling (meisjes) van ginnerscursussen, 7 vr.av.
Tel. 13529
06-320*326*01 (50 cpm).
21 mnd., ± 10 uur per week v.a. 6/9 en 1/11, A'dam-C.
Onroerende
Vanavond 'n vrijpartij?
vanaf 1 nov., in Zandvoort. Folder: Thomas, 020-6624382, * Te koop 4 eiken barkrukgoederen te koop
ken, compleet, ƒ150. Tel.
(kantooruren).
S-E-X-C-O-N-T-A-C-T-LIJN
Tel. 023-317631.
02507-16516.
gevraagd
06-320.329.88 (50 cpm).
Zandvoort. CURSUS KERA* Te koop 4 klass. eetk.stoeMIEK,
versch.
vormtechn.
VERSIER
een afspraakje
Divers personeel
raku - glazuren - engoberen len, mahonie, ƒ 75; zwarte ge.GARAGE
voor vanavond. Contactbox.
gevraagd
haakt
vissersd.
ƒ
15.
Tel.
etc. Info: 02507-15536.
TE KOOP GEVRAAGD
06-320.330.77 (50 cpm).
02507-18803.
Oproepen - Mededelingen
Tel. 02507-14534
VLUGGERTJE: Kim verwent
* Te koop aangeb. Etna keuDe scholen weer begonnen,
Radio/tv/video
de jongens na de les.
kengaskachel, 23x55 cm,
nu tijd voor een bijverdienste?
06-320*330*32 (50 cpm).
Onroerend goed
Receptie/Feest?
Voor trouwfoto's Groot cosmeticabedrijf zoekt
ƒ35. Tel. 02507-15996.
Wat kan WENDY ondeugend
enthousiaste MEDEWERK18789
Foto Boomgaard * Te koop divanbed met ma- en woonruimte
Foto Boomgaard STERS en ADVISEUSES.
zijn, vooral in de auto!
te huur
tras, 80x190 cm, in prima
Grote Krocht 26.
Al bij BROODJE BURGER
06-320.327.99 (50 cpm).
Bel nu voor info:
aangeboden
staat,
ƒ50.
Tel.
02507-13858.
Telefoon:
13529.
geweest?
Grote Krocht 26
023 - 29 50 91
WULPSE Loesje gaat lekker
UW FILM OP VIDEO
* Te koop: dubbeld. koel* Ach wat geniet ik van
tussen 09.00-16.00 uur.
tekeer met drie jongens.
Tel. 13529
ƒ1,75 per minuut met
kast, merk Philips, 4 sterren,
die zon op mijn vernieuwde
KAMER TE HUUR
06-320.330.96 (50 cpm).
Horecabedrijf zkt. kamergratis achtergrondmuziek.
in
prima
staat.
Vr.pr.
ƒ
75.
Tel.
balkon.
De
Witte
Zwaan
* Vriendenclub
van hè' meisjes, ladybartenders, teleYvette
gaat op SEXBEZOEK
02507-13962
of
18779.
BOD
GEVRAAGD
op
ruim
Tel.
12164;
na
18
uur:
16658
Mannenkooi fonistes, chauffeurs en chauf* Al werd je maandag nog Zandvoorts
bij het Annet. Triosex!
200 BUIZENLAMPEN,
Te koop z.g.a.n. mod. witte
zo gek van het aardappel vraagt leden voor ƒ 10 01 feuses. Inf: 7dgn/wk v/10-19
06-320.320.95 (50 cpm).
nieuw en oud.
TV-MEUBEL. Prijs n.o.t.k.
schillen, Daan, vandaag word meer, ontvangt u luidkeels 6x u. 020-6935757.
Onroerend goed
Tel. 02990-41433,
Zoek je een hete meid?
Tel. 02507-15425.
je 18 jaar. Dikke kust. Ferry. per jaar. Tel. 02507-16711.
en woonruimte
Zoekt u een goed betaalde
na 18.00 uur.
Bel de TIPPELBOX:
* T.k. MDF t.v./videokast,
i * Daan, zo raar schrijven als * Waar zouden wij gewees' bijverdienste?
Grotendeels HIFI OPRUIMING rest. o.a.:
te
huur gevraagd
06-320*322*11 (50 cpm).
wit, met lade, 120 h., 85 br., 40
die anderen zal ik niet doen. zijn zonder Job en Thea, be thuiswerk. Wij zoeken freeZoek jij een lekkere meid?
| Gefeliciteerd met je 18 jaar en dankt. Gr. Sandra Johan Roy lance verkoopkrachten voor Harm, Kardpn, Proton, Sony, d., ƒ165. Tel. 02507-16372.
Yamaha, Infinity, JBL, MagDe Hete MEIDENLIJN:
een dikke zoen. Ron.
* Wie helpt bij hartstilstand? onze veelgebruikte grafische nat, Impulse, Solosound ESL, * T.k.a. hoogslaper, rood Duitse familie met kind (12 jr)
06-320*320*36 (50 cpm).
zoekt ' per direct of later
* Dames, sla er op los bij de Geeft u nu vast op voor de produkten. Voor meer info: Teac. CARIDAX HIFI Adm. de metaal m. gr., werkblad wit.
2/3-KAMERWON. met badk.
Zoek jij een lekkere Boy?
Vrouwen van Nu! Vrijdags- nieuwe cursus Reanimatie in schrijf een brief met uw CV Ruijterweg 131, Asd. 6837362 Vr.pr. ƒ75. Tel. 02507-15913. Br. o. nr. 763-77512 v.d. blad.
Homo/BI-sex/SM-DATING.
middags badminton spelen. 3 lessen bij de Kruisver. Inl. aan ADP, postbus 1053, 1500 Ook div. (jonge) HIFI-occas. * Twee beklede fauteuils
AB
Zaandam.
06-320.330.95 (50 cpm).
Inl.: mw. v. Poelgeest, tel. tel. 16085, hr. De Leeuw.
gratis af te halen. Tel. Jonge werkende vrouw zoekt
TV
CORRECT
woonruimte met eigen k.d.t:
15834.
MARIETJE staat te liften
02507-17045.
TV- EN VIDEOREPARATIE
Tel. 02507-18423, na 18 uur.
in haar strakke rokje!
* Donderdag 12 september
Snelservice, dag-, middag- en
GRATIS
06-320.321.20 (50 cpm).
SPOED! Moeder met 2 kindeeerste ronde interne schaakavonddient. Geen voorrijkosKleding
Woninggids
van
Zandvoort
ren zoekt tijdelijke WOONcompetitie in het Gemeenten. Vrijbl. prijsopg. met gaStoute sex-afspraakjes.
RUIMTE. Tel. 02507-14043.
schapshuis bij de Zandvoortrantie. Tel. 020-6194718.
Jonge MEISJES-CONTACT
DE VAGEBOND
se Schaakclub. Info: 13224.
CEfl/ E makelaars o.g.
(18 j.) 06-320.330.16 (50 cpm).
• Rubrieksadvertentie op2e-hands kinderkleding
Wij behouden ons het
Financiën en
geven?
Zie
voor
adres
en/of
Geopend:
di.
10.00-12.00
uur
Suzanne: achter de ramen
NVM telefoonnummer de colofon
l recht voor zonder opgave van
handelszaken
wo. 13.00-16.00 uur
geeft ze een hete show.
Tel. 02507-12614
redenen teksten te wijzigen
in deze krant.
za. 10.00-16.00 uur
06-320.329.01 (50 cpm).
of niet op te nemen.
Inbreng op afspraak.
Tessa
(18) is zo'n lekker
Autoverzekering OPGEWONDEN
Tel. 16983/18588.
tienermeisje.
V.A. ƒ75 - DORSMAN
Poststraat 14.
06-320*328*88 (50 cpm).
blijft toch goedkoper!
- MODE-ONTWERPSTER Bel nu: 02507-14534.
maakt kleding op maat.
Ook aparte bruidskleding.
Adviseert u persoonlijk.
Vakantie
Alle soorten veranderwerk.
buitenland
Voor alle leeftijden.
Bel of kom langs voor
vrijblijvend advies.
STACARAVANS te huur in
Tel. 17370.
ARDENNEN. Sept. vanaf
ƒ 190 p.w. all-in. 04459-1598.
NIET GRATIS
GRATIS MICRO'S
Onderhoud,
Eerstvolgende
zijn:
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
Rijwielen,
reparatie,
• alle Micro's groter dan 5 regels
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
veiling
• brieven onder nummer
• aan balie kantoor zijn opgegeven
motoren,
doe-het-zelf
vastgesteld
• de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
• verloren/gevonden
bromfietsen
• woningruil
• weg/aan komen lopen/vliegen
LEDERSPUITERIJ voor het
• personeel gevraagd/aangeboden
• maximaal 5 regels
• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden vakk. kleuren en renoveren
• alleen voor particulier gebruik
T.k. HONDA CB 250 RS,
van uw lederen meubelen.
• commerciële Micro's
• het aangebodene mag niet boven ƒ300 uitkomen
1981, ƒ1550.
Ook jasjes. Tel. 02993-69001.
Tel. 02507-19971.
nette goederen
Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
• ANNULERINGEN van uw
kunnen nog
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
advertentieopdrachten kunt u
dagelijks worden
Auto's en
UITSLUITEND
SCHRIFTELIJK
Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
ingebracht of
auto-accessoires
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d. richten aan Centrale Orderafiedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
opgehaald
deling
Weekmedia,
Postbus
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
122, 1000 AC Amsterdam.
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
*
Gevraagd
damesfiets
met
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
versnelling. Tel. 02507-16017.
b r u i d s i a P 0 n , m a a t
T e
k 0 0 P
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
Hobby's en
T.k. CITROEN BX 16TRI '88,
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
e n
3 8 , m 0 d e r n e
s a l 0 n t a f e l
verzamelingen
60.000 km, elek. ramen en
Centrale
Orderafdeling
Weekmedia,
r i e t e n
s t 0 e l
T e l
0 2 - 3 4 3 .
deurvergrendeling,
blauw
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
metallic, goed onderhouden,
* Zondag 8 september eer- ƒ 16.500. Tel. 020-6908128 (na
Of afgeven bij:
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
ste verzamelbeurs Zandvoort 18 uur).
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
van seizoen 1991/1992 in
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gemeenschapshuis v. 10 tot
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
17 uur. Inl.: tel. 02507-14234.
Diverse clubs

|
JeihlHèlélwëèk"

* Heel hartelijk
bedankt
familie en vrienden die van
Winkelpersoneel gevraagd
onze trouwdag een onvergelelijke dag hebben gemaakt.
Arjan en Brigitte v.d. Werff. Wij vragen voor onze SLAGERIJ, gevestigd in de supermarkt
* Help de Polen. Stuur eens van Dirk v.d. Broek te Zandvoort. Engelbertstraat 21, nette
een voedselpakket! Geen jonge VERKOOPSTERS die ons winkelteam willen versteradres? Dat hebben wij voor u! ken. Ervaring in de slagerij is zeker een pluspunt, maar niet
noodzakelijk, want wij beschikken over uitstekende opleiInl.: tel. 02907-5235.
dingsmogelijkheden. Werktijden in overleg met de chef, de
* Henk, nog 22 nachtjes sla- heer R. Pijnaker. Bel meteen voor info: tel. 02507-17520.
pen. Claudia nog 21 nachtjes
slapen en 1 nachtje waken.
Lessen en clubs
Dan is de grote dag!
* Hoera!!! Vandaag ziet
Lidia Kaspers Sara. Ze is dus
Beste toekomstige rij-instructeur! m/v
50 geworden. Er kan gebeld
worden. Felicitaties via tel.In september start de Nationale Opleiding van Holland
16711 zijn welkom!
Verkeer met een avond- en zaterdagcursus tot rij-instructeur.
* Jeugd van Zandvoort! Een doortimmerde, snelle opleiding mét slagingsgarantie.
Schaken in het Gemeen- Waren die vier wielen, dat gaspedaal en die soepele bochtjes
schapshuis op donderdag- altijd al een favoriete hobby? Dan is dit dé kans om daar uw
avond vanaf 7 uur. Voor info: beroep van te maken. Tevens start in september een avond13224. Bel nu!
opleiding voor motor-instructeur m/v. De rijscholen wachten
* Namens mijn ouders Trudy op u met een prima baan en salaris. Of u begint voor uzelf.
en Bob wil ik iedereen in Bel voor de informatiefolder met:
Zandvoort bedanken voor de Holland Verkeer bv, tel. 020-6252511, Brenda Embregts.
reacties die wij kregen na St. Avondonderwijs MTS Mode en Kleding
mijn geb. Serge Honderdos.
Op 1 okt. starten de avondcursussen basis patroontekenen/
* Nog 9 nachtjes slapen dan vervaardigen dameskleding. Basis patroontekenen/vervaartrouwen Erwin en Monique. digen herenkl. Gevorderden patroontekenen/vervaardigen
Wij hebben onze schoenen al dameskl. Basis modetek. Cad/camtechniek. Informatica.
gepoetst. Het wordt een knal- Info: 020-6927645, Zeeburgerdijk 112, 1094 AJ Amsterdam.
ler, zeker weten.
Toekomstige beroepschauffeur! m/v
Ongewenst kinderloos echtp.
zoekt contact met vrouw m.
kinderwens v. draagmoeder- Het grote werk! Met een paar ton pure kracht over de wegen
schap/co-ouderschap. Br. n. naar alle uithoeken van dit land. Of over de grens, naar verre
Postb. 26298, 1002 GF A'dam oorden. Iets voor u? In september start de Nationale Opleiding van Holland Verkeer. De cursus Beroepschauffeur CCVb. Een snelle, degelijke opleiding mét slagingsgarantie.
De transportbedrijven wachten op u met een prima baan en
Zonnebanken
salaris. Of u begint voor uzelf. Bel voor de informatiefolder
met Holland Verkeer bv, tel. 020-6252511, Brenda Embregts.

M ICRO

046-510216

Grieks, Kies zelf je vrouw.
50 cpm. Draai haar om.
*** 06-320.327.17 ***
Het KAMERMEISJE in haar
te korte rokje, alles uit!!
06-320*328*33 (50 cpm).
Hete MANDY smacht naar
een heet hoogtepunt.
06-320.322.03 (50 cpm).
Hete meiden zijn op zoek
*** PORNO DATING ***
06-320*321*44 (50 cpm).
HOMO: het is wel slikken
voor die hete jongens.
06-320.327.01 (50 cpm).
Homo: Jongens onder elkaar.
Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-320*330*88 (50 cpm).
HOMO JONGEREN PRIVÉ
Heb jij trek in een heet
afspraakje met een jonge
knul? Bel nu en je zit
direct apart met een boy.
06-320.322.16 (50 cpm).
Homo: Zoek je 'n hete boy
voor een SEX-AFSPRAAK??
06-320*330*18 (50 cpm).
Ik heb nou eenmaal hele
grote ...! Topsex! Topsex!
50 cpm ... 06-320.325.25.
LINGERIE: Huisvrouwtje
Jolanda, volslank en DD!
06-320*329*33 (50 cpm).

MEEGENIETEN, triosex met
LOCGJO on stoute Anita.
06-320*328*04 (50 cpm).
MIRANDA: „Lekker met Wendy onder de hete douche".
06-320*330*07 (50 cpm).
MONIQUE, haar eerste keer,
ze trilt van sex-genot.
06-320.330.97 (50 cpm).
Nieuw: * * BI-SEX PRIVÉ "
Direct apartlijn voor trio,
jongens en hete meisjes.
06-320.330.46 (50 cpm),
Nieuw: SEX CONTACTLIJN
Luister naar hete meiden
die op zoek zijn naar
jongens, voor het vervullen
van hun hete sexwensen.
06-320.330.66 (50 cpm).

Non/Stop
Ordinaire
Pornosex!
340.320.80
06/50 cpm. Red Ear H'lem
Nu is het tijd voor een
hete sexafspraak met een
hete meid. TIPPELLIJN:
06-320.330.42 (50 cpm).
PARTNERRUIL. Privé,
direct apart met mannen en
vrouwen die zin hebben in
een spannende sexruilü
06-320.330.91 (50 cpm).
Pascale doet het in de
keuken. Echte KEUKENSEX.
06-320*330-98 (50 cpm).
PIKANT. 2 hete meisjes
zijn hitsig! Alles uit!!
06-320*330*34 (50 cpm).
PLEZIER VOOR TWEE,
de manier om direct een
nieuwe vriend of vriendin
aan de lijn te krijgen.
Bel: 06-9.5.00 (50 cpm).
SABRINA ligt te zonnen,
zelfs haar strakke tangaslipje trekt ze uit.
06-320.323.44 (50 cpm).
SEX-ADRESSEN
via keuzemenu, snel de juiste
dame kiezen, elke dag serieuze adressen verwacht. Live
door de dames ingesproken
06-96.85 (50 cpm.)
SexMeisjes
Volle Bolle!! SOcpm
06-320.320.22
S.M. Direct apart met een
strenge meester of met
een onderdanige slaaf!!
*** Gay S.M. voor TWEE *"*
06-320.329.99 (50 cpm).
Stiekem MEEGENIETEN met
3 hete schoolmeisjes (18 j.).
06-320*322*04 (50 cpm).

Diversen

Stichting Parapsychologisch Onderwijs
Paranormale opleidingen op het hoogste niveau. Realistisch,
vertrouwd en bekend van t.v., radio en pers. Wij starten in
september in A'dam met de opl. helderziendheid, magnetiseren e.v.a. Bel voor gratis brochure: 010-4567156/4566249.
X.Y.2. B.V, verhuizingen en • Rubrieksadvertentie? Zie
kamerverhuizingen. Voll. verz. voor adres en/of- telefoonnr.
Dag-nachtserv. 020-6424800. de colofon in deze krant.

GRATIS

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

+ eind
september

Inl. 12164
Gasthuisplein

r

Foto - Film

ZandVÓÖrts Nieuwsblad

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

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.

J3.00-21.00 UUR

regels
regels
regels
regels
regels

Muziekinstrumenten
Gevr. voor vereniging piano
en accordeon. Tel. 0250717462 na 19.00 uur.
Te koop aangeb. prachtige
wit laqué PIANO, merk Yamaha. Vr.pr. ƒ 6500. Tel. '17370.

Dieren en
dierenbenodigdheden
Ervaren fokker heeft Beagle
pups te koop. 01738-8219.
* Gratis af te halen: poesje
15 weken. Tel. 02507-18425.

Naam:
Adres:

l

ƒ 7,63
ƒ 8,90
ƒ10,18
ƒ11,45
ƒ 12,72

Alle prijzen incl. 6% BTW

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis adverteren.

iSleigersstraat 2b

ƒ 3,82
ƒ 3,82
ƒ 3,82
ƒ 5,09
ƒ 6,36

ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

SONNEVELD SPORTING
In september starten de lessen weer
Zwemles (kleine groepje v.a. 5 jr.)
Aerobic - Grondgymnastiek - Yoga Zwemmen voor ouderen.

NIEUW: - Zwangepschap-aepobic + zwemmen
Voor verdere info

02507-14678
Passage 37 - Zandvoort

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

geeff u meer!

Zondag 29 september 1991

100% Live
uit
Zandvoort!
340.340.50
06/50 cpm. Red Ear H'lem
100 ondeugende Meisjes
zoeken snel SEXCONTACT!
06-320*330*21 (50 cpm).
5 meisjes/dames ontv. tijdelijk/part-time in rom. privésfeer v.a. ƒ 100. 020-6252497.
* * * * HARDSEX * * * *
Keihard de lekkerste (50 c/m)
N! 06 - 320*325*35 !!!
* * * * RIJPE VROUWEN * * * *
Veertig jaar en hitsig!! 50 c/m
06 - 320*325*45
BETTY'S ESCORT
Rrst class girls. Na 19.00 uur
020-6340507/6328686.
** BI-SEX CONTACTLIJN **
Bel 06-320*325*01 (50 cpm).
Ook voor trio-sexcontact.

WAAROM WACHTEN?
• Rubrieksadvertentie op- Zoek nu de vriend of vriendin
geven? Zie voor adres en/of van je dromen. De Afspreek• telefoonnummer de colofon lijn, luister en reageer direct.
06-320.320.33 (50 cpm).
in deze krant.

7E DAM TOT DAMLOOP
start vanaf 14.00 uur
op Prins Hendrikkade bij Centraal Station
in Amsterdam
De Dam tot Damloop is een unieke trimloop over 16,1 kilometer
van Amsterdam, via de IJ-tunnel, naar Zaandam.
Inschrijven voor deze loop kan tot en met vrijdag 13 september a.s.
bij onderstaande kantoren van Het Parool en Weekmedia in en om
Amsterdam:
Amsterdam
Amstelveen
Uithoorn
Zandvoort
Purmerend

Wibautstraat 131 en Rokin 110
: Gebouw Amstelsteijn,
Laan van de Helende Meesters 421b
: Stationsstraat 70
: Gasthuisplein 12
: Weerwal 19

:

De inschrijfkosten bedragen ƒ 1S,= per persoon.
Organisatie: Stichting Sportevenementen Le Champion i.s.m.
TL Le Champion, AV Atos, AV Lycurgus en AV Zaanland.
Voor meer informatie:
overdag: 020 - 626 64 44/ 075 - 162221
's avonds (tot 21.00 uur): 02987-4047 en 02987-5125.

geeff u meer!

WEEKMEDIA22

DONDERDAG 29 AUGUSTUS 1991
(ADVERTENTIE)

Muziek in
de openlucht
In Openluchttheater Bloemendaal staat morgenavond, vrijdag
30 augustus, het bekende Haarlemse Batida op de planken. De
groep, die ook in Zandvoort een
aantal keren te zien is geweest op
het zomerse jazz-festival (zij het
toen nog mét Nippy Noya), brengt
Braziliaanse muziek met stevige
jazz- en funk-invloeden: ritmische
maar ook lyrische muziek. Volgens ingewijden 'Latijnse swing op
niveau'. De band bestaat uit zangeres José Koning, Martin Verdonk
en Eddie Conrad, beide conga's,
Peter Schön, Keyboards en synthesizer, Marcel Serierse, drums,
Marcel Schimscheimer, basgitaar,
en Peter Tiehuis, gitaar. Het theater ligt aan de Hoge Duin en Daalseweg 2 in Bloemendaal, tel. 023 250050. Aanvang 20.30 uur, entree
ƒ20,-. De kaarten zijn ook bij de
VVV te koop.
Men kan ook vanavond al in het
openluchttheater terecht. Om
20.30 uur begint een optreden van
The Chris Barber Jazz & Blues
Band, bestaande uit Chris Barber,
trombone, Pat Halcox, trompet,
John Crocker, clarinet/sax/fluit,
Johnny McCallum, banj o/gitaar,
Vic Pitt, bas, John Slaughter, gitaar, lan Wheeler, clarinet/sax/fluit, en Russel Gilbrook op drums.
De band mag dan al bestaan vanaf
de jaren vijftig, hij is sinds die tijd
niet stil blijven staan. De zeer eigen Engelse stijl (zonder piano) is
gebleven, maar 'skiffle', soul,
blues, jazz/rock en muziek van de
Balkan hebben hun invloed op de
zo specifieke sound achtergelaten.
Zondagmiddag is in hetzelfde
theater vanaf 12.00 uur in het kader van de serie Cascade-voorstellingen een concert te horen van
het zangtrio Sestri en het Balkanorkest Gia Mas. Entree ƒ5,- p.p.
Het trio bestaat uit Joke van der
Weide, Jannie Schermer en Janoh
de Groot. Zij hebben zich gespeciaiiseerd in de zangtechnieken van
de Balkanlanden.
Bij sommige liederen begeleiden
zij zich zelf op authentieke Bulgaarse instrumenten, zoals de
tamboera, de kaval, de gaida, de
tapan en de daraboeka. Naast ondersteuning geeft Gia Mas ook enkele instrumentale voorbeelden
van de muziekcultuur van Griekenland, Bulgarije, Turkije en Albanië.

kust O
keur OL

• KORTE TIPS •

• In de Zandvoortse straten kan
men af en toe 'The New Basinstreet Pive' tegenkomen, vijf gerenomeerde jazz-musici uit de regio,
onder leiding van Rob Schreuder
(van de Haarlemse Jazzclub). Zij
komende twee weekenden een
tips & suggesties
aantal keren op in deze gemeente.
Gasthuisplein 12 -'2042 JM Zandvoort
De band zal een route door Zandvoort lopen die begint in de Kerkstraat, daarna gaat het via Kerkplein en Gasthuisplein naar de
Haltestraat. De optredens vinden
plaats van 17 tot 19 uur.
• Atelier Paulus Loot heeft tot half
september een tentoonstelling van
schilderijen van de Zandvoortse
kunstenaar Jaap Bouhuijs. Geexposeerd worden zee- en strandgezichten, die Bouhuijs in de zestiger en zeventiger jaren schilderde.
Atelier Paulus Loot is gevestigd
aan de gelijknamige boulevard, op
nummer 21, bij de watertoren. Het
atelier is in het weekend geopend
en bij mooi strandweer ook op
werkdagen en 's avonds.
• Het Cultureel Centrum op Gasthuisplein 9b heeft de tentoonstelling 'Geknoopt gestrikt' onder
haar dak.
In het Cultureel
De geschiedenis van de stropdas
Centrum
wordt getoond en er zijn veel bijZandvoort aan het zondere exemplaren. Het CultuGasthuisplein 9b
reel Centrum is dagelijks geopend
is momenteel de
van half twee tot vier uur. De expoexpositie
sitie is te zien tot vijftien septem'gestrikt,
ber.
geknoopt,
• Robots in allerlei soorten en magestrikt.' te zien:
ten zijn t/m l september te vinden
alles over de
in Technologie Museum NINT,
geschiedenis van
Tolstraat 129 Amsterdam. Open
de mannendas.
ma t/m vrij. 10-17 uur, za/zo. 12-17
De tentoonstelling uur. Entree/7,-//5,-. Kinderen t/m
blijft te bezoeken
5 jaar gratis. Bereikbaar met tramtot en met zondag lijn 4 en 3. (NS-dagtocht nr. 67).
15 september.
• Tot en met 22 september zullen
Het Cultureel
in het zalencomplex en de lobby
Centrum is
van Golden Tulip Barbizon L
dagelijks
Schiphol werken te zien zijn van
geopend,
tegenwoordig ook schilder, tekenaar Saad Ali. Ali
werd in 1953 in Irak geboren. Zijn
op maandag en
opleiding ontving hij aan de hiphol
dinsdag, van
werken te zien zijn van schilder,
13.30 tot 16.00
tekenaar Saad Ali. Ali werd in 1953
uur.
in Irak geboren. Zijn opleiding
Bij de
ontving hij aan de academies in
tentoonstelling
Florence en Perugia.
hoort een boekje
Sinds 1985 woont hij in Nederdat te koop is
land. Het werk van Saad Ali ademt
voor ƒ7,50. Wie
een 'paradijselijke geest' uit. Hij
een mooie oude
noemt zijn panelen 'deuren van de
stropdas
hoop'. Zijn werken zijn ook te
meebrengt, kan
koop. Maar ook voor niet- kopers
het krijgen voor
is de verkoopexpositie vrij toeganƒ3,95.
kelijk, van 10.00 tot 22.00 uur.

UITGAANSTIPS

Gestrikt en geknoopt...

Bar - restaurant - terras

SCHRANSEN

"AAN ZEE"

Boul. Barnaart 22
Zandvoort, tel. 15445

Nieuwe oogst
Zeeuwse super

„Mosselen"
(Woensdag gesloten)

Schoolstraat
verhuurd
ZANDVOORT - De gemeente
zal een deel van het perceel
grond en de bedrijfsruimte
Schoolstraat 6, groot 511 vierkante meter, vanaf l september verhuren aan de Zandvoortse ondernemer Bruynzeel, van Jupiter/Spectra. Een
en ander wordt gedurende
twee jaar verhuurd met 'eerste
recht van koop'.
De gemeenteraad is dinsdagavond
met dit voorstel van burgemeester
en wethouders akkoord gegaan. De
huurprijs bedraagt ƒ27.500,-per jaar,
het bedrag zal jaarlijks worden geïndexeerd.
Afhankelijk van de ontwikkeling
van het bouwplan - Bruynzeel wil
een winkelpassage met parkeerkelder aanleggen - zal het college te
zijner tijd nadere voorstellen doen
naar de raad, voor de benodigde verkopen.
De raad heeft tevens een 'voorbereidingsbesluit' genomen, omdat
het nieuwbouwplan gedeeltelijk in
strijd is met het huidige bestemmingsplan.
In verband met de plannen is bij
twee omwonenden de huur opgezegd van een strook grond. Tevens
zijn de Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort en het Centrum voor
Vrijwillige Hulpverlening afgewezen.
Zij wilden het pand graag ter beschikking hebben als' gezamenlijke
huisvesting.

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor
uw reacties. Stuur uw brief naar de
redactie van deze krant, Postbus 26,
2040 AA Zandvoort. Te lange brieven
kunnen worden ingekort. U kunt uw
brief ook afgeven bij het redactiekantoor
nig sfeertje rond de plannen kon willige'Hulpverlening Zandvoort, de
dat is gevestigd aan het Gasthuisplein
,ontstaan, tot het verschijnen van hèkr-Stichting Welzijn Ouderen Zand12 in Zandvoort. De redactie is
door u bedoelde voorstel van B en W voort en een woningzoekende. Hoetelefonisch bereikbaar via nummer
aan de gemeenteraad.
wel het pand Schoolstraat 6 (waarin
02507-18648.

'Geen aanleiding voor opruiend geschrijf

Ondernemer C.J. Bruynzeel heeft
zich nogal gestoord aan het 'Commentaar' in het Zandvoorts Nieuwsblad van donderdag 22 augustus 1991.

Uw artikel onder de kop 'Commentaar' in uw blad d.d. 22 augustus jl.
vraagt om een reactie mijnerzijds.
U schrijft het niet zo vreemd te
vinden dat 'de' bewoners van de
Schoolstraat en de Louis Davidsstraat in opstand komen. Volgens u
geeft de gemeente daar zelf aanleiding toe door de manier waarop zij
omgaat met de winkelgalerij-plannen van Bruynzeel. U deelt mede dat
al maandenlang de voorbereidingen
aan de gang zijn met veelvuldig overleg tussen de ondernemer en de gemeente. Maar naar buiten toe blijft
iedereen in stilzwijgen gehuld waardoor er, zo schrijft u, een geheimzin-

Met uw mededeling dat al maandenlang de voorbereidingen aan de
gang zijn en ik veelvuldig overleg
met de gemeente heb gehad, suggereert u dat er concrete plannen zijn
en dat alles daarover reeds is bekokstoofd. Uw mededeling en de daarbij
gewekte suggestie zijn volkomen uit
de lucht gegrepen.
Ik heb bepaalde ideeën over de
herinrichting van mijn bedrijf waarbij ik graag het pand Schoolstraat 6
betrokken zag. Hierover heb ik drie
maal met iemand van de gemeente
gesproken. Het lijkt mij nogal voor
de hand te liggen dat, als ik ten behoeve van de uitvoering van mijn
ideeën voor mijn zaak een stukje
eigendom van de gemeente nodig
heb, ik mij vervolgens tot die gemeente wend. Zoals U weet zijn er
nog drie andere gegadigden, te weten de Stichting Centrum voor Vrij-

tot voor kort het gemeentelijk gasbedrijf en daarvoor de afdeling Burgerzaken was gehuisvest) „een geliefd
gespreksonderwerp was (en is) in de
buurt, hebben zich geen andere gegadigden gemeld. B en W hebben
gemotiveerd waarom die drie gegadigden niet in aanmerking komen.
U verwijt het college van Burgemeester en Wethouders dat het zo
duidelijk aangeeft wat het wil, waarbij u er op wijst dat het pand Schoolstraat 6 voor projectontwikkelaars
een aantrekkelijke plek is. Ik ben
van mening dat het juist de taak is
van B en W, dat ze duidelijk aangeven wat ze willen. Gezien de situering van mijn bedrijf ten opzichte
van het pand Schoolstraat 6 kan een
puber begrijpen dat de gemeente
niet een andere projectontwikkelaar
in de arm heeft genomen.
Kennelijk heeft de schrijver van

Hannie Schaftschool

het onderhavige artikel in uw krant
dit stadium in de groei naar volwassenheid nog niet bereikt. Gegeven
dit laatste lijkt het mij weinig zinvol
om het verschil aan te tonen tussen
de door mij eventueel te realiseren
bedrij f suitbreiding en het stichten
van een kolossaal flatgebouw op de
plek van het Dolfinarium waarvan
wel eens sprake schijnt te zijn geweest.

gorieën kan worden gerangschikt.
Tenslotte wil ik nog het volgendeopmerken. Naast een aantal stedebouwkundige
randvoorwaarden
heeft de gemeente aan mij de eis
gesteld dat ik zoveel mogelijk de eigenaren van de nabij gelegen percelen bij het ontwikkelen van het project betrek en verder zal trachten de
realisering ervan in groter verband
gezamelijk met hen te doen plaatsvinden.
Zodra de plannen vorm hebben gekregen zullen ook de bewoners daarbij worden betrokken. Ik meen dan
ook dat er voor uw opruiend geschrijf geen enkele aanleiding bestond.
Met dank voor de plaatsing en
toch een vriendelijke groet,

Verder bent u blijkbaar van mening dat als een ondernemer een
idee heeft en dat met de gemeente
bespreekt, er een sfeertje van 'geheimzinnigheid' kan ontstaan, als
hij, of de gemeente, dat idee niet
ogenblikkelijk wereldkundig maakt.
Ik vraag mij af of ik een dergelijke
C.J. Bruynzeel
mening moet plaatsen onder de caZandvoort
tegorie 'volstrekte onbenulligheid'
of onder de categorie 'goedkope
stemmingkwekerij'. Gezien het jourAfgelopen jaren zijn diverse nieuwnalistieke niveau waarop uw krant bouwplannen in het centrum (o.a.
zich de laatste jaren beweegt, denk Zwarte Veld, Paviljoen Zuid, hoteltoik dat uw mening onder beide cate- ren naast Casino, Circus, Oranjestraat) gestuit op fel verzet van omwonenden. Vanwege de vele ergernis
die dit aan weerskanten heeft gegeven, mag je van een gemeentebestuur
verwachten dat het daaruit lering
trekt. Volgens de redactie van het
Zandvoorts Nieuwsblad is het dan
voor de hand liggend, dat omwonenden in een zo vroeg mogelijk stadium
naar hun mening wordt gevraagd
over nieuwe projecten. Het gemeentebestuur heeft - ons inziens - daarvoor al ruimschoots de tijd gehad:
reeds in februari kon een hoge functionaris van de gemeente melden dat
het college voorkeur gaf aan 'plannen' van ondernemer Bruynzeel.
Daarbij komt dat het pand Schoolstraat niet openlijk - middels publicaties of een makelaar - is aangeboden,
maar gegund wordt aan de eerste
'koop-gegadigde' die zich uit eigen
beweging heeft gemeld.

Zandvoort een
miljoen te kort

Deze week weer eens een oude schoolfoto in het Zandvoorts Nieuwsblad, en
wel van de Hannie Schaftschool. Het plaatje dateert uit 1951 en werd gemaakt
tijdens een schoolreisje naar de nationale luchthaven. De foto is geleend van
Ria van Schaagen-De Muinck.
Op de foto zijn te zien: staand, v.l.n.r.: Tom Loos, Ria Smits, Willy Severeins,
Jeanne Keur, Ingrid de Koning, Lien van Huffelen, Loeki Janssen, Eugenie
Boddè, Meester Siderius, Gerda Korthof, Alma Penaat, Bert van Duin, Ria
Emous, Corrie Driehuizen, juffrouw Blom, Sonja Bos, Bea van Hamburg, Tilly

Wilhelmus en Liselotte Walrecht.
Zittend, achterste rij: Bart Schrader, Francina Hiddes, Janna van Koningsbruggen, Annemarie Menks, Krijna Loos, Elly van Staveren, Ansje Veerbeek, Gerda
van Keulen, Marja Ditmeier, Pieternella van Breukelen, Grietje Schweinsbergen
en Ria de Muinck.
Zittend, voorste rij: Rinus Kok, Ruth Jochems, Eric Bosse, Nico Paap, Paul
Citroen, Bob Hellingman, Jan Termaat, Elias Paap, Frank Hartogensa en Henk
Halderman.

Zandvoort een miljoen te kort.
Hoe is het mogelijk met 15.000 inwoners en een paar toeristen. Wie heeft
er een gat in zijn hand? Vorig jaar
had Zandvoort 500.000 gulden over.
Heeft men iedereen getild?
Op de toerist mopperen heeft geen
zin. Wanneer die er niet is, heeft half
Zandvoort geen werk en wordt er
zeker niets verdiend. Ons gemeentebestuur kan beter gaan kijken waar
het geld blijft. Want: tenslotte zijn er
miljoenen verdiend met grondverkoop en volgens de wethouders hebben zij gouden schaapjes binnengehaald. (Casino, Beach Hotel, Gran
Dorado). Of is er een wanbeleid?
Het lijkt mij dus voorbarig zijn
burgers en pachters weer te gaan
beroven (geen christelijke gedachte)
om een falend gemeentebestuur
naar buiten toe weer recht te zetten.
Ga met z'n allen eens voor de spiegel
staan en zeg dan: Verbeter de wereld, begin met jezelf'. Dat werkt nog
steeds.

.1. v.cl. Werf f.
Zandvoort

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

Voor eens en voor altijd: De mosselman heeft in Zandvoort nooit
bestaan. Het bericht dat op diverse redacties is binnengekomen, is
volkomen uit de lucht gegrepen.
Zonder afbreuk te willen doen aan
het initiatief van ondernemer Gerard Duivenvoorde moet ik de
zaak toch even rechtzetten, al was
het alleen maar om de waarheid
omtrent onze badplaats geen geweld aan te doen. Vorige week was
in een aantal bladen te lezen dat
Zandvoort weer een mosselman
krijgt. 'Initiatiefnemer Duivenvoorde van het gelijknamige visrestaurant uit de Haltestraat, zou
hiermee een oude traditie in ere
willen herstellen', zo werd beweerd.
Nieuwsgierig als altijd, heb ik er
de boeken eens op nageslagen.
Hoe ik ook zocht, van een mosselman in Zandvoort bleek in de verste verte geen spoor te bekennen.
Sterker nog: ook de oude Zandvoorters bleken deze man niet te
kennen. Ten lange leste ben ik dan
ook te rade gegaan bij onze oud-journaliste mevrouw Kiek Kraan
en de Zandvoortse historicus Ton
Drommel. Mijn vermoeden werd
bewaarheid. "Nooit van gehoord.
Een leuke reclamestunt", aldus
het tweetal.

verkeren nietwaar?
Zo, en nu maar afwachten wanneer iemand op het idee komt om
de Zandvoortse Haringman, de
Zandvoortse Garnaalman en de
Zandvoortse Gupman te benoemen. Voor deze laatste weet ik nog
wel enkele kandidaten. Binnenkort zingen wij dus met z'n allen;
vrolijk in koor: 'Zeg ken jij de guppeman'(3x).

Gupman

Een compliment aan het adres
van onze Zandvoortse recherche
is zeker op zijn plaats. Op de voor-,
pagina heeft u kunnen lezen, dat
de dader van de schietpartij afgelopen zondag in Amsterdam is
aangehouden. Iedereen in het;
dorp leefde mee met het slachtofy
fer, een 26-jarige Zandvoorter. Gelukkig is hij alweer zover opgeknapt dat hij het ziekbed heeft
kunnen verlaten.
Vier weken heeft het geduurd
voordat de dader gepakt kon worden. In deze weken heeft de politie
niet stil gezeten. Als terriërs hebben de Zandvoortse rechercheurs-:
zich in deze zaak vastgebeten. Op
overuren werd niet gekeken. <;•;
Dag en nacht posten in de Am-';
sterdamse horeca-gelegenhedenen onderwereld lijkt een leuke job. Ik kan u echter verzekeren dat
hier weinig lol aan te beleven valt.
Van het nuttigen van alcoholhoudende drank kan natuurlijk geen
sprake zijn. En vier weken lang
spa door j e strot, dat gun j e zelfs je
ergste vijand nog niet. Hulde dus
voor onze Zandvoortse politie:'
'Maar goed dat zij er is'.
•'~•:'•
Dit was het weer voor deze weekï;'
Blijf gezond, tot de volgende week.-'
Bram Stijnen

Het kan verkeren nietwaar.
Vanwege mijn nieuwsgierigheid
naar de bekendmaking van de
'nieuwe' mosselman, ben ik afgelopen zaterdag toch maar eens
gaan kijken in de Haltestraat. Ook
mijn mede dorpsbewoners bleken
weinig geloof aan het verhaal te
hechten. Slechts een handjevol bezoekers bevolkte de stoepen. Gelukkig bleek burgemeester Van
der Heijden, ook nu weer een eerlijk mens. Van hem vernam ik hoe
de vork precies in de steel zat.
„De oude traditie betrof een 'familie-traditie", zo legde hij uit. De
vader van Gerard heeft ooit in een
ver verleden, in 'huiselijke' kring
de Mosselman geïntroduceerd.
We zijn er dus uit. Het verhaal was
iewat 'opgeblazen'.
Voor het initiatief, overigens
niets dan lof. Over de keuze van de
Zandvoortse mosselman heb ik
echter zo mijn bedenkingen. De
Haarlemmer Peer Sips, directeur
van de Regionale VVV Zuid-Kennemerland, mocht de beker in ontvangst nemen. Hij bleek zich op
buitengewone wijze verdienstelijk
-gemaakt te hebben voor de promotie van deze badplaats. Het kan

Voor Anker
Vorige week schreef ik over het
Zandvoorts Vrouwen- en Mannenkoor. Onlangs bestond het ouderenkoor 'Voor Anker' vijfentwintig jaar. Jammer, dat ik dit achteraf van een van de leden moest vernemen. Volgens tante Rie Schaap
floreert dit koor nog steeds. leclere woensdagmiddag is het feest in
het Gemeenschapshuis. Dan namelijk wordt er gerepeteerd. Bij
verschillende gelegenheden heb
ik ze horen zingen, kwalitatief mogen ze er zijn. Inwoners van Zandvoort, ouder dan vijfenvijftig jaar,
moeten tijdens deze repetitie
maar eens komen luisteren. Wedden dat ook u besmet wordt met
het zangvirus?

Hulde

(ADVERTENTIE)

geeft u meenl
SPECIALE OPEN DAG VOOR DE LEZERS
VAN WEEKMEDIA OP SPORTCOMPLEX
ARNOLDUSPARK OP ZONDAG
l SEPTEMBER 1991 VAN 10.00-17.00 UUR

In samenwerking met WEEKMEDIA biedt SPORTCOMPLEX ARNOLDUSPARK in Hoofddorp u de kans om tegen inlevering van
onderstaande ingevulde bon op l september gratis te skiën,
squashen, tennissen of een saunabad te nemen.
U kunt dan gratis les krijgen. De lessen beginnen elk half uur,,1
maar u dient vooraf telefonisch te reserveren op de onderstaande
telefoonnummers.
In Restaurant De Nieuwe Meerberg staat een aperitiefje voor u
klaar. U mag natuurlijk ook alleen komen kijken.
Deze open dag wordt georganiseerd door SPORTCOMPLEX ARNOLDUSPARK, waaronder vallen SKIPISTE HOOFDDORP
(02503-34746), MEERSQUASH (02503-23514), TENNISPARK ARNOLDUS PARK 02503-11440) en SAUNA DE MEER (02503-31510).

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze bon mag ik op de open dag op zondag
l september 1991 een gratis les volgen op Sportcomplex Arnolduspark, Arnolduspark 10, Hoofddorp. Ik heb vooraf telefonisch gere:
serveerd.
Naam:
Aantal personen:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

geeft u meer!

WEEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-17-19-21-22
AUTOBEDRIJF

Wim van Aalst
uw Citroënspecialist
Autorubriek SHOWROOM verschijn! elke week m alle
edities van Weekmedia, l.w.: Amsierdams Stadsblad,
Buiienveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag (/m vrijdag russen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Posibus l 56, l 000 AD Amsterdam.
Algeven kan ook: Het Parool. Wibautstraat l 3 l of Rokm
l l O, Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 42! B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakronten.
Totale oplage 750.000 exemplaren.
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ11,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
AUDI

BMW

AUDI 100 Cl, bj. 05-'85, LPG,
brons met,, z.g.st., ƒ9950,-.
Tel. 02975-64211.

Asmoco

Audi Centrum
Autovroon
Amsterdam

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

Occasions

:
1e klas Audi's
van' 'n eerste klas Audi-dealer
Audi 80/90 en 100
modellen, bouwjaren vanaf
I986 t/m 1991
Bel gerust voor vrijblijvende
informatie

Autovroon
Hét AUDI CENTRUM
: OFF. AUDI/VW-DEALER
•
Contactweg 47,
020-6869611
' Lod. v. Deysselstr. 77,
020-6116715
Te koop Audi 80 LS Bj. 1980 op
gas APK Feb. '92. Vaste prijs
ƒ1750,-. Tel.: 02979-72563.

Austin
Austin Montego 1.6. m.'86, verlaagd, siervelg., 5-bak,
get. glas ƒ5.950.- EXPOCAR
TRADING. Tel 020-6153933.

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

Bovag occas., 1 jr. garantie.
XM 2.0 i Amb. bj
8-90
ƒ 17.500.- voordeel
AX 11 TGE bj
7-90
ƒ 4.000.- voordeel
BX 14 LPG, grijs met. .. 6-89
BX 14 rood
1-89
BX 14 RE, grijs met
2-89
BX 14 bord.rood
8-88
BX 16 TRI, rood
6-88
BX 16 TRI, grijs met. . .. 7-87
Visa 1.7 RD, rood
11-85
Swift 1.0 GL, rood
7-89
Swift 1.3 GS, blauw
7-89
Mazda 323 GLX, rood . . 9-87
Mazda 323 1.3, sedan .. 3-86
Panda 750 cl., blauw . . . 1-88
Inruil lease financiering
mogelijk, v.a. 2% per mnd.
Bozenhoven 119-121
Mijdrecht. Tel. 02979-84866.

Citroen Visa GT, Chrono, Spirit
330, bj. '84, wit, zeer speciale
auto. ƒ 3.950. tel. 020-6105478.

Zelf rijden in FERRARI 308
GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa
voor trouwen, Uniek! 2 verlengde Lincoln's 7,85 m. lang, wit
en blauw, type '91. Bel
Meijers BV: 030-444411.

Lancia

Rangerover

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

Fiat

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km

Casparus Fiat
Amstellandlaan 1
Weesp, Tel 02940-15110
Maximaal ƒ 10.000.- Vraag onze voorwaarden

Colt 1500 GLX, royal '87,
i.z.g.st., 1e eig., 61.000 km,
Mercedes 230 E, bj. '84, groen f 9.900. 020-6004718/5404755.
met., centr. lock, verkeert
„SHOWROOM"
i.nw.st. ƒ 11.950.-.
Postbus 156,
Tel. 020-6105478.
1000 AD Amsterdam

Nissan Cherry 1300 '82, 50.000
• Handelaar of particulier.
km, metallic, garagewagen.
Uw auto(s) aanbieden in
Als nieuw. Veel extra, ƒ2600,-. „SHOWROOM" is dé manier.
Tel.: 020-6432204.
TRI. 020-6658686.

Opel
OpelKadett, 1.2 s, bj. dec. '83.
T.k. Manta, bouwj. 1980,
Een plaatje, 3-drs. ƒ4.950.
spoiler, leren dak, kleur: grijs
Tel 020-6105478.
APK. ƒ2850. Tel. 023-241419.
Opel Kadett 1600 i, 3-drs.
LPG, 06-'88, ƒ 13.750.
Zeilemaker-Opel
Tel 075-287733.
INRUILWAGENS
Opel Omega 1.8 s, rood, bj.
okt. '87, Lpg, centr. deurvergr. Constant keuze uit 100 auto's
Burg. D. Kooimanweg 7,
in nieuw staat ƒ 12.950.Purmerend 02990-22551.
Tel 020-6105478.

Peugeot

Honda Quintet, bj. '84, APK T.k. Honda Civic 3D luxe. Bj.
8.92; 5-drs, 5 bak, erg mooi, 1e '83 APK 03-'92, 66.000 km,
eig. ƒ3.950. 020-6146392.
i.z.q.st. ƒ5500. 020-6438166.

Service en reparatie
Auto Centrum Duivendrecht.
Groot onderhoud incl. APK
en gratis leenauto, v.a. ƒ 299,Schade-herstel 020-995176.

45.000
30.000
34.600
60.000
26.700
34.500
68.000
71.000
28.700
120.000
113.000
109.000
75.000
55.000
76.000
. . . 120.000
54.000
103.000

01.88
02.89
04.90
07.87
07.89
08.87
01.89
04.87
07.90
02.89
07.88
01.89
06.90
04.89
01.88
05.86
06.86
02.86

MOOY EN ZOON

Seat

v/h Museum'autobedrijven

SEAT AUTOCENTRUM APC
Off. Seat-dealer
voor Groot-Amsterdam
2e Schinkelstraat 18-28,
A'dam, tel. 020 - 6763335
SEAT-AUTO KÖHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
A'dam - 020-6686146.
AUTOBOULEVARD.
T.k. Seat Ritmo '86, 1e eig.,
in nieuw staat, 45.000 km,
ƒ5250. Inl. 020-6360420.

Diverse
aktiemodellen

Auto goed en goedkoop
Voordelige
autoverzekering.
verzekerd, mnd/kwart. bet.
Bel
voor
gratis
offerte
02903-1829 of 's avonds 02992- Alle verz. CELIE 020-6416607.
1378. O.B.M. Verzekeringen.
Ook bet. per mnd/kwrt.
Rijscholen

Ook voor een

Autoverhuur

gegarandeerde

Bij

occasion, b.v.:
diverse MINI JUMBO's
van 1988 t/m 1990

Ouke Baas

Ruysdaelkade 75, A'dam-O.Z.
Info .020-6623167-6732853 .

Studenten 10% korting.
- auto-ambulance & oprijauto
-9-pers. bussen en pick-up's

niet duur!!!
Avond- en nachttar.:

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

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

bestelwagen afhalen na 17.30
uur en de volgende morgen
om 8.00 uur retour
tegen 4 uur-tarief.
020-6794842, 020-6908683.
BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-6148385.

*AAA MATZER BV*
Div. personenwagens v.a. ƒ 25,
div. bestelwagens v.a 11-17 m3
Suzuki Swift, 1.3 GLX, ~5-'87,
Suzuki
Swift
1.3
GS
7/89,
±
+ autoambulance 020-6630836
APK 7-'92, 5-drs., elek.ramen,
km.,
donkerblauw
'sunroof,
5-bak,
zilv.grijs, 25.000
ƒ17.500. Tel. 02526-75037.
ƒ9475. 020-6146392.

ƒ 15.250
ƒ 16.950
Toyota
ƒ 17.500
ƒ11.450
ƒ 15.250
Aanbevolen door ,,Toyota
ƒ12.250
Toyota Starlet 1.0 Spec
ƒ22.500 Toyota Starlet 1.3 Sportpak
ƒ13.900
Toyota Starlet 1.0 DX
ƒ27.950 Toyota Starlet 1.0 XL
ƒ25.750
Toyota Starlet 1.3 Friend
ƒ20.500
Toyota Corolla HB 1.3 DX
ƒ24.950
Toyota Corolla HB 1.3 DX
ƒ 30.250
Toyota Carina Sed. 1.6 GL
ƒ31.500
Toyota Carina Sed. 1.6 XL
ƒ32.500
Toyota Hi-Ace 9 pers. DSL
ƒ 14.000
*Demo* Toyota Carina Sed 2.0 GLI . . .
ƒ 8.950
*Demo* Toyota Camry 2.0 XLI Exiv
ƒ 9.950
Citroen BX 14 RE
Ford Escort 1.6 i 4-drs
Subaru Mini Jumbo- .--. ...... .

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

»-

'-

APK keuring zonder afspraak,
Ook reparaties en onderhoud.
Garage West-Center, 2e
Helmerstr. 15, tel. 020-6122476.

Autofinanciering en verzekering

Hoofddorp, 02503-14097

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

Meer Waar Voor Uw Geld!

Honda

Nieuwe
Royal Class Saab's
v.a. ƒ 17.000,-ü

Mercedes Benz

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Adverteren in „Showroom"
Klaar terwijl u wacht.
Tel. 020 • 665.86.86
Ruilstarters en dynamo's.
FAX 020 - 665.63.21 •
Valkenburgerstraat 134.
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Tel. 020-6240748.
TOYOTA-DE GRAAF
Grote sortering ONDERDELEN
Alle onderdelen voorradig.
van schade-auto's, alle
Condensatorweg 44, A'dam
merken, alle bouwjaren.
Sl.dijk. Info: 020-6865511.
RAVENSTIJN, 02502'-45435.
Ook zaterdag geopend.
Lid Nevar.

A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
'
GARAGE VITESSE, erkend
Feenstra & Jimmink - •
APK station voor onderhoud,
reparatie, keuringen, laswerk, Asterweg 24A A'dam 6364702
carrosserie, motorrevisie van AUTOSCHADE en richtspecia-,
AUTO SERVICE WETTER
alle merken. Tevens uit voor- list met prof. apparatuur. Ook
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel. 02907-6572 raad + 15 gekeurde occasions voor APK, laswerk en reparatie.
v.a. ƒ 1000. Bel voor afspraak Autobedrijf Been, AalsmeerDe enige off. SUBARU DEA- 02507-19155, Voltastraat 5 derdijk 386, Aalsmeerderbrug.
LER + occ. voor Purmerend Zandvoort.
Tel. 02977-27262.
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
02999-278. Jisperweg 39-40.

SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh., rep., apk

De Meteor. Land Rover:
Defender, Discovery,
Range Rover. J. Siegerstr. 18, Mitsubishi Colt D'azur, '85, 1.2
Gl, 3 d, APK jan. '92, ƒ5.950.
020-6945205.
Tel. 020-6239963 na 19 u.

Nissan

Nu halen en 1 augustus I992 betalen*
ANWB gekeurd, Bovag garantie
Panda 750 L
11/86 31.000
Panda 750 L Carrara
06/87 55.000
Panda 750 L
11/87 32.000
Panda 750 L
03/88 36.000
Panda 750 CL
07/88 53.000
Panda 750 CL 4 x 4
03/86 20.000
Uno 45
11/87 57.000
Uno 45 Jolly
06/88 64.000
Uno 45
02/90 34.000
Uno 45 i.e
02/91 7.000
Uno 60 Selecta automaat
12/87 31.000
Tipo 1.4
02/89 43.000
Tipo 1.6
11/88 73.000

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
occasions. Tel. 020-6433733.

:
FIAT VERMEY B.V.
iat Ritmo 60s, bj. '85, bordaux
rood, zeer nette auto, ƒ 4.950.- Keuze uit ruim 35 occasions.
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel.: 020-6105478.
Tel. 02975-62020.
Chevrolet
Peugeot
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Rat Tipo 1.6 i.e., eind '88, 1e 205 XE Accent, rood
Keuze uit 50 gouden Rat
Chevy Van Globemaster '89,
eigen., kleur wit; i.nw.st. 205 XL 1.1, rood
occasions. Goudsmit Fiat,
alle opties. Zeer mooie wagen. Amstelveen, Tel. 020-6470909 f 15.950.-. Tel. 020-6105478.
205 XE Accent, blauw
Irijs kent. IMPORT USA CARS,
205 XE Accent, rood
Keurenplein 9, A'dam Osdorp.
205 XE Accent, rood
Ford
Tel. 020-6670121.
205 XE Accent, wit
IMPORT USA CARS
309 XRD. d. grijs met
Alle soorten Pick-ups, Lumina Ford Taunus Bravo 1,6 l., '82, Ford Escort CL Diesel 1988, 309 GL 1.3, rood
APV Cargo, Chevy Vans, Ponti- APK tot 6-'92 i.z.g.st., vr.pr. 79.000 km., wit en erg mooi
405 GL 1.6i, grijs met
Vr.pr. ƒ15.000. 02503-38427.
ac Trans Sport, tevens luxe wa- ƒ2450. Tel. 02976-748.
405 SR 1.9 wit
gens o.a. Beretta, Corsica,
l.v.m. lease auto t.k. Ford Es405 GLD blauw met
:aprice, Buick Park Avenue. cort, 1,6 CLX, nw. mod., 1-'91, Ford Sierra 2300 D '86, wit, 3405 GRD blauw
Keurenplein 9 A'dam-Osdorp 3 drs., zwart, spoiler, schuifkan- drs. met stuurbekr. en ace. 405 GRD blauw met
tel. 020-6670121.
teldak, 3 j. fabr. gar.. Na 19.00 ƒ11.000. Tel. 02990-30916.
505 GR 2.2 inj., grijs met
u. tel. 020-6476917.
505 V6, blauw
• „SHOWROOM",
T.k. wegens auto v/d zaak Es- Ford Sierra 2.3 dies. „Laser", Citroen BX TRD autom., wit
de autorubriek
cort Diesel Combi, 5-drs, nw b.j. '85, rood met. 3-drs. Fiat Uno 60S, blauw
voor Amsterdam
Renault 9 GTX, Ipg, rood
mod.'87, ƒ9950. 02990-35891. f 8.950.-. Tel.: 020-6105478.
en omgeving.
Tel. 020-6658686.

• Nu halen en 1 augustus I992 betalen*

Accessoires en onderdelen

Casparus Lancia

020-6943093

Citroen

Rover

-Autobedrijf RECORD
Nu halen en 1 augustus I992 betalen*
De Rover
biedt aan:
CX 22 RS Break '89 ƒ 22.500.
ANWB gekeurd, Bovag garantie.
100,
200, 400, 800
Austin Maestro 1300, 1987,
CX 22 TRS '88 schuifd. Lancia Delta GT, San Remo
02/89 76.500 km 49.000 km, rood metallic.
en
Mini
Cooper
ƒ 18.500. BX Turbo Diesel Bre- Lancia Dedra 1.6 I.E
01/90 23.000 km Rover 3500 v.d. Plas, 5 bak
ak '89GTi int. ƒ27.500. BX RD Lancia Dedra 1.8 I.E
01/90 30.000 km 1985, 95.000 km, Zircon Bleu.
NU IN ONZE SHOWROOM
Break '89 ƒ 19.900. 3 st. RD Lancia Thema I.E. 16V
01/90 60.000 km DEMO Rover 216 GSI, 5 deurs,
Break'88/17.500. BX 19 TRD Lancia Thema Turbo I.E
05/88 92.000 km april 1991, 2500 km, wit.
Tevens:
'89 schuifd. ƒ19.500. BX 19 Lancia Thema TD
01/87 140.000 km DEMO Rover 114 GTI, juni '91,
diverse gebruikte Rovers
TRD '88 ƒ 14.900. BX 19 GTi '88 Lancia Thema V6
01/87 107.000 km 2500 km., kleur: rood.
zwart ƒ 18.500. BX 19 TRi au- Lancia Thema Pininfarina station
08/87 100.000 km FSO juli '89,53000km, wit, LPG.
torn. '90 ƒ 22.500. BX 16 TRi '89 Lancia Ypsilon LX
11/88 45.000 km METRO 1300, maart 1987, Minor Motorcars BV
ƒ17.900. BX 16 TRi '88 Audi 80 2.0 E
09/88 69.000 km kleur: rood, 77.000 km.
Roverdealer
ƒ14.500. BX 16 TRi '87
MIN11000 E, juni'88,41.000 m.,
Sloterkade 43-44, A'dam
ƒ11.500. BX 16 RE, Ipg, '88
zilver metallic.
tel. 020-6177975
ƒ12.500. BX 19 GT, Ipg, '85
AUTOBEDRIJF RECORD
Amstellandlaan 1
ƒ7950. BX 14 TGE '90, Ipg,
Off. Roverdealer
ROVER 825 Ipg Sterling, LPG,
ƒ16.900. BX 14 RE'89 ƒ 13.900.
Weesp, Tel. 02940-15110
Duivendrechtsekade 75-77
mrt '88, APK 4-'92, als nieuw.
BX 14 RE '88 ƒ 12.500. BX 14
1096 AH Amsterdam.
Import USA Cars, Keurenpl. 9,
'89 ƒ 12.900. AX11E'88 ƒ 8500.
Maximaal ƒ 10.000.- Vraan onze voorwaarden.
Tel. 020-6949266
A'dam-Osdorp. 020-6670121.
Visa Special '87 ƒ6500. Visa
Garage
Houtmankade
37
Mitsubishi
Land-/
A'dam. Tel. 020-6278410.
Subaru
Saab

Ferrari

Fiat
Rat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat
Fiat

21-12

27/28/29 AUGUSTUS 1991

1e 10 AUTO- + 1e 3
MOTORrijlessen a ƒ 25 per les.
020-6853683, b.g.g. 6181775,
075-174996 en 02990-34768. i
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET"
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur. Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam: 020-6942145. .
Autorijschool Ferry
1e 10 lessen a ƒ 27,50 per les.
Tel.: 020-6932074.
AUTORYSCHOOL MADURO
Staat voor kwaliteit. Bel nu voor
een afspraak voor een gratis
proefrit. Tel. 6003882.
Celie 1e 10 lessen ƒ 42, 50 p.u.
Spoedcursus ƒ 1555. Theorie,
proefex. a ƒ 6,25. 020-6416607...
De Nationale Rijschool Start;
Holland nu ook in Amsterdam.
Rij-opleidingen zonder financiéle drempel voor iedereen.
Vraaq info: 020-6850781.

Motoren/scooters

de Graaf"
dec. '86 ƒ 9.450
dec. '86 ƒ10.750
mrt. '87 ƒ10.950
mrt. '88 ƒ 11.750
jun. '90 ƒ 17.500
nov. '86 ƒ 9.950
mrt. '87 ƒ10.950
mrt. '84 ƒ 7.950
aug. '89 ƒ19.750
sep. '88 ƒ 18.500
. feb. '91 ƒ30.950
jul. '91 ƒ31.750
feb. '89 ƒ 16.950
. jan. '89 ƒ 16.750
jun. '89 ƒ 9.750

Condensatorweg 44

Tel. 020-6865511.

T.k. SUZUKI GSX 750 ES, bj.
'85, kl. zw./rood, i.z.g.st.,
ƒ 6350. 020-6793274/6325738.

Adverteren in
„SHOWROOM"
FAX: 020 - 665.63.21

Autosloperijen
AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald. Autosloperij Jan.
Tel. 020-6361178 / 02907-6248.

Centerparts
vraagt sloop- en schadewagens. Origineel R.D.W.-vrijwaring. De hoogste prijs en geen
risico. Tel. 6107942 of 6107946.
•Auto te koop? Plaats een
SHOWROOM advertentie. U
zult verbaasd staan over het
resultaat.

Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico: orig.
PTT-vrijwaring RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-6198691
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.
Het,. HOOGSTE BOD?? , Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
m. vrijwaring'. Tel. 020-6754 Ï93.

HI-LUXE, sept. '89, nw.
Triumph
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen 2.2 benz., 4x4 wd, open dak,
ANWB gekeurd, Bovag garantie.
Auto's te koop gevraagd
eigen
risiko
•
geen
uitsluitingen
•
geen
kilometerbeperking
l Citroen AX 1.0
04/88 64.000 km
poly deck. Zeer mooie wagen.
Lada
TRIUMPH
SPITFIRE
1500,
•
geen
beperkende
maatregelen
•
omruilgarantie
•
aanvul: Citroen AX 1.0
10/88 20.000 km
IMPORT USA CARS, KeurenHOOGSTE PRIJS
bj. '77, or., i.g.st.
DE HOOGSTE PRIJS
lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd. plein 9, A'dam-Osdorp.
Citroen AX Sprint
09/89 43.000 km
LADA BONTEKOE
voor elk merk auto, a contant,
AUTO SERVICE WETTER
Import
USA
Cars
elk
merk
auto
a
contant
met
Citroen Visa 11 RE
09/87 80.000 km Altijd aantrekkelijke occasions Al onze occasions met ster:
Tel. 020-6670121.
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
vriiw.bewiis. Tel. 020-6105478. met vrijwaringsbewijs.
Citroen Visa 11 RE
03/88 29.000 km APK gekeurd, BOVAG garantie
Tel. 02990-37825.
1 jaar garantie.
Toyota Tercel '84 pas grote Keurenplein 9, A'dam-Osdorp
KOUDIJS AUTOBEDRIJF B.V.
Koop- of VERKOOPPLANCitroen BX 1.6 RS break
10/86 106.000 km Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
beurt gehad. APK tot okt. '92, tel. 020-6670121.
NEN? Bel dan snel Nationale INKOOP AUTO'S, ± ANWBCitroen BX 1.9 D
06/89 75.000 km
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
Lada 2107 1.5 1987, ƒ 6.750*
ƒ4000. Tel. 020-6965707.
TEL. 020-6992865.
pr., snelle afw. a contant m.
Occasionlijn.
023-365206
Ford Escort 1.3 L
03/85 81.000 km
1183
JG
Amstelveen
Lada 2107 1.61988, ƒ 8.995*
vrijw. bew., def. geen bezw.
WESTDORP
Seat Marbella special
09/90 18.000 km
Tel.
020-6455461
Samara 1.3 .. .1989, ƒ 10.750*
Te koop gevr. Peugeots 404, Tel. 020-6108280/6149352.
Meer keus in LADA,
Volkswagen
Suzuki Alto GL
05/88 45.000 km
Halte Sneltram: „Zonnestein"
Samara 1.5 dig.1990, ƒ 15.500*
504,505, J5, 604 TD. Schade of
12 nieuwe en 12 jonge Lada's Lada 1200 S .1986, ƒ 3.500
sloop.
Autocommerce, • Auto te koop? Plaats een
uit voorraad leverbaar.
Nu halen en 1 augustus I992 betalen*
• De autorubriek
T.k. V.W. Passat, Bj. '81 APK
SHOWROOM advertentie.
Volvo 343 L . .1982, ƒ 2.950
n?3-33B895.
Ook nu enige speciale
„SHOWROOM" heeft
3/'91, goede st. , geen roest.
Zwanenburgerdijk 503
ANWB gekeurd, Bovag garantie.
Hogeweyselaan 21
aanbiedingen van de nieuwe Zwanenburg. Tel. 02907-6572
een oplage van 750.000 ex.
Peugeot 205 Accent
06/86 88.000 km Tel.: 02990-49908.
Diversen
Samara met 2 jaar volledige
Weesp, Tel. 02940-16661
Peugeot 205 Accent
05/90 40.000 km V.W. Golf 1.3i „ Manhattan", bj. V.W. Golf diesel, bj. '87, kleur
garantie, 100% financiering,
Peugeot 205 XAD commercial
05/90 28.000 km '89,
Hyundai
wit. Zien is kopen. anthraciet. Puntgaaf ƒ 11.950.- Wordt nu autorij-instrukteur en
• „SHOWROOM":
Maximaal ƒ 10.000.- Vraag onze voorwaarden.
of leasen vanaf ƒ 275,- p/m.
Peugeot 205 XS
03/89 58.000 km ƒ 15.950.- Tel. 020-6105478.
Tel. 020-6105478.
bepaal je eigen inkomen.
De autorubriek voor
Occasions met BOVAGPeugeot 309 Allure
01/87 73.000 km
AMSTERDAMS
GROOTSTE
Werkgarantie mogelijk. De
Amsterdam en omgeving.
garantie, A.P.K. en Nationale
Peugeot 309 GR
02/86 68.000 km
2 CV 6 club, bj '81, APK 2/'92,
HYUNDAI SHOWROOM
goedkoopste en de beste van
Oplage 750.000 ex.
Auto Pas.
Volvo
Peugeot 305 Select
03/85 74.000 km
i.g.st., kleur bruin, ƒ975.
vindt
u
in
Noord
Ned ƒ 1650,-. MICHEL opl. Elke week in Het Parool en
OCCASION VAN DEZE WEEK
Peugeot 405 GL i
Tel.: 02503-41871.
07/90
25.000
De
Scoupé
in
alle
020-6853057/02990-34768.
alle uitgaven van WEEKMEDIA.
Lada 2105 1.5, 4-'89, ƒ9.000,Peugeot 405 GR 1.6
04/89 63.000 krn VOLVO-DEALER BIEDT AAN: Volvo 340, mod. '84, APK 6-'92,
kleuren oo voorraad
Adres verkoop:
Peugeot 405 GR/Break, LPG
07/89 61.000 krn 760 GL TD aut., zilver met.,'87 3 drs., Ipg, wit, zeer mooi,
V.a. ƒ 85 - 5 veerbollen op druk Adm. de Ruijterweg 396-398
'88 ƒ3.475.-. Tel. 020-6163260.
Peugeot 405 GR 1.6 LPG
11/88 104.000 km 740 GL, antraciet
autoverhuur
brengen bij de Citroënspecia- A'dam, tel. 020-6825983.
Peugeot 405 Ml 16
01/88 54.400 krn 740 GL aut., LPG, zilver, . '87
• Bewijsnummers van een gelist van Zaanstad:
o.a. AX, BX
Peugeot 505 GR
04/85 100.000 km 740 turbo, schuifd., wit, .. '86
T.T. Vasumweg 32
GARAGE RENÉ SPAAN
• „SHOWROOM" verschijnt
vanaf ƒ40,10 excl. BTW
460 GL, blauw met
'90 plaatste "SHOWROOM"
Peugeot
505
G
L
01/87
105.000
km
(a/d Klaprozenweg A'dam-N)
Vissers-pad 11, Krommenie
huis aan huis in geheel
. .. Tel. 020-6932750
'89 advertentie krijgt u alleen toeFord Sierra 4-drs. 2.0 CL
01/89 35.000 km 440 GLE, blauw met
020-6310615.
075-281193 of-353788
Amsterdam en omgeving.
S. Stevinstraat 12a, A'dam
1986 t/m 1988 gezonden als u dat bij de opHonda Aerodeck 2.0 EX
02/87 102.000 km 360
1989 gave van de advertentie kenMitsubishi Colt 1.2 GL
01/87 110.000 km 340 DL diesel
1987 t/m 1989 baar maakt. De kosten daarMitsubishi Colt 1500 GLX aut
04/84 89.000 km 340 1.7
Voor personeelswerving dicht bij huis werkt Weekmedia.
340 1.4
1986 t/m 1990 voor bedragen ƒ 3,Onze kranten verschijnen editie-gewijs, zodat u gericht
340 automaat, 1986 t/m 1989 • De advertentie-afdeling bekunt adverteren in de directe omgeving van uw onderneming.
houdt zich het recht voor adAmstellandlaan 1
vertenties eventueel zonder
Elke week opnieuw geven de personeelspagina's van
opgaaf van redenen te weigeWeesp, Tel. 02940-15110
Weekmedia een overzicht van vacatures in en rond Amren. (Art. 16 regelen voor het
sterdam. De lezers weten deze pagina's te vinden; zij
Maximaal ƒ 10.000.- Vraan onze voorwaarden.
advertentiewezen).
zoeken een baan dicht bij huis.
UW VOLVO-DEALER
Meeuwenlaan 128
Volvo 345 DL '88,1 eig., 50.000
Peugeot 205 XAD, m.'89, grijs
Renault
De 18 kranten van Weekmedia verschijnen wekelijks in
Waarom wachten tot er een koper voor uw duto op Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort
Tel. 020-6369222
km.,
als
nieuw,
bl.grijs,
kent., nw. kopp., wit, rad.cass.,
een oplage van 650.000 exemplaren.
Ook
voor
leasing
ƒ11.500.
Tel.
020-6278410.
In Het Parool en in de maar liefst 18(!) nieuws- en huis-aankomt dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?
pr. ƒ10.595. Tel. 02975-64211.
.RENAULT AMSTERDAM
Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt huisbladen van Weekmedia die in Groot Amsterdam
De kracht van Weekmedia is de unieke plaats die de
ZUIDWIJK MINERVALAAN
Top occasions met 1 jaar
verschillende kranten in hun gebied innemen. Zij bieden
worden verspreid. Totale oplage 750.000 exemplaren.
u contact met zo'n 750.000 potentiële kopers.
Algemeen
AMSTERDAM - ZUID
garantie
de lezer veel plaatselijk nieuws en leesplezier en ze worWibautstraat 224
deh daarom intensief gelezen.
205 GE '84
ƒ 7.250.Te koop aangeboden:
0 2 0 - 5 6 1 96 11.
Autobedrijf JAN WALS
205 Junior '86
ƒ 10.500.inruilauto's,
APK
gekeurd:
Geef nu uw advertentie
biedt aan:
Wilt u meer weten? Vraag de brochure over personeels205 Accent '87 . . . .ƒ 12.500.'
RENAULT-DEALER Peugeot 104, APK gekeurd, Alfa 33, 1.3 s, 9-'86, ..ƒ7450. werving aan: 020-562 62 76.
In 4 dagen zo'n 750.000
205 Accent '90 ....ƒ 17.500.
BMW
315,
Lpg,
6-'82,
ƒ5250.
/1750,-,wit
1981
Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst zo
biedt aan:
205 XL '88
ƒ 13.500.
vonkende verkoopSeat Marbella, 25000 km., BMW 315, 5-'82, . . . ƒ6250.spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een betaal-/
205 XS + LPG '88 .ƒ16.500.- R. 5 GTL 5-drs
03-'86 rood
.
;
:
contacten.
1988 Peugeot 309 GL Diesel, 6-'87,
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.
205 GTI 1.6'85 ....ƒ13.950.- R. 5 GTS 3-drs. Fashion03-'88
Honda Accord 3-drs. LPG, ƒ9750. Fiat Croma, CHP 2.0
205 GRD '89
ƒ19.950.- R. 5 TR 3-drs
04-'89 blauw met
Naam:
ƒ9950.1984 stuurbekr. 6-'87
309 XR 1.4 '88
ƒ14.850.- R 5 TR 3-drs
06-'88 Citroen AX, 40000 km., trek- BMW 320, 3-79
ƒ1250.
Adres:
309 XR 1.6'88
ƒ15.750. R. 9 TL Cheverny
03-'88 haak,grijs met.,
11/87 Kadett 1.2 LS, Station, LPG,
405 GLD '89
ƒ21.500.- R. 11 TL 3 drs
03-'87 Ford Escort 1.4, 28000 km., wit, O.B., 01.84
ƒ6.950.
Postcode + Plaats:
3-12 mnd. gar. Inr., fin. en R 11 GTL Chev. 3 drs. ,05-'88
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
1988
Telefoonnummer:
Handtekening: _
verz. mog. Ook inkoop.
R. 21 TL 1.7
06-'86 VW Polo, 74000 km., blauw, Amsterdam 020-6627777.
R. 21 GTL 1.7
08-'89
Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
1986
Minervalaan"86, 020-6629517.
R. 21 Nevada GTD . . . .02-'89 VW Golf 1.6, 60000 km., blauw
l letter. Minstens 3 regels beschrijven. Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
::. „xc|
Bedrijfsautos
Donderdags
koopavond.
prijs incl.
VW
Polo
CL
diesel
.
.
.
.08-'87
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost.
met
1988
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
6% BTW 6% B.T.W.
Nissan Sunny 1.3
02-'86
Dorpsstraat 32 a, llpendam
CHEVY VANS
Skoda 130 Rap. Coupé 03-'87
Peugeot 505 GTD Turbo,
02902 - 1697
Nieuw en gebruikt; diesel en
Fiat
Uno
45
Champ.
..
.03-'88
autom., bj. '85, sportv., open
benzine. Officiële Europese
dak, i.z.g.st. ƒ 5.950.
fabrieksgarantie.
26,50
25.00
Tel.: 020-6105478.
Import USA Cars, Keurenpl. 9,
Daar zit u dan. Een heerlijk huis op 't oog,
Peugeot-dealer
A'dam-Osdorp. 020-6670121.
36,00
38.16
maar eerst moet u mooi uw huidige
Peugeot 505 station, '85, gr. Amsterdam - Noord
AMSTERDAM,
kent.. 1e eig., APK, ƒ5700.
Asterweg 14,
woning kwijt.
49.82
47,00
f 5
sinds
1930
Mooie auto. Tel. 075-158811.
Tel. 020-6370565/6372165.
Klassiekers en
De
beste
manier:
een advertentie op
58,00
61,48
Door
inruil
verkregen
Aster zegt het met service
i <3
oldtimers
opvallend
formaat.
diverse
vreemde
merken:
Peugeot
J5
Diesel
Bestel
'87
73,14
69,00
Te koop van 1e eig. Renault 19
Volvo 340 DL ' 8 9 . . . . ƒ 17.950
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
puntgaaf ƒ9500 ex. Citroen
GTR,
kleur
wit,
met
LPG,
80,00
84,80
Austin Mini 1000 E '87/ 7.600 Saab 96 V4 '74, blauw, chr.
C25 diesel, verhoogd, dubb. apr. '90,
sneller, want:
Citroen Visa 11 RE '87 ƒ 8.300 bump., 190.000 km, 2e eig.,
kab., '87, ƒ10.000 ex. Tel.
9
96,46
91,00
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
mot.
i.g.st.,
APK
4/92.
Vr.pr.
Suzuki
Alto
GL
'87
.
ƒ
7.500
020-6278410.
Amsterdam, Tel. 020- 6627777
10
102,00
108,12
Je huis in de krant
f3000: 070-3631381, na 18 u.
Inruil en financiering mogelijk
Peugeot 305 BREAK '83, APK,
• „SHOWROOM":
• Bewijsnummers van een geAdres:
Baarsjesweg
249-253,
brengt
mensen over de vloer.
nw kpl, banden etc. 100%
De autorubriek voor
plaatste "SHOWROOM"
A'dam, tel. 020-6121824.
okee.
Vr.pr. ƒ2250. Tel.
En de makelaar weet van wanten en kranten.
Amsterdam en omgeving.
advertentie krijgt u alleen toe02940-17902 Weesp.
Oplage 750.000 ex.
±50 auto's, APK gek. Den gezonden als u dat bi; de opOpsturen in een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam of afgeven bi] Het Parool. Wibaulstraal 13 V
Peugeot 309 XR, '88, 60.500 Elke week in Het Parool en Brielstr. 18, A'dam, zijstr. Haar- gave van de adver'.entie kenRokin 110. Amsterdam Algeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoten: Amstelveen. Gebouw Aermtelstyn. Laan der Helende
km, ƒ 13.750.- Vakgarage
alle uitgaven van WEEKMEDIA. lemmerw.
bij
moien. baar maakt. De kosten daarMeesters 421 B. Purmerend. Weerwal 19, Uithoorn. Stationsstraat 70. Weesp. Nieuwstraat 33, Zandvoort. Gasthuisplein 12
NIPPON. Tel.: 02503-16679
,
Tel. 020-6658686.
020-844079. Tevens INKOOP. voor bedragen ƒ3,-

OTO//ICI CITROEN

Ringdijk

AUTOKROOY

Perspneelswerving
dichtbij huis?

Van der Pouw Peugeotdealer

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop

Van Vloten
Amsterdam

\zebon

Weekmedia werkt!

Aster

Auto's in

vliegen de deur uit!

Cobussen

Bevestiging zolen
blijkt zwak punt
van kinderschoenen
ET BOVENWERK van
kinderschoenen is in
orde, maar de buitenzolen zijn veelal ondeugdelijk bevestigd en de kwaliteit van de
veters is over het algemeen genomen erbarmelijk. Kortom,
aan de degelijkheid van kinderschoenen schort het een en
ander, zo concludeert de Stichting - Vergelijkend Warenonderzoek.

H

door Gerrit-Jan Bel

Het is belangrijk dat kinderen passende schoenen dragen. Te kleine
schoenen belemmeren namelijk de
groei van de voeten. Iets om in de
gaten te houden, want omdat hun
voeten uit zacht en kneedbaar
kraakbeen bestaan, zullen kinderen
niet gauw klagen over te krappe
schoenen.
In het onderzoek is er naast degelijkheid ook naar de pasvorm gekeken. Het blijkt dat de maataanduidingen niet altijd even nauwkeurig
zijn. Fabrikanten zitter er soms wel
een halve maat naast. Het Mondopointsysteem is gebaseerd op het
metrieke stelsel en vermeldt op de
schoenendoos in millimeters de
lengte van de voet die in de schoen
past. De Stichting VWO is van mening dat de Warenwet Mondopoint
verplicht moet stellen om het aantal
te klein gekochte schoenen te verminderen. De beste koop voor jongens bleek de Pedi Forma 3502
(ƒ100,-). Voor meisjes zijn dat de
Jimmy Joy 5346 en World Travellers
9114024 (beide/135,-).

VVV-directeur: 'Streek biedt combinatie
van polder, water, bloemen en luchtvaart'
E VVV BEHOORT zonder twijfel tot de meest
bekende non-profit organisaties van Nederland. Uit een
onderzoek kwam naar voren
dat liefst 95 procent van de ondervraagden de VVV kende.
Maar uit in eigen land en regio
is dan ook steeds populairder
en het aantal mogelijkheden
neemt aanmerkelijk toe.

D

door Everhard Hebly

Uit in de regio. Dat deed je vroeger
op zondagmiddag met het hele gezin. Naar het strand of het Amsterdamse Bos. Anderen gingen een
middagje zeilen. Toen kwam de vrije
zaterdag, het aantal beschikbare vakantiedagen nam toe, we kregen de
verplichte atv-dagen en sinds kort

VVV-directeur Henk Schüller
Foto: Luuk Gosewehr

hebben we ook nog eens de vrije
vrijdagmiddag. De pensioengerechtigde leeftijd wordt daarbij steeds
lager. Kortom, we zwemmen zo
langzamerhand in de vrije tijd.
In eerste instantie zochten velen
het in buitenlandse reizen, maar de
korte vakantie in eigen land raakt
volledig ingeburgerd. Directeur
Henk Schüller van de Streek-VVV
Amstelland en de Meerlanden: „Het
is duidelijk dat men niet bereid is te
bezuinigen op vakantie. Dit geldt zeker voor jeugd. Vakantie en uitgaan
biedt de mogelijkheden om contacten te leggen. Het toerisme heeft
daarom een heel gunstig toekomstbeeld. Voor de komende winter zijn
de verwachtingen hooggespannen in
verband met de Remtarandt-tentoonstelling die in december van
start gaat."

COMPUTERS - PCM (juli/augustus) zette twee concurrerende processors tegenover elkaar: de AMD
386DXL/40 en de Intel 486SX, een
afgeslankte 486'er. Overige tests van
hardware: de Mitac-4280G, de Unitron 80386-20 SX („Windows werkt
er flitsend op dank zij de hoge kloksnelheid van de snelle harde
schijf"), de Canon Ion-camera en de
Microtek TrueLaser MTP-306. Op
het gebied van de programmatuur
komen o.a. de upgrade-kit DOS 5.0,
dBFast („een dBase Hl-kloon voor
Windows) en OS/2 2.0 aan bod.
AUDIO - In het augustus-nummer
van Luister aandacht voor de midiset MHC-3600 van Sony („kwaliteit
in kleine behuizing"), de NAD 1600
voorversterker/tuner („goed doordacht en veelzijdig") en de Sansui X711 cd-speler („een Japanse Mercedes"). Audio & Video Totaal (jui/augustus) testte luidsprekers van Elac
ELR 906, Mivoc Systeem 730 en Piëga LDS 1.0.
VIDEO - 99,9% van alle camcorders
wordt in Japan gemaakt. De uitzondering is de nieuwe Philips VKR
9550. Helemaal Europees, wel bijna
8000 gulden, maar daar krijgt men
dan ook wat voor, vindt Audio &
Video Totaal (juli/augustus). Geen
camcorder scoorde tot nu toe zo
hoog bij dit blad als het om de beeldkwaliteit gaat. Ook een uitstekende
beeldkwaliteit levert volgens A&VT
de nieuwe VS-310 videorecorder van
Akai (ƒ999).
EN VERDER ... - De Waterkampioen (nr. 13) onderzocht allerhande
muggenverdrijvers. Foto (nr. 7/8)
testte de Canon T 60 („conventionele camera met uitsluitend basisfuncties") en Audio & Video Totaal bekeek de kleurentelevisies Finlux
4028D, Philips 25 PV7966 en Sony
KV-E2521.

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE

TEL. 020-562.2485

'Wasmachine' voor lenzen

o De Eleetrisehe
Museumtramlijn

Het kantoor van Schüller c.s.
werd afgelopen jaar 110.000 keer bezocht of gebeld voor informatie.
Geen slechte score als we bedenken
dat de regio die deze Streek-VVV
dekt twee keer zoveel inwoners
heeft. Het aantal mogelijkheden dat
de WV (de letters zijn een begrip,
want velen weten de betekenis niet
meer) biedt, is tegenwoordig haast
onbeperkt. Schüller: „Amstelveen is
vanouds erg cultuurminded. Het
CCA (Cultureel Centrum Amstelveen, red.) riep dat ook wel op. Ik
verwacht dat het met Haarlemmermeer in dezelfde richting gaat, zodra
het cultureel centrum dat in Hoofddorp gebouwd wordt, geopend is. De
voo/stellingen die in Het Oude
Raadhuis gehouden worden, mogen
zich nu in een groeiende belangstel-

Onderzoek naar
roestvorming auto's

WATERSPORT - In de Waterkampioen nr. 14 een test van de Diveman.
Een soort luchtpomp die op de buik
wordt gebonden en waarmee tot enkele nieters onder water klussen
kunnen worden uitgevoerd. Voor
sommigen misschien handig, maar
eigenlijk te duur (ƒ865,-) vindt de
Waterkampioen. In nr. 16 worden
twee barometers getest met de vorm
van een polshorloge. Conclusie: gezien de prijs ƒ 249,- verbazingwekkend goed.

Vormgeving: Paul Bussc

Onbeperkt

Bestellen onderzoek: ƒ 4,50 overmaken op
Postbanknummer 1477321 t.n.v. SVWO, Den
Haag en onder vermelding van 'Kinderschoenen'.

De ANWB en de Consumentenbond hebben vorig jaar zomer 432
auto's (28 typen) van de bouwjaren
1983 en 1984 op roest onderzocht.
Uit het onderzoek blijkt dat de onderzijde van de auto, de wieldraagarmen, de subframes voor en. achter
en het front de meest roestgevoelige
delen zijn. Auto's die in de garage
worden gestald vertonen minder
roest dan auto's die altijd buiten
staan.
Ook hebben wagens in de kuststreken gemiddeld meer met roest
te kampen dan auto's in het binnenland. Het best komt de Audi 100 uit
het onderzoek, gevolgd door de Mercedes 190 en Volkswagen Polo/Derby. In de Consumentengids van augustus een uitgebreid verslag.

Redactieadres ATV: Weekmedia,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2S40 (alleen 's morgens)
Coördinatie: 7'rudy Steenkamp

Amsterdam, ideaal
voor een uitstapje
naar het Amsterdamse Bos

ling verheugen. Het culturele aspect
in deze regio krijgt verder nadruk
door de komst van nieuwe musea in
Haarlemmermeer en Amstelveen."
„Het kenmerk en de kracht van
Amstelland en de Meerlanden is de
unieke combinatie tussen polder,
water, bloemen en luchtvaart. Door
de enorme groei van Haarlemmermeer gaat die gemeente in de nabije
toekomst een grote rol spelen in ons
werkgebied, want het is straks wel
een van de grootste gemeenten in
Nederland. Het plaatselijke kantoor
zal dus ook belangrijker worden. Er
wordt overigens ook over gedacht
om op Schiphol en in Uithoorn een
kantoor te openen."
Zoals gezegd is vrijwel iedereen
bekend met de VVV en weten de

OLGENS DE statistieken
reizen wij het hele jaar
door, met als pieken de
zomerschoolvakanties en de
perioden van de wintersport.
In deze rubriek weer wat tips
voor nazomeruitstapjes en de
vroege herfst.

V

Dag van het Wonen toont
trends in meubelen
D
Waterbedden

Zowel het klassieke als het designmeubel wordt geëxposeerd, In
de speciale tentoonstelling 'Talent
meets talent' zijn spectaculaire
ontwerpen te zien van een aantal
vooraanstaande meubelontwerpers. Daarnaast is een expositie
ingericht met de inzendingen voor
de Nederlandse Meubelprijzen.
Tijdens de beurs is er ook een
aantal nieuwe ontwikkelingen te
aanschouwen. Een trend die vorig
jaar al te bespeuren viel, zet zich
dit jaar definitief door. Bij de bekleding van banken en fauteuils
worden gedessineerde stof en leder veelvuldig met elkaar gecombineerd.
Steeds vaker is ook de (lak)afwerking van salontafels in harmonie met de bekleding. Bij diverse
meubelen zien we ook de in het
oog springende combinatie van
zwart lak met wortelnoten. Nieuw
is ook een salonprogramma met
bladen in een eigentijds marmereffect.
Praktisch zijn leeronderhoudsmiddelen om. verschoten en gebarsten leer weer een nieuw leven te
geven. Voor het repareren van beschadigingen aan rneubellak zijn
er spuitbussen waarmee men
meubelen kan bij lakken zonder

Dicht bij huis
Voor uitstapjes hoef je niet altijd
lang te reizen. Dicht bij huis is er
genoeg en vaak betreft het een mix
van cultuur en natuur. Hier een paar
tips van directeur Schüller. De VVV
helpt u verder op weg.
- De Eleetrisehe Museumtramlijn
Amsterdam, zeer geschikt voor een
uitstapje naar het Amsterdamse
Bos;
- Klompenmakerij Ratterman te
Amstelveen;
- Marsepeinmakerij De Ware Aman-

del te Nieuw-Vennep;
- Het Cruquiusmuseum;
- Het Anton Pieck- en Haarlemmermeermuseum te Zwanenburg;
- Een wandelroute langs de beelden
in Uithoorn;
- Tuincentrum Het Oosten te Aalsmeer, het grootste tuincentrum van
Nederland;
- Kaasmakerij Clara Maria te Amstelveen;
- De Rembrandt-tentoonstelling in
Amsterdam van december tot
maart. Toegangskaarten zijn uitsluitend in de voorverkoop via de VVV
verkrijgbaar. Het verdient aanbeveling nu al te boeken, want de kaartjes vliegen werkelijk de deur uit
door de enorme belangstelling uit
binnen- en buitenland.

Paspoort voor Brussel
en Romeinen in Zeeland

door Leni Paul

De Amstelveense Klompenmakerij Ratterman

E CONSUMENT krijgt
op zondag l september
weer de gelegenheid om
zich breed te oriënteren op
het Nederlandse meubelaanbod. Dan wordt in het kader
van de Internationale Meubelbeurs in de Jaarbeurs te
Utrecht de Dag van het Wonen gehouden.

meesten de diverse kantoren ook te
vinden. Onbekender zijn veel mensen wel met het aantal mogelijkheden binnen de eigen regio.

dat de aanzet zichtbaar is.

Het aanbod in waterbedden
wordt steeds groter. Watermatrassen met zachte en harde randen (zodat je bij het uit bed stappen even op de rand kunt gaan
zitten), met speciale ombouwen,
of geschikt voor toepassing in bestaande ledikanten. Nieuw is ook
een bed van het plaatmateriaal
MDF in een violetrode kleur gespoten. Verder veel aandacht voor
lattenbodems, die met diverse
nieuwe snufjes zijn uitgebreid. Betere verstelbaarheid voor hoofden voeteneind, zelfs met behulp
van een gasveer pf elektromotor,
knieholte-ondersteuning en een
verlaagde schouderzone.
Evenals vorig jaar wordt er een
voorlichtingsbijeenkomst belegd,
waarop bekende designers allerlei
wetenswaardigheden en nuttige
informatie te berde brengen. Ontwerper Jan des Bouvrie zal aan de
hand van een aantal woonplattegronden iets vertellen over de indeling en zal tevens suggesties
doen voor het inrichten. Gerard
van den Bergbiedt een kijkje in de
keuken van de stoelenontwerper
en schotelt bovendien praktische
informatie voor over zithoogte en
houding. De lezingen worden om
twaalf uur en half drie gehouden
in de gehoorzaal Irenehal II van
de Utrechtse Jaarbeurs.
De entree voor deze Internationale Meubelbeurs bedraagt tien
gulden, kinderen tot twaalf jaar
hebben gratis toegang. De beurs is
op l september geopend van tien
tot zes uur.

ZEVENTIGJARIGEN - Wie zeventig jaar is, boft dit jaar als hij toevallig in Zwitserland is. Het land viert
zijn zevenhonderdjarig bestaan en
laat tot elf november de zeventigjarige toeristen gratis op de Schilthornbahn rijden, vanwaar men een ongekend uitzicht op de Zwitserse Alpen
schijnt te hebben. Inf. Zwitsers Verkeersbureau, tel. 020-6222033.
THEEPOT - Theepotverzamelaars
die naar Engeland reizen, moeten
beslist naar Mr. and Mrs. Paul Gibbs
in Conway Castle in Noord-Wales
gaan. Dit echtpaar verzamelt al
twintig jaar theepotten en openden
het eerste Engelse museum van dit
alledaagse huishoudelijk getaruiksvoorwerp. Vijfhonderd theepotten
uit de periode 1740 tot heden. In het
aanpalende winkeltje zijn 280 soorten theepotten te koop. Inf. Brits
Toeristenbureau, tel. 020-6855051.
LANDBOUW - Als u altijd al de
heimelijke wens hebt gehad alles te
willen weten over het aangespannen
gebruik van het Friese paard, over
de geboorte van landbouwhuisdieren of van de wereld van grassen en
kruiden in weiland; berm en moeras, dan is één-, twee- of driedaags
arrangement in de Praktijkschool
voor Veehouderij en de Weidebedrijf in Oentsjerk voor u ideaal. Leren en spelen tegelijk in het wijde
Friese landschap. Inf. 05103-1562.
HELP - Jaarlijks reizen ruim één
miljoen Nederlanders naar Catalonië. Als service is er voor hen nu de
HELP-telefoon, waarvan men gratis
gebruik kan maken van maandag tot
en met vrijdag van negen uur 's morgens tot acht uur 's avonds. Deskundigen geven als u nummer
900.30.03.03 draait, antwoord op vragen van b.v. juridische aard, ze bemiddelen bij meningsverschillen
met hotelhouders en bij ander vakantie-ongemak. Nu nog in Engels,
Frans en Duits, volgend jaar waarschijnlijk zelfs in het Nederlands.
Deze dienstverlening past in de campagne kwaliteitsverbetering van het
toeristisch produkt. Voor meer informatie over Catalonië: Spaans
Verkeersbureau, tel. 070-3465900.

• Met de bus naar de wintersport in Tsjechoslowakije

PASPOORT - Europese grenzen
verdwijnen. Toch heeft het zin voor
Brussel een paspoort aan te schaffen. Wie dit koopt (prijs van ƒ 25,tot ƒ 35,-) heeft recht op vijf bezoeken aan een aantal Brusselse attracties en musea. Inf. Belgisch Verkeersbureau, 020-6245953.
ZEEUWS VERMAAK - Over de Romeinen in Zeeland, het Middeleeuwse Veere, Kunst in Domburg, de ontwikkeling van Zeeland vanaf de Romeinse Tijd en ander interessants
uit deze zuidelijke provincie kan
men onder het motto 'Word wijzer
in en over Zeeland' via de Stichting
Educatie Toerisme Zeeland 'Oranjezon' alles vernemen. Er zijn workshops, die variëren van één volle dag
tot vijf halve dagen. Niet alleen maar
theorie, maar ook praktisch bezig
zijn is leuk zegt Oranjezon. Inf. tel.
01188-1507.
GROOTOUDERS - Oma in de
whirlpool, opa in de sauna en één
kleinkind tot vijftien jaar gratis. Dat
kan in het drie-sterren Alpenhotel
Arthurhaus in het Oostenrijkse
Mühlbach, waar grootouders, als ze
halfpension boeken, één kleinkind
gratis mogen meenemen. Inf. Oostenrijks Toeristenbureau, tel. 0206129682.
WINTER - Midden in de hondsdagen dromen veel Nederlanders toch
al weer van de wintersport. Alvast
een tip voor een aparte en ook zeer
voordelige sneeuwvakantie op een
nieuwe bestemming van De Jong Intratours, die u in een gerieflijke bus
naar Tsjechoslowakije rijdt. In Pee
Pod Sneskou en Zadov kosten een
zevendaagse skipas nog geen ƒ 60,en een colaatje zeventig cent. En

passant is er ook nog een l-daagse
excursie naar Praag te maken. Inf.
tel. 01804-57777.
GONDELVAART - Voor een gondelvaart hoeft u 31 augustus niet
naar Venetië. Op die dag wordt er nl.
met versierde en verlichte boten ook
door de verlichte grachten van Giethoorn gevaren. Ook de tuinen zijn
verlicht. Wie mee wil, moet bellen
met dhr. J. Woltman (tel. 052161581) en de tocht kost ƒ 3,50.
AUTO'S - Geen boten, maar wel
auto's en heel bijzonder ook in het
Nationaal Automobiel Museum in
Raamsdonkveer. Van de Dion-Bouton tot Spijker, van Bugattie tot Studebaker zijn ze nog tot 30 sept. dagelijks te bekijken van negen tot vijf
uur. Op zon- en feestdagen van elf
tot vijf uur. Entree zeven gulden,
kinderen t.m. twaalf jaar en 65-plussers ƒ 4,-.

Voor contactlensdragers is
vanaf nu een reiningingsapparaat dat de lenzen geheel automatisch schoonmaakt: de Clensatron. Het apparaat reinigt in
twee minuten door een nauwkeurige werking van een ingebouwde microprocessor. Door
deze voorprogrammering ontstaat er een krachtige turbulentie van 300 gelijkmatige omwentelingen per minuut. Zowel harde als zachte lenzen zijn, volgens de fabrikant, eenvoudig
van alle aanslag te ontdoen zonder risico van lensbeschadiging.
De bediening van de Clensatron
is heel eenvoudig: de lenzen
worden in het korfje van de ho'uder gedaan, de houder wordt gevuld met reinigingsvloeistof en
met een druk op de knop begint
het apparaat te werken. Nat
twee minuten stopt de 'kleine
wasmachine' automatisch. Het
apparaat kost (inclusief adap:
tor) ƒ 149,95 en is te verkrijgen,
bij de opticiens.

Bedrijfsfietsen
De toeristenbond ANWB is in
samenwerking met de fietsenfabriek Gazelle en een regenkle;-dingfabrikant het proefproject
'lease-fietsen' gestart. Om het
autogebruik in het woon-werkverkeer te verminderen, zullen
gedurende een jaar elke maand
honderdtwintig fietsen in bruik-..
leen worden gegeven aan een"
daarin geïnteresseerd bedrijf.;
Als na een maand bij een bedrijf
de proef blijkt aan te slaan,wordt een leasecontract aangeboden waarin tegen een van te
voren vastgesteld bedrag voor;
een aantal jaren fietsen kunnen
worden geleased. Het onder-,
houd van de fietsen wordt in die •
periode door de fietsfabrikantverzorgd. De proef sluit aan op
de plannen van het ministerie.
van Verkeer en Waterstaat om
het gebruik van bedrijfsfietsen
te stimuleren.

Borstel met
vervaldatum
Oral-B introduceert een tan:
denborstel die zelf aan geeft'
wanneer deze vervangen moet
worden. De firma heeft de borstelharen voorzien van een
blauwe band die na drie tot vier
maanden vervaagt. Door het
poetsen slijt de band van boven
naar beneden: wanneer de blauwe kleur tot halverwege de borstelharen vervaagd is, is het tijd
voor een nieuwe tandenborstel.
Symbolen op de handgreep vaïi%.
de tandenborstel versterken dit-:
signaal nog. Vanaf september is<
de Oral-B indicator tandenborfstel verkrijgbaar bij de apof
theek en drogist. De prijs be£
draagt ƒ 3,95 maar tot l januarX;
1992 kan men de tandenborstel'proberen voor f 2,- minder.

Onze schakeipuzze!

(ADVERTENTIE)

"WT[ HEBBEN EEN ZWAK VOOR DESIGN
EN WILLEN ABSOLUUT EEN UNIEK INTERIEUR"
Zij vonden 't bij Van Reeuwijk Nieuwe Stijl

Achteraf viel oiv/.e speurtocht reu/.e mee. Bij Van
"Wij houden niet 7.0 van doorsnee. Ons inteReeuwijk in Dieinen luidden we alles eigenlijk
rieur mag er wel een beetje uitspringen. Kn per
slot van rekening wil het oog ook \vut, nietwaar? heel snel voor elkaar. Daar staan alle topmerken
voor 't complete interieur
Daarom zochten we echte
o »•_
hoogtepunten qua design. VJJÏ1
CCU^VlllC.
gewoon voor 't uitkiezen."
Snu'p ~. Mi'Hk'llimili-unl Dicmui. (ll-'Ol W'41 1 1
TOP.MERKKN AI.S GK1.DK1U.ANI), AKCO, CASTK1.IJN KN UARVINK.

Indien u de letters uit de vakjes uit
de hierna opgegeven nummers achter elkaar zcl krijgt u de naam van
een myth. figuur. Dit is de oplossing;.
38 - 14 - 18 - 20 - 45 - 8 - 22 - 10 • 40

HORIZONTAAL: 4 dik draad; 6
dagblad; 8 afnemer; 10 lofdicht; 11
gevolg; 12 doorgang; 13 onderricht;
17 neerslag; 18 hoog bouwwerk; 19
symbolenpaal; 20 winst; 22 jaargetijde; 24 toespraak; 26 Europeaan; 27
kweken; 28 vlucht vogels; 29 viervoeter; 33 pi. in Drente; 34 deel v.d. keel;
35 nevens; 36 begin; 38 plaat; 40
hoofddeksel: 42 roem: 43 projectiel;

44 wapen; 45 bidt; 49 muziekinst.rument; 50 gebak; 51 tap.
VERTICAAL: l lor; 2 keukengerei:
3 vis; 4 raam; 5 ronddwalen; 6 zuidvrucht; 7 zetel; 8 bakrand; 9 trechter;
14 vertegenwoordiger; 15 roofvogel:
16 zitplaats; 20 aangegeven weg; 21
man van stand; 22 scheel; 23 deel v.c.
ei; 24 samengaan v.e. paar; 25 biet; 30
af; 31 watergeest; 32 geestelijke; 36
boete; 37 heildronk; 38 plaat; 39 op
zekere wijze; 40 geest; 41 boek v.d.
Islam; 46 zonder geld: 47 vloerbedekking; 48 verbinding.
Oplossing van vorige week: op de pot'
kopen

1C

DONDERDAG 29 AUGUSTUS 1991

WEEKMEDIA 22

Instituut de Korte
WIM VAN DER STRATEN, directeur
Aanvang nieuwe cursussen m augustus/september

schoonheidsspecialist (e)
visagist(e) - make-up artist
manicure nagelstylist(e)
pedicure - sportmasseur
OPEN DAG

'« JEJ»

Informaties m de school na tel. afspraak.
Natuurlijk kies je voor het volgen van je cursus een vertrouwd adres, dat voor zover een cursus onder de
WEO valt, erkend is door het Ministerie van Onderwijs
Vraag gratis studiegids:
NIC. Witsenstraat 5, 1017 ZE Amsterdam, tel. 0206233994
Voor onze cursussen in Noord-Nederland:
Marktstraat 8, 9712 PC Groningen, tel. 050-131514

Studioadres Oranjestraat 12, tel. 19701
KLASSIEK BALLET

vanaf 4 jaar-ook voor volwassenen

JAZZBALLET

vanaf 7 jaar-ook voor volwassenen

AEROBICS

ook low-impact en tienaerobics

SPIERVERSTEVIGING geschikt voor iedereen
Lessen o.l.v. gediplomeerde docenten.
Kom zaterdag 31 augustus tussen 15.00 en 18.00
naar onze opening!
Of bel voor meer informatie 19701 of 12215

Tel.

ï«
*.ev

gevestigd in het
Elysee Beach hotel
Burg.
v. Alpenstraat 63
2041 Kg Zandvoort

02507-15662

-HBT
LFHVT er?
Dansschool
Albert van Lingen
Oranjestraat 12 (einde afrit)
Zandvoort Centrum

Ballroom - Latin-American
4

Nieuwe lesclubs voor

Wie zijn/naar figuur wil verbeteren. Pak nu de telefoon

scholieren - jongelui
en paren

essstofiwl-

Body contour-Fitness
Het totaalprogramma met fitness apparaten - cardioapparaten
(zoals: loopband-fietsen-roeimachine, stepgrondoefeningen; specifiek gericht op buik en billen. Bel. 02507-15662 en geef je op voor
een gratis introduktieles, duur 1 uur op de volgende dagen.

Ie jaars - 2e jaars en 3e jaars
Aanvang Ie week oktober

INSCHRIJVING NU

Maandag 13.30-19.00 en van 21.00-23.00
Dinsdag 14.00-19.00 en van 22.00-23.00
Woensdag 16.00-19.00 en van 22.00-23.00
Donderdag 16.00-19.00 en van 20.00-23.00
Vrijdag 15.00-18.00 en van 20.00-23.00

elke vrijdag van 19.00-21.00 uur en zaterdagmiddag van 12.00-14.00 uur of telefonisch 02507-16623 of 17082.

Prijs vanaf ƒ45,- p. mnd 1x p.w. trainen
Inkl. 1 x p.w. sauna-whirlpool, stoombad.

SPORTCENTER
„WIM BUCHEL"

autorijschool

A. J. v.d. Moolenstraat 47
tel. 15829-13965

W. v.d. Veld
U kunt nu lessen in de sportieve
MAZDA 323 F

- "3UPITEJR

Onze aanbieding:
de eerste 5 lessen 32,50 per les

£AftWJlSpfcElM

vervolglessen 42,50 per les

15-

ook voor spoedopleidingen

tel. O25O7-19188

v.a. 1 september a.s.
zijn we weer geopend voor:
BADMINTON - DAMES KEEP FIT
GYMNASTIEK - VOLLEYBAL SQUASH - SAUNA - ZAALHUUR

:M^^
Postcode
Loterij trekt ZomerHoofdprijs
(£;•;:::-'^yon: 2x1 miljoen
J;
Tijdens de tv-uitzending van 'De 64.000 Gulden Vraag & De Postcode
Loterij' op 27 augustus werd bekendgemaakt of de ZomerHoofdprijs
van twee keer één miljoen gulden is gevallen. En het was meteen
raak! Want de eigenaar van lotnummer 5461 JT 04 te Veghel bleek
deelnemer van de Postcode Loterij te zijn. Gefeliciteerd! De gelukkige
winnaar mag in korte tijd een forse bijschrijving op zijn rekening
verwachten. Helaas is gebleken dat de eigenaar van lotnummmer
6601 BT 07geen deelnemer was. Bij deze trekking is er dus één
deelnemer miljonair geworden. En de andere... ?

Postcode Loterij gaat dóór met het miljoen
Nu het eerste miljoen gevallen is, krijgt de Postcode Loterij er echt zin m. Daarom hebben
we besloten om dat tweede miljoen dóór te schuiven naar de WinterHoofdprys m
december. Toch iets warms om naar uit te kijken m die koude maand, want we trekken
dan opnieuw twéé keer één miljoen gulden. Bent u nog geen deelnemer? Laat die extra
kans niet lopen en stuur de WIN-EEN-MILJOEN-BON m. Bent u al deelnemer? Dan kunt
u uw kansen verhogen door een extra lot te nemen1 En u weet het: met de opbrengsten
steunt de Postcode Loterij concrete projecten ten bate van mens, natuur en milieu. U
leest er regelmatig over in deze krant en u ziet m het programma van Jos hoe uw
deelname de uitvoering van de projecten mogelijk maakt. Meedoen? Natuurlijk'

TREKKING AUGUSTUS: VALT UW POSTCODE-LOTNUMMER IN DE PRIJZEN?
Op 27 augustus 1991 heeft de trekking plaatsgevonden Van de winnende lotnummers zijn de laatste twee cijfers weggelaten, want iedere deelnemer in dezelfde postcode als de winnaar,
wint - tot 3 000 gulden dezelfde prijs BIJ prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk Daarom zijn bij de tientjespryzen ook de letters weggelaten
1021
1034
1 034
1 035
1 035
1 054
1 055
1 056
1 056
1 057
1 063
1 067
1 073
1074
1082
1 082
1083
1091
1093
1 1 02
1 1 02
1104
1 1 09
1111
1111
1115
1131
1135
1171
1181
1182
1186
1 1 88
1211
1215
1216
1 241
1 274
1391
1 393
1399
1 403
1412
1 422
1 423
1431
1431
1 433
1 441
1441
1442
1443
1 447

BV
25,DC 7000,NL
700,NN
50,WX
25,GW
50,JN
700,KD
700,ST
25,BA
50,ZL
50,10,HW
25,HR
25,AE
25,RK 700,GB
50,70,RR
50,BV
25,TL
25,HD
25,BA
25,PK
700,XG
50,BJ
50,70,GR 500,AT
50,ZS 7000,HW
25,VW
25,JJ
50,PB
700,JW 700,BD
25,AH
25,70,TX
25,70,PL
25,NZ
50,10,VZ
25,70,BW 700,VT
50,BV
25,70,70,BD
50,LC
25,CC
25,-

1447 JN
1 502 TK
1 503 KE
1521 XV

50,500,7000,700,-

2221
2224
2224
2224

SR
AE
HJ
RE

25,50,700,25,-

1103 BG
POSTCODESTRAATPRIJS
ƒ 3.000,LEVENSLANG WINKELENPRIJS
gratis tot ƒ 100,- per week
1531
1531
1541
1541
1541
1541
1562
1622
1 784
1785
1788
1825
1931
1931
1941
1944
1945
1971
1981
1991
2015
2023
2032
2033
2033
2034
2042
2063
2064
2081
21 05
21 41
21 51
2161
21 61
2211
2215
2215
2221

ES
NE
RG
TP
WV
AC

CN
KH
CR
EV
EJ
VG
PN
JH
EJ
GG
BL
EV

NJ
VB
LR
BA
JR
WC
EX
BA
GE
TB
XN
CN
JE

70,25,50,700,25,50,50,70,70,70,25,50,700,25,25,25,50,50,25,25,50,25,70,25,500,50,25,25,500,50,70,50,70,25,25,25,50,25,70,-

TV-WEEKPRLIZEN VAN
'DE 04.000 GULOEN VRAAG & DE
POSTCODE LOTERIJ'
1.675,- op 3888 NM 03
2.000,- op 3812VK 02
2.500,- op 6077 GV 06
32.00O,- op 29O7 DC 25

2224
2241
2265
2266
2266
2266
2291
2332
2394
2402
2406
251 1
2512
251 2
2517
2517
2518
2524
2531
2533
2541
2545
2547
2551
2553
2563
2582
2586

XG
AT
VR
EG
HD
DA
VG
SV
EE
DB
CL
DM
HL
XD
VP
BB
XV
VE
KC
LP
HJ
ZZ
RP

50,700,25,70,25,25,70,25,50,50,25,25,500,25,25,25,70,50,700,50,25,70,25,50,700,25,50,70,-

2901
2902
2904
291 1
2931
2971
3012
3022
3026
3027
3061
3066
3068
3068
3068
3068
3072
3074
3075
3076
3079
3081
3081
3082
3083
3083
3086

BC

VJ
EA
AD
HH
LC
CM

AG
BV
JR
LX
VD
LJ
JA
ES
ET
JB
TC
JP
JA
LG
LN

25,70,50,70,50,50,25,50,50,70,70,50,50,25,25,25,700,25,70,50,500,25,7000,700,50,25,25,-

Gran Dorado Prijzen
IOS4
2912
2983
3134
3135
3136
3137
3141
3151
3161

PN
BK
SL

23
02
01

JD
700,XH
50,ES 7000,AC
50,70,GH
50,EE
700,-

Amerkan Residences Prijs
3561
2586
2587
2592
261 1
2613
2622
2622
2623
2661
2712
2715
2718
2722
2742
2801
2802
2802
2803
2804
2871

SP
GB
EJ
RE
EJ
NJ
AM
RZ
VG
HB
VV
NM
CV
HR
EH
SM
ZR

BN 13

25,70,50,50,25,70,25,700,50,25,25,700,70,700,700,50,25,25,25,700,-

3554
70,3564
70,3571 N K
50,3572
70,3704
70,3741 G D
50,3751 XA
25,3762 JR
700,3764 CM
25,3829
70,3861 LG
50,3951 AA
25,3962 BE
25,3962 EM
50,3981 J D
50,4014 MN
50,4205 EX
700,4205 N D
50,4251 KT
50,4271 AV
25,4281 LJ
25,4357 EE
25,4382 SJ
50,4388
70,4458 BP 7000,4486
70,4501 ER
25,-

3192
3204
3205
3255
3284
3299
3314
3314
3363
3401
3437
3442
3448
3451
3471
3511
3512
3513
3552
3553

5627 CW
6904 HC

09
08

4536
4614
4621
4661
4702
4707
471 1
4791
4812

50,500,50,70,50,25,25,25,25,-

GK
GJ
DB
ZZ
EK
PP
AX
PD

5237
5251
5301
5305
5306
5343
5344
5361
5401
5481
5482
5551
5571
5623
5665
5671
5672
5688
5691
5702
5702
5704
5707
5725
5831
5915
5915
5926
5931
5935
5981
5991
6031
6042
6077
6114
6191
6213
6224
6229
6231
6269

CL 500,EW
25,70,70,GA
25,JN
25,70,LP
50,CJ
25,XT
25,JM
25,70,CK 500,LM
25,GH
50,HS 700,70,PC 700,LV
25,HE
25,XK
50,MV 700,LW
50,AM
25,70,70,AD
25,SK 700,NK
25,AT
50,VB
25,XP
50,70,70,NA
25,BL
25,CV 700,JG
700,LH
25,BD
25,70,70,-

5461 JT 04
6601 BT07

ZOMER
HOOFDPRIJS
2X

ƒ 1 .000.000,en voor iedere deelnemer in
de postcodes 5461 JT en 6601 BT
een troostprijs van ƒ 3.000,6367
6371
6373
6412
6414
6414
6414
6419
6432
6441
6451
6462
6462
6463
6463
6466
6538
6546
6603
6662

CX
BE
DN
TN
VP
XZ
EX
XC

EZ
XT
CE
XK
BD
DC
LK
DT
LN

70,500,700,25,70,25,500,700,50,50,70,500,700,25,25,25,700,700,25,25,-

6674 DH
25,6681 VL
50,6708 KC 7000,6713 JR
700,6714
70,6717 VL
50,6741 WG 500,6823 MN
25,6828
70,6828 SP 700,6832 BP
25,6833 CE
50,6833 ES 700,6883 AS 500,6901 CA
25,6901 KL
25,6905 SC
25,691 1 KK
25,6951 CM 700,6961
70,-

E M |^^B£t^^K&!£& £ ^1 ' ••• '^" '' ^* %^4Éifc^:'.A •^••^^•M • a'^^v^HM ' m'~ '•''Wi^k^1 ^^^ B^1' ' "fl^ ••

GS
VB
XG
AB
KC
VC
XN
GG
XL
GW
CL
BN
HH
AG

HB

70,50,70,7000,50,25,500,25,25,500,70,25,50,50,50,25,70,700,70,25,-

6986
7002
7101
71 02
7103
71 03
7206
7232
7241
7251
7371
741 1
741 2
741 5
7419
7423
7423
7442
7462
7482
7531
7533
7544
7544
7545
7572
7681
7731
801 1
8014
801 4
8021
8096
8121
8141
8141
8166
8232
8242
8251
8252
8256
8256

AP
JW
AS
AS
CC
EX
GC
DE
WX
BD
AH
EB

AC
CW
AW
GT
CJ
KT
JN
XS
TD
BE
EC
AH
BS
LR
WN
AM
XG
SC
WP
GP
MG
MN

CC
RW

700,70,500,25,25,25,25,50,25,25,25,25,50,70,70,700,25,50,25,25,25,70,25,25,700,25,25,50,25,70,25,25,50,25,50,25,25,50,70,50,70,700,25,-

NATIONALE
LOTERIJ

Wie laat zo'n kans liggen!
Doe mee met de Nationale Postcode
Loterij en maak elke maand kans op de
honderdduizend gulden - die altijdva\\\ en al die duizenden andere prijzen.
Bovendien komt de Postcode Loterij in
het najaar met allerlei nieuwe
activiteiten, waarmee vele extra
prijzen te winnen zijn. En... een
hartverwarmende gedachte: in
de winter komt er wéér een
miljoenen-prijs aan als de
WmterHoofdprijs getrokken
gaat worden.
Als u de bon mj invult en
opstuurt, bent u er zeker
van dat u in de trekking zit.
Wie durft al die kansen te
laten liggen?
Alleen bij de Postcode Loterij
maak je al voor een tientje
kans op de ton en... op het
miljoen1 Doe mee met
Nederlands' gezelligste loterij en
steun daarmee projecten ten bate
van mens, natuur en milieu.

Manuela Kemp en Jos Bn
presenteren 'De 64.000 Gulo
Vraag en De Postcode Lote,

Df NATIONALE POSTCODE LOTERIJ
MAAKT HELE STRATEN BLIJ!

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
ƒ de vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand
het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
J 1 lot (ƒ 10,-) per maand _l

loten (a ƒ 10,-) per maand

A u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters
_) dhr. J mevr.

' ' K " S ^^HsiS^^^^E 1 •

r rwvatr' 1 * tXTRA PRIJZEN VOOR DE p i ImfSEl" 1
l \ WÜIfil 1
LEZERS VAN ONS BLAD
{ \ \ gjjg \ \
4835
4847
4849
4873
4921
4941
5022
5025
5038
5044
5091
5121
5144
521 1
5212
5224
5231

EB
AT
GW
DC
LH
TW
NA
SL
TL
SL
TK
BH
GG
WH

25,70,25,50,25,25,70,70,500,700,50,25,500,50,25,50,50,-

1011VR 50,1013SX 25,-

1083JM 25,1095DK 50,-

1333

101 8 NE 50,1018 SK 100,-

1104 KD 25,1106 SB 25,-

1025GX 25,-

1121 10,-

1053
1054

10,10,-

1121 AA 100,1161 NS 50,-

1403 CP
2130 AC
2161 BZ
21 63 AL
2171 ME

25,25,25,25,25,-

1056KC 25,1083
10,-

1186EJ 25,1186KN ^n,-

2182BJ

25,-

10,-

1402GC 50,-

9005
9047
921 2
9289
9471
9475
9641
9665
9671
9722
9797
9965

PB
JS
PG
HG
KH
BS
AP
KH
NC
PK
TD

25,50,50,50,700,70,25,25,50,7000,25,50,-

zetfouten
voorbehouden
max 50 loten per
postcode

NATIONALE

T
LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen m een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Lotetij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag

NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE
FLEVOPOLDER '
EN VAN WATERLAND TOT IN DE
HAARLEMMERMEER
Donderdag 5 september 1991

UW

Los nummer ƒ 1,50

51e jaargang nummer 36

Oplage: 5.100

Kostenstijgingen vormen mogelijk bedreiging voor de sociale woningbouw

Drie miljoen strop bij bouwactiviteiten gemeente
ZANDVOORT - De bouwactiviteiten van de gemeente, nu
en in de nabije toekomst, léveren een tekort op van meer dan
vijf miljoen gulden. Dat is ruim
drie miljoen méér dan aanvankelijk was geraamd. Volgens
wethouder Van Caspel Kan het
tekort door de gemeente zelf
opgevangen worden. Een alternatief is een aantal werkzaamheden uit te stellen, zoals de
nieuwe ontsluiting van de
sportvelden en de - eventuele verplaatsing van de Pellikaan-sporthal. De kostenstijgingen
kunnen een bedreiging betekenen voor de sociale woningbouw.
De aanlegkosten van het nieuwe
sportcomplex zijn flink toegenomen
sinds de laatste ramingen. Zo is de
nieuwe kleedruimte annex kantine
van voetbalvereniging Zandvoortmeeuwen ruim drie ton duurder uitgevallen. De uiteindelijke kosten
daarvan zijn geraamd op 1,2 miljoen
gulden. De ontsluiting van het sportpark, door het verlengen van de
Jac.P. Thijsseweg, zal volgens de
laatste raming één miljoen gulden
gaan kosten. Dat is ruim vier ton
meer dan aanvankelijk was becijferd. De bouw van een nieuwe sporthal, als vervanging van de Pellikaanhal, valt bijna 280.000 gulden duurder uit. Overigens is de bouw hiervan onzeker, omdat de gemeenteraad hierover nog geen beslissing
heeft genomen.
De kostenstijgingen gelden ook
voor de woningbouw op de voormalige velden van Zandvoortmeeuwen,
m Zandvoort Oud-Noord. Het bouwrij p maken van Plandeel l, tussen de
Nicolaas Beetslaan en de Van Lennepweg, is ruim 180.000 gulden hoger uitgevallen, het 'woonrijp' maken wordt waarschijnlijk 5,5 ton
duurder. Vermoedelijk wordt het
bouw- en woonrijp maken van Plan-

Illegale 'lozing'
ZANDVOORT - Bewoners van een
strandtentenkamp aan de noord-boulevard hebben bij de gemeente
geklaagd over het gedrag van camper-bezitters. Volgens hen worden er
regelmatig bij de camper- en caravanparkeerplaats chemische toiletten in de zeereep of in de regenwater
afvoer geleegd, hoewel er daarvoor
een stortbak aanwezig is. Het zou er
ruiken naar een 'oude Amsterdamse
pistaak', aldus de brief schrijvers. „Er
kan altijd wel iemand tussen zitten,
die zich niet aan de regels houdt",
reageert beheerder Hendriks, 's
Avonds na negen uur is er geen controle meer op het camper-terrein.
Een onderzoek ter plekke van gemeente-ambtenaren leverde twee papiertjes op, volgens Hendriks ook
mogelijk servetjes van een haringkraam. 'Stank' werd op dat moment
niet geconstateerd.

Duinwachters
op de fiets
ZANDVOORT - De opzichters van de Amsterdamse
Waterleidingduinen rijden
tegenwoordig op de fiets
door hun werkgebied. De
fiets is milieu- en publieksvriendelijk.
De afdeling Natuur- en Terrembeheer beschikt sinds kort
over tien nieuwe dienstfietsen.
Die worden met name gebruikt
voor het toezicht bij de hoofdingangen van de Amsterdamse
Waterleidingduinen. De fietsen
komen vooral goed van pas, pp
dagen dat er veel bezoekers in
de duinen rondwandelen.
Dat betekent echter niet dat
de bekende groene dienstauto's
en de bromfietsen zijn afgeschaft.
Deze worden nog steeds gebruikt, maar dan met name
voor werkzaamheden in de afgelegen delen van het 3400 hectare
metende gebied. Deze gemotoriseerde vervoermiddelen blijven
noodzakelijk zo zegt medewerker Henk Verdonk in het blad
'Waterstanden' van de Amsterdamse Gemeentewaterleidingen: een rondje langs de grenzen
van de Waterleidingduinen is 37
kilometer.

3

deel 2, de oude voetbalvelden bij het
station, in totaal 1,25 miljoen duurder dan geraamd.
Met de planning van alle werkzaamheden was al rekening gehouden met een negatief saldo op de
grondexploitatie-begroting
van
2.168.000 gulden. Dat zou betaald
worden uit het grondprijs-egalisatiefonds, een soort gemeentelijk
'spaarpotje' waarin de opbrengsten
van grondverkoop worden gestort.
Dit geld kan later gebruikt worden
om bijvoorbeeld sociale woningbouw mogelijk te maken.

Zandvoort krijgt heus geen
o
Heino plein antwoordt Cir
O
cus directeur Leo Heino op een
vraag van het Zandvoorts Nieuws
blad

Collectes
De Nierstichting afdeling
o
Zandvoort moet noodge
w
dwongen stoppen met collecteren
langs de deur In het vervolg krijgen
de bewoners een giro in de bus

Hoewel er pok enkele financiële
'meevallers' zijn, komt de laatste raming van het negatief saldo uit op
5.280.700 gulden, ruim drie miljoen
meer dan verwacht. Het college van
burgemeester en wethouders heeft
daarom voor vanavond acht uur de
raadscommissies Ruimtelijke Ordening (R.O.) en Financiën bij elkaar
geroepen om een oplossing te zoeken. Voor wethouder Van Caspel,
ruimtelijke ordening, lijken de kostenstij gingen geen complete verrassing. „We hebben van tevoren al aangegeven dat er een aantal onzekere
factoren was", aldus de wethouder.
Volgens hem kan ook dit negatief
saldo eventueel gedekt worden uit
het grondprijs-egalisatiefonds. Het
bedrag in dit fonds blijkt nog net iets
hoger.

De Lions Club Zandvoort
reikt volgende week een
nieuwe Prix d'Humanite uit

Tips

Autokraker
ZANDVOORT - Een 23-jarige Duitser is zaterdagochtend vroeg in de
Lijsterstraat aangehouden, op verdenking van diefstal uit auto's lemand had gezien dat de man zich
'verdacht' ophield. De Duitser verklaarde meerdere auto's opengebroken te hebben. Hij is voor nader onderzoek ingesloten.

Terugdringen
„Maar er zijn mogelijkheden om
het tekort terug te dringen", aldus
de wethouder. Volgens hem zou de
nieuwe ontsluitingsweg van het
sportpark buiten de begroting gehouden kunnen worden, evenals de
bouw van een sporthal op deze locatie, plus het opruimen van de oude
circuitbaan. Door deze werkzaamheden uit te stellen, zou het tekort
op de huidige begroting bijna twee
miljoen gulden minder worden. Van
Caspel verwacht bovendien nog vier
jaar subsidie van de provincie, uit
het fonds stads- en dorpsvernieuwing, voor 1994 tot en met 1997. Dat

-p
/

De tips voor Zandvoort en
-7
omgeving voor komende daf
gen staan in de rubriek 'Te Kust en
Te Keur

• De kosten van het bouw- en woonrijp maken van de velden tussen de
Nicolaas Beetslaan en de Van Lennepweg blijken ongeveer achthonderd duizend gulden hoger dan was
geraamd.

Foto Bram Stijnen

Meeste terrassen mogen blijven staan

ZANDVOORT - De meeste
kleine caféterrassen in Zandvoort kunnen waarschijnlijk
blijven staan, als de gemeentelijke nota 'Voorwerpen op de
weg/het trottoir' van kracht
wordt. Als de gemeenteraad
akkoord gaat met de nieuwste
voorstellen, wordt de minimale 'breedte' van een terras 1.20
meter, gemeten vanuit de gevel. Voor voorbijgangers moet
er 1.20 meter trottoir overblijven.
ZANDVOORT - De geluidsoverlast, die Gran Dorado onderDe nieuwe breedtemaat voor het
vindt van het huidige interimcircuit, valt vrijwel geheel binnen
is afgesproken in recent overde wettelijke normen. Dat is de conclusie van het onderzoek dat terras
tussen afdeling Zandvoort van
TNO in mei van dit jaar in Zandvoort heeft gehouden. De aanleg leg
Horeca Nederland en de gemeente.
van een dure geluidswal tussen Gran Dorado en het circuit In
ontwerp nota Voorwerpen op
blijkt niet nodig. De gemeente is dan ook niet van plan hiertoe de de
weg/het trottoir' stond nog 1.50
over te gaan.
meter als 'redelijke minimale breedzou ruim zes ton opleveren. „Daarmee zou de negatieve ontwikkeling
van deze begroting tot een bedrag
van ongeveer een half miljoen beperkt kunnen blijven".
Zie ook pagina 3

Omstreden geluidswal bij
bungalowpark overbodig
Het onderzoek wijst uit dat op
twee meetpunten het geluid binnen
de eisen van de wet Geluidhinder
blijft. De basisnorm is 55 dB (A) op
de gevel van de woningen. Deze
meetpunten bevinden zich in de zogenaamde Fase II van Gran Dorado,
het laatst bebouwde deel van het
park. De gemeente voelt er dan ook
weinig voor hier een dure geluidswal
aan te leggen. Zij had zich naar Gran
Dorado toe verplicht ervoor te zorgen dat de geluidsoverlast binnen de
normen van de wet Geluidhinder
zou blijven. De provincie had de aanleg van een wal geëist, t.oen zij de
bouw van fase II van het bungalowpark mogelijk maakte, via een 'verklaring van geen bezwaar'.

Bos Uit
De resultaten van de metingen op
een flat aan de Burg. van Alphenstraat zijn volgens TNO onbetrouwbaar, als gevolg van andere geluiden
plus de weersomstandigheden. De
wind stond een andere kant op dan
was voorspeld.
Dat betekent ook voor de metingen op de andere punten 'enige onzekerheid', aldus TNO. In Fase I van
het bungalowpark, is overigens wél
een lichte overschrijding van de nor-

men geconstateerd. De geluidsbelas- te', nodig voor het exploiteren van
ting bedraagt hier 56 dB (A). Die een terras. Met een terras van de
overschrijding is echter met eenvou- minimale breedte moet het nog modige middelen te bestrijden, bij de gelijk zijn dit te exploiteren, zonder
bocht 'Bos uit', aan het begin van het dat voorbijgangers gehinderd hoerechte stuk. Waarschijnlijk zijn (re- ven te worden. Deze maat bracht
echter de nodige onrust teweeg in de
clame)borden al voldoende.
Zandvoortse horecawereld. Sommige ondernemers hebben nu nog een
Afgedaan
vergunning voor een terrasbreedte
Het gemeentebestuur is bereid van minimaal een meter. Ook bij de
iets te doen aan deze situatie. Maar horecavereniging stuitte het voorhet aanleggen van de - in discussie stel op ernstige bezwaren. „Daarzijnde - geluidswal heeft hierop geen door zou een groot aantal terrassen
effect, stelt het college van burge- moeten verdwijnen. Vooral in de
meester en wethouders in een brief
aan Gran Dorado Leisure NV. Het
college is van mening dat het zich
'terecht' op het standpunt heeft gesteld, dat de geluidswal m de huidige
situatie niet aangelegd hoeft te worZANDVOORT - Een 51-jarige
den om aan de overeenkomst met Haarlemmer is donderdagavond m
Gran Dorado te voldoen. B en W de Celsiusstraat aangehouden. Hij
gaan er dan ook vanuit dat de kwes- had met de auto van een Zandvoorttie 'Geluidswal' als afgedaan kan se vrouw een aanrijding veroorzaakt
worden beschouwd. Van Gran Dora- m Haarlem. Daarna had hij het voerdo wordt verwacht dat zij overgaat tuig in Zandvoort op een parkeertot het betalen van het restant van plaats achter gelaten. De vrouw was
de koopsom.
niet van de rit op de hoogte. Zij belde
Het provinciebestuur heeft even- de politie dat haar auto beschadigd
eens een exemplaar van het rapport was. Op datzelfde moment meldde
toegestuurd gekregen. Het college de Haarlemse politie het ongeval in
van gedeputeerde staten moet zich hun gemeente. De bestuurder bleek
nog over de resultaten buigen.
onder invloed van alcohol.

Doorgereden

• Als de
gemeenteraad
akkoord gaat
met het voorstel
van Horeca
Zandvoort,
kunnen de
meeste kleine
terrassen blijven
bestaan.
Foto Bram Stijnen

Haltestraat waar de stop al zo smal
is", zegt voorzitter Fred Paap,

'Obstakel-vrij'
In de nota was berekend dat tien
terrassen niet aan de eis zouden voldoen. Volgens de horecavoorzitter
moet een breedte van minimaal 1.20
genoeg zijn voor een terras, er van
uitgaand dat er ook minstens 1.20
meter trottoir vrij blijft voor voorbijgangers. In de nota wordt een 'obstakel vrije zone' van deze breedte geeist, vóór het terras langs.
Paap is samen met Rein van der
Laan, voorzitter van Ondernemers
Vereniging Zandvoort, bij de gemeente gaan praten. „We hebben
een uitstekend gesprek gehad met
de burgemeester en ambtenaar Van
de Poel. We hebben hen ervan kunnen overtuigen dat die 1.50 meter
niet redelijk is. Met 1.20 meter mmimale breedte kunnen bijna alle terrassen blijven staan". Afdeling

Speeltuin Lorentzstraat nog steeds 'op de wip'
ZANDVOORT - De speeltuin
achter de eerste flat in de Lorentzstraat staat nog steeds 'op
de wip'. De gemeente heeft materiaal toegezegd om deze op te
kunnen knappen, maar bewoners die daadwerkelijk de handen uit de mouwen zouden steken, zijn tot nu toe weggebleven. Het voortbestaan van de
speeltuin is daardoor nog
steeds onzeker.

ren bereid zelf mee te helpen of voor
materiaal te zorgen.
p i j . liOrDdlbJOV
Toen zij werden uitgenodigd, bleef

iedereen weg. Dat was op de dag dat
Gorbatsjov werd gegijzeld. Inden
hoopt dat dit de oorzaak was van het
gebrek aan interesse. „Ik kan de
mensen toch niet uit hun huizen
trekken...?"

„Het is jammer", zegt Frank Inden, voorzitter van de Bewonerscommissie Lorentzstraat. „We waren met zoveel enthousiasme begonHW LW HW LW nen en er hebben veel mensen toegeDatum
00.49 09.05 13.34 21.14
5 sep
zegd te helpen met het opknappen
6 sep
02.03 10.35 14.45 22.36 van de speeltuin. Toen we echter bij
i sep
02.58 12.46 15.29 23.25 elkaar zouden komen om afspraken
8 sep
te maken, kwam er niemand opda03.45 13.46 16.11
9 sep
gen".
04.26 00.06 16.48 16.33
10 sep
05.05 00.45 17.29 15.13
In mei zijn enkele commissiele11 sep
05.45 01.30 18.05 06.26 den met enquête-formulieren de
12 sep
06.26 02.15 18.47 14.34 flats langs gegaan, vertelt Inden.
Hij toont een lange lijst met namen
07.05 03.15 19.22 15.25
3 sep
M
'
Vaanstanden:
van bewoners die hulp hebben toeZondag 8 sep. NM 13.01 uur
gezegd, de meesten daarvan zouden
Springt!) 10 sep. 05.05 u. NAP+123cm een financiële bijdrage leveren. • Kinderen maken graag gebruik van de speeltuin, maar alleen als deze in
Meer dan twintig flatbewoners wa- goede staat is.

Waterstanden

O o m jp i e x
Zuid Kennemerland
heeft
een nieuw vergader i hotel
complex nodig, neggen studenten
van de Haarlemse Business school

Hij hoopt dat zich alsnog een aantal mensen meldt om de handen uit
de mouwen te steken.
De gemeente heeft al het voortouw
genomen door de meest gevaarlijke
speelattributen weg te halen. Daarnaast mag de bewonerscommissie eveneens voor rekening van de gemeente - materiaal halen om de andere speelwerktuigen te repareren
en op te knappen. „We zijn er dus in
feite helemaal klaar voor", benadrukt Inden. Het toegezegde geld
van de bewoners wil de commissie
besteden voor nieuwe attributen op
het speelterrem.

Slopen
Als er op korte termijn niets gebeurt aan de speeltuin, zal deze hélemaal gesloopt moeten worden m
verband met de slechte staat van het
materiaal. De sector Eigendommenbeheer van de gemeente heeft daar
een tijd geleden al voor gewaarschuwd. De dienst benaderde toen
de bewonerscommissie met de
vraag of de speeltuin moest blijven
bestaan. Kinderen blijken er wel te
willen spelen, maar mijden de plek
vanwege het kapotte materiaal.

Zandvoort heeft hier vrede mee aldus Paap. „Maar leden die het ook
niet met deze afmetingen eens zijn,
kunnen daar zelf verder bezwaar tegen maken".

Tafeltje
„De nieuwe maat staat nog niet
vast", reageert gemeentevoorhchter
Egon Snelders. „Het nieuwe voorstel moet nog in de gemeenteraad
behandeld worden". Als deze akkoord gaat, moet één horecabedrijf
een tafeltje 'inleveren', bij een snackbar en een ijssalon moet het - kleine terras verdwijnen. De eigenaars die
een vergunning hadden voor een terras, krijgen een overgangstermijn
van een jaar aangeboden. Degenen
die geen vergunning hebben, moeten hun terras meteen opdoeken

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben
Omdat ik graag w i l weten v\at /ich m mijn
omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het Xandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 11,00
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Daarna word ik abonnee en betaal per O maand./ 4,75* D kwartaal./ 15,00
D halfjaar ./ 27,00 D jaar ƒ49,00
* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling Voor postabonnees gelden
andere tarieven
L kunt uw abonnement ook teletonisch aan ons
opgeven 020-d68 l.S 00
Stuurde/e bon in een open envelop naar
\\eekmedia. Antwoordnummer 10051. 1000 P\
Amsterdam l hoek geen post/egel te plakken.
g "71 0371 "017003
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Dewi Joan
Bakker

i

els

zusje van Rachel,
dochter van
Marianne Bogaard en
Henny Bakker
Oosterparkstr. 33
2042 AP Zandvoort
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Wilhelmus Lconardus Seders

'^??<§j?
Toch nog onverwacht is na een kortstondige
ziekte van ons heengegaan mijn lieve vrouw,
moeder en schoonmoeder

Sophia Schaasberg

HOERA
Op 7 september 1991 zijn onze

oma en opa

Corrie en Frans Veerman
30 jaar getrouwd!
Van harte gefeliciteerd door
Denise, Dionne en Roy

echtgenote van C. J. C. Nansink
op de leeftijd van 61 jaar.
Zandvoort:
C. J. C. Nansink
Ron en Cathy
en verdere familie
2042 JW Zandvoort, 29 augustus 1991
Rozenobelstraat 24
De crematie heeft plaatsgevonden op dinsdag 3
september.

Michel en Patrice

„Ik voel de winden Gods vandaag,
vandaag hijs ik het zeil."
Te midden van zijn gezin heeft

morgen om 3 uur zijn jullie
man en vrouw. Wij hopen
dat het een onvergetelijke
dag wordt, en veel geluk in
jullie verdere leven

Douwe Reinder van der Meulen
geboren te Bolsward 20 juli 1931
overleden te Zandvoort l september 1991
op moedige, flinke en standvastige wijze zijn
strijd beëindigd.
Minke van der Meulen-Heijink
Tineke Rinkel en Pieter Landkroon
Daan, Sanne
Bert Rinkel
Marije van der Meulen
Emmaweg 6
2042 NV Zandvoort
Gelegenheid tot condoleren op donderdag 5 september van 20.00 uur tot 20.30 uur, Poststraat 7
te Zandvoort.
De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 6
september om 12.00 uur in het Crematorium
„Velsen" te Driehuis-Westerveld.
We denken dat U in de geest van Douwe handelt
door geen bloemen te sturen, maar een bijdrage
te geven aan de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, afdeling Zandvoort, postgiro 307229 of aan de Landelijke Vereniging tot
Behoud van de Waddenzee, postgiro 1726195.

Tot onze diepe droefheid is van ons heengegaan
op 60-jarige leeftijd onze dierbare broer, zwager
en unieke oom

Douwe Reinder van der Meulen
Zandvoort:
Th. H. v.d. Meulen
P. H. v.d. Meulen-Okkinga
Trudy
Rimmer en Kitty, Camilia
Rinse
Barneveld:
T. M. v.d. Riet-v.d. Meulen
G. H. v.d. Riet
Hans
Karin
Liesbeth en Jan
Zandvoort, l september 1991

Noël, Frank en Amber

Bedankt, voor alles wat je voor ons hebt gedaan.
Jouw positieve, relativerende én avontuurlijke
kijk op het leven, zal ons altijd bijblijven.
We vinden het heel erg, dat je je dromen niet
meer kan verwezenlijken.
Rust zacht en in vrede.
Trudy
Rimmer
Rinse

Overjarige
Knetermannen
Heel veel Fietsplezier in
Luxemburg en Duitsland!
Groetjes van jullie
„Suikerdotjes"

Zal Henk op vrijdag 20
september in het raadhuis
van Zandvoort aan Claudia
zijn ja-woord geven?
Lees het volgende week ...

HOERA!
Overmorgen is het zover.
gaan trouwen.
Zaterdag om 11.00 uur zal de
ambtenaar van de Burgerlijke
Stand het huwelijk voltrekken.
Bertus heeft de nieuwe loper al
klaarliggen en Mario trekt zijn
nette pak aan.
Wij komen ook, ja gezellig.

Jan Hendrik van Keulen
echtgenoot van Marie Eichenauer
24-8-1909
2-9-1991
Zandvoort:
A. van Keulen-Eigenauer
Jan - Rudolf
Willetn - Hendrik
Anna - Elizabeth
Ritax - Adriana
Elizabeth - Charlotte
Klein- en achterkleinkinderen
Zandvoort
Noorderstraat 16
De crematie zal in besloten kring plaatsvinden in
het Crematorium Westerveld te Velsen.

INGWERSEN &
HELMIG
ADVOCATEN EN PROCUREURS
SCHOTERWEG 3
2021 HZ HAARLEM
TELEFOON: 023-261230
TELEFAX: 023-274785

op de leeftijd van 82 jaar.
Annelies en Callista

| ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
Zijlweg183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

Br. ond. nr 242871
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Te huur gevraagd

Oproep

GARAGE

Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoon kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwehjk, geboorte of overlijden.
De oplage \ a n het Zand'.oorts Nieuwsblad bedraagt
ó 100 exemplaren.
U betaalt daarvoor slechts ƒ30,-- (e.\clfi'/fBTW)
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn,
tel 0297Ó-10041.

liefst omg.
Dr. Gerkestraat/
De Schelp

Tel. 19814

WAAR GEZONDHEID EN
SPORTIVITEIT NR 1 STAAT!
*

FITNESS/KONDITIETRAINING:
onder deskundige en persoonlijke begeleiding

* SPECIFIEKE KRACHTTRAINING:
ter ondersteuning/verbetering andere sporten (bv voetbal, tennis)

BOOT NATUURSTEEN

Fa. Frank
Dakbedekkingsbedrijf
Gespecialiseerd
in alle soorten
dakbedekking,
leien, pannen,
zink- en platte
daken.
Tevens rep. van
dakgoten.
Ook voor
timmer-, voeg- en
stukadoorwerk.

gespecialiseerd
in grafmonumenten

* FITNESS/KONDITIETRAINING

50 +

* CALLANETICS:
start nieuwe cursus in sept. (gaarne tel. opgeven)

* SAUNA/TURKSBAD

* ZONNEBANKEN
* SOLGAR VITAMINEN
Op aanvraag sturen wij u vrijblijvend onze

FITNESS PARADISE

folder.

PARADIJSWEG 1, Tel. 02507-17742

Onze adviseuse zal u graag thuis bezoeken
om u kennis te laten maken met onze
complete serie grafmonumenten.
Ook is er op afspraak een bezoek mogelijk
aan onze showroom.
Voor kwaliteit, service
en een scherpe prijs
Meer en Duin 21 - Lisse
02521-13308
02507-15427

Inzamelingsactie klein chemisch afval, glas en
oud papier
De gemeentereiniging haalt zaterdag 7 september 1991 klein chemisch
afval, glas en oud papier op in de straten waarop maandag en dinsdag huisvuil
wordt opgehaald.

PROVINCIE

•HDV

Moord-tjlolland

BEKENDMAKING

VERORDENING GRONDWATERBESCHERMINGSGEBIEDEN NOORD-HOLLAND.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op
de secretarie van de gemeente Zandvoort en m het Provinciehuis
(de dienst Milieu en Water, Houtplein 33) te Haarlem, gedurende
de periode van 6 september tot en met 7 oktober 1991, voor een
ieder ter inzage ligt het verzoek van Estate b.v. om ontheffing van
de verbodsbepaling(en) vervat m artikel 3, eerste lid, sub d, i en q
van de Verordening Grondwaterbeschermingsgebieden
Noord-Holland voor de herbouw van een woning aan de Zandvoortselaan 163 te Zandvoort
Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke
bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij
gedeputeerde staten voornoemd (Postbus 123, 2000 MD
Haarlem).
Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede
degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, worden
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde
staten gehoord.
Gedeputeerde Staten voornoemd

DAG en NACHT bereikbaar

Hoe bespaart
uruiinte,tijden
geld op uw
krantenarchief?

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Kleijn
De Spar
.Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg

Sig.mag. De Krocht

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192 Zandvoort
Gasthuisplein 12 Zandvoort
Haltestr 9 Zandvoort

Bëgrafeiiissèh
eW crematies!
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Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.

Gran Dorado

Vondellaan 60 Zandvoort

Fa. De Vonk
Maraned

Vondellaan 1 Zandvoort
Thorbeckeslraat 7 Zandvoort

Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244

Openbare commissievergadering
De volgende commissie vergadert de volgende week in het Raadhuis:
- maandag 9 september 1991 20.00 uur Cie Financiën
De stukken voor deze commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van
tevoren ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis.
Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de
punten die op de agenda staan.
Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.

Aangevraagde kapvergunningen
- Van Stolbergweg 7 - 3 bomen
- Wikkelaan 12
- 1 boom
- Duindoornlaan 20 - 2 dennen
Deze aanvragen liggen gedurende één week na het verschijnen van dit blad
ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh Onnesstraat 20. Deze afdeling Is van maandag t/m vrijdag van 9.0012.00 uur geopend.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk hun bezwaren
indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Aangevraagde bouwvergunningen
111B-91 Haltestraat 10
- uitbreiden winkelpand
112B-91 Fazantenstraat 7 - uitbreiden woning

- uitbreiden woonhuis
- uitbreiden woonhuis, oprichten garage
- interne verbouwing woonhuis

5 september 1991

uitvaartverzorging
kennemerland bv

: Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

UTVAARTVERZORGER

Denkt u aan de volgende punten?
- De gemeentereiniging zamelt vanaf 's ochtends 8.30 uur in.
- Zet uw klein chemisch afval, glas of oud papier nooit van tevoren aan de
straat, maar geef het persoonlijk af bij de inzamelauto's.
- Uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale inzamelingsroute, of
tijdens de normale grofvuilroute meegeven. U kunt daarvoor een aparte
afspraak maken via telefoonnummer 02507-61510.
- Plastic (verpakkingen) kunt u op deze zaterdagroute niet apart afgeven.

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang
menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen
na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Kerkplein 11 Zandvoort

Pasteurstraat 2 Zandvoort

bestrijdingsmiddelen
afgewerkte olie
afvalglas (geen vlakglas)
oud papier.

Verleende bouwvergunningen

Halteslraat 22 Zandvoort

T. Goossens

- cosmetica
-

10B-91 Zandvoortselaan 299
35B-91 Kostveriorenstraat 68
75B-91 Julianaweg 1a

inschrijvingen
Uitvaartverzekering
NIVO-POLiS
• een Naturauitvaartovereenkomst

Grote Krocht 18 Zandvoort

Welke produkten kunt u zaterdag inleveren?
- batterijen en accu's
- fotochemicaliën
- verf, oplosmiddelen en lijm
- medicijnen en thermometers

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

Daarnaast kunt u bij ons

AKO

Jan Hendrik van Keulen

,023^15855

Woonhuis
tot ƒ 200.000,-

Een ieder die onze club een warm hart toedraagt
is van harte welkom.

Tel. 02507-13278

Fa. Veldwijk

Bedroefd maar dankbaar dat hij niet verder hoeft
te vechten nemen wij afscheid van onze zorgzame vader en opa

grootse feestavond

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
ADVERTENTIES

Met grote verslagenheid geven wij U kennis, dat
geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn
lieve man, onze vader, schoonvader, groot- en
overgrootvader

en aansluitend

Jullie fans

Douwe
Dien
Bep

Te koop
gevraagd in
Zandvoort

reünie voor oud-leden

Zaterdag 7 september:

een goede vriend ging van ons heen
Ge

Tel.
02507-12047

Za. 14 sept. a.s. vanaf 19.30 uur

Tel. 02507-30890
023-343542

Erwin en Monique
Lieve Oom Douwe

Jan Louwen
ligbedden +
matras

50 /aar
Zandvoortmeeüwen

i
•i&i

Geboren 03/09/1991
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„Als leven lijden wprdl,
is slerven een gewin".
Met grote verslagenheid geven wij U kennis dat
geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn
lieve man, vader, schoonvader, groot- en overgrootvader
echtgenoot van Maria Schouten
13-2-19M
- 2-9-1991
Zandvoort:
M. Seders-Schouten
Canada:
Ger en Roos
Zandvoort:
Len en Wim
Lelystad:
Marjo en Frans
Canada:
Wim en Collette
Klein- en achterkleinkinderen
Correspondentieadres: W. Kist,
Celsiusstraat 70, 2041 TL Zandvoort
De begrafenis heeft donderdagmorgen 5 september plaatsgevonden op de alg. begraafplaats te
Zandvoort.

TE KOOP
AANGEBODEN

Uitnodiging

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE
Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

Tel. 020-562.2485

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

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

WEEKMEDIA22

Nieuw vergader-/
hotelcomplex hard
nodig in deze regio
ZANDVOORT/HAARLEM Zuid-Kennemerland moet een
nieuw vergader- annex hotelcomplex hebben. Daarmee kan
het beter tegemoetkomen aan
de wensen van zakelijke toeristen, dan door het aanpassen
van de bestaande accommodatie.
Die conclusie trekken vier studenten van de Haarlem Business
School. Zuid-Kennemerland leent
zich volgens hen minder goed voor
grote congressen. Het mist de faciliteiten 'en de allure' voor een congres
van meer dan honderdvijftig personen. Daarnaast wijzen zij er op dat
er elders in de omgeving in feite al
voldoende aanbod is.
Volgens de studenten kan Zuid-Kennemerland zich ontwikkelen
tot een kwalitatief goed vergadergebied, vooral voor organisaties uit de
regio. Maar dan moet het aanbod
nadrukkelijker worden afgestemd
op de vraag. Met name naar verbjijfsmpgelijkheden op vier-sterren
niveau is veel vraag. De bestaande
accommodatie moet opgeknapt
worden, wil het gewest Zuid-Kennemerland zijn concurrentiepositie
niet verzwakken.

Stimuleren
De gemeenten uit het gewest en de
Regionale VVV Zuid-Kennemerland
moeten meer samenwerken, gericht
op het stimuleren van het zakelijk
toerisme. Een marketingstrategie is
er nauwelijks, het werven van congressen en vergaderingen moet collectief worden aangepakt. De Kamer
van Koophandel en Fabrieken Haarlem en Omstreken kan - bijvoorbeeld door een branchedag te organiseren - een duidelijke initiërende
rol spelen, aldus de studenten, die
het onderzoek verrichtten in opdracht van Moret Ernst & Young en
Moret ACMA te Haarlem. De Kamer
van Koophandel, de regionale VW
en de gemeente Haarlem namen
hieraan deel.
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Gasthuisplein geen Leo Heino Plein'
ZANDVOORT - Play In, oftewel Circus Zandvoort, heeft
er sinds kort een pandje bij
op het Gasthuisplein. Naast
het Circus (voorheen Zomerlust) is dit de derde aanwinst
op het plein. Aan directeur
Leo Heino de vraag of het
Gasthuisplein op den duur
misschien een 'Leo Heino
Plein' moet worden?

In deze rubriek wordt tijdens het zomerseizoen bericht over
gebeurtenissen op het strand. De redaetie houdt zich aanbcvolen voor tips en reacties. Het telefoonnummer is: 18648.

„Nee hoor", lacht Heino, „dat
zou ik niet willen". Of hij misschien niet van plan is nog meer
panden op het plein op te kopen.
„Misschien zou ik het wel willen,
maar dan nog zou ik er geen geld
voor hebben".
De nieuwste aanwinst, Gasthuisplein nummer 2, wordt voorlopig
woonhuis voor zoon Bas. Voor het
pandje ernaast, nummer 3, de
voormalige bakkerij van Van der
Werff, zoekt Heino een nieuwe bestemming voor een paar jaar, iets
'levendigs'. De 'cover-art', je eigen
foto op de omslag van een bekend
tijdschrift laten zetten, was slechts
een zomeractiviteit. Het derde
pand, Gasthuisplein nummer vier,
ligt pal naast het Circus. Dit wordt
nog normaal bewoond.
Vastomlijnde toekomstplannen
voor de vrijgekomen panden heeft
Heino nog niet. „Bovendien moet
ook het dorpscentrum nog verder
ontwikkeld worden", zegt hij, wijzend op de ontwikkeling van het
centrumplan door de gemeente.
„Misschien kan ik daar later op
aansluiten. Maar voorlopig zijn we
eerst nog even met de Kosterstraat
bezig", aldus Heino. In het smalle
straatje aan de andere kant van het
Circus is al sierverlichting aangebracht en ook de bestrating is vernieuwd. Elke ondernemer aan de
Kosterstraat heeft op zijn eigen
manier een bijdrage geleverd aan
het opfleuren van deze straat. „Er
moeten nu nog wat stukken groen
komen, zoals je ook wel bij woonheeft hij toch nog wel een wens.
erven ziet", aldus Heino.
Hij zou op den duur graag een bijWat het Gasthuisplein betreft,
drage leveren aan de verdere ont-

Jetski
In het verleden hebben sommige
raadsleden hun ongerustheid uitgesproken over jetski's op zee Aigelopen zaterdag hebben zij min ol meer
gelijk gekregen, toen een twaalfjarig
meisje uit Zandvoort door een jetski
werd overvaren. De bestuurder, een
24-jarige man uit Amsterdam, had
haar compleet over het hoofd gezien. De man had zelfs niets van het
ongeval gemerkt, waardoor hij na de
aanvaring doorvoer. Het meisje liep
een hoofdwond op, die door een
plaatselijke arts kon worden gehecht. De politie heeft de 'skier' aangesproken op zijn gedrag en diens
vergunning ingetrokken. Die moet
elke jetskier tegenwoordig hebbon,
voor hij in Zandvoort mag varen
Daaraan zijn voorwaarden verbonden, zoals de minimum afstand die
hij of zij van de waterlijn moet houden: 75 meter. Het was dit jaar de
eerste keer dat een persoon door een
• Play In, van
directeur Leo
Heino, bezit nu inclusief Circus
Zandvoort voer
aaneengesloten
panden op het
Gasthuisplein.
Polo
Bram Slijnen

wikkeling ervan. „Ik hoop dat het
Gasthuisplein weer een echte
pleinfunctie krijgt, want daarvoor

Nierstichting stopt
met collecteren

Bouwstrop veroorzaakt
door meerdere factoren
ZANDVOORT - Het college
van burgemeester en wethouders wijt de kostenverhoging
van de bouwactiviteiten aan diverse factoren. Er is niet één
'schuldige' aan te wijzen.
Er wordt met name gewezen op
loon- en prijsstijgingen, wijzigingen
van de hoeveelheden materialen en
de aanleg van een geavanceerd riolermgssysteem. Dat laatste was een
eis van de provincie. De kosten van
het rioleringsstelsel worden daardoor een stuk duurder dan het aanvankelijk geplande conventionele
systeem. Daarnaast wijst het college
op renteverliezen, die uiteraard ook
stijgen als de bouwkosten omhoog
gaan. De verliezen worden nu geraamd op ruim 5,5 ton meer dan het
aanvankelijke bedrag. In totaal zou-

Meters open gehakt
ZANDVOORT - Twee mannen zijn
vrijdagnacht aangehouden omdat zij
j geld hadden gestolen uit parkeermeI ters. Op de Boulevard Paulus Loot
waren diverse meters opengebroi ken. De heren gebruikten hiervoor
| een bijl. De verdachten, een 19-jarige
Bennebroeker en een 18-jarige man
; uit Vogelenzang, zijn voor nader on! derzoek ingesloten.

is het oorspronkelijk toch bedoeld? De laatste jaren is er maar
heel weinig gebeurd".

den zij daarmee komen op ruim 1,5
miljoen gulden. Daarnaast speelt de
onvoorziene verontreiniging van de
bodem een rol. Het college gaat ervan uit dat ook de voetbalvelden op
Plandeel 2 verontreinigde grond bevatten.

Sociale woningbouw
Hoge kosten kunnen een belemmering vormen voor sociale woningbouw. Of de genoemde kostenstijgingen zulke konsekwenties hebben
voor de woningbouw op Plandeel 2,
kon Van Caspel nog niet zeggen. Dat
hangt mede af van de oplossing
waarvoor de gemeenteraad kiest.
Woningbouw Vereniging Eendracht Maakt Macht had voor Deelplan 2 op ongeveer veertig woningen
gerekend. EMM-directeur Gerrit
Teunis reageert enigszins bezorgd
op de ontstane situatie. „Ik hoop dat
er niet alleen gekeken wordt naar de
financiële argumenten. Als er weinig
of geen sociale woningbouw gepleegd kan worden, is dat een ramp
voor de woningbehoefte in Zandvoort. Je kunt dan niet meer direct
bouwen voor groepen als jongeren
en ouderen. Bovendien komt EMM
in de problemen met het in praktijk- • „De posters kunnen we nog wel ophangen, maar voor collecteren hebben
brengen van haar toekomstvisie". we niet meer genoeg mensen", zegt mevrouw Scholten-Nieland.
Als EMM niet of slechts veel minder
Folo Bram Stijnen
kan bouwen op Plandeel 2, betekent
dat minder inkomsten - vooral van
overheidsgelden - en dus minder
middelen om kosten te dekken.

Koopwoningen al toegewezen

Kerkdiensten

ZANDVOORT - Gemeente-ambtenaren hebben verontwaardigd gereageerd op een mededeling van SlokBouwgroep BV, de aannemer,
Weekend 7/8 sept. 1991
Zondag 10.30 uur: pastor Th. W. ker
die de nieuwe woningen aan de Van
Duijves, verjaardag v.d. kerk.
Lennepweg en de Vondellaan bouwt.
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Deze meldde vorige week in een
Zondag 10.00 uur: ds. C.T. Mataheru Nieuw Unicum:
dat er op dit project nog
uit Uithoorn
Zaterdag 10.45 uur: ds. C. v.d. Vate persbericht
vier woningen te koop zijn. Dat is
zeggen de ambtenaren. Hun
Gereformeerde Kerk:
Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218, onjuist,
mening wordt bevestigd door het
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate Haarlem:
makelaarskantoor dat bemiddelt bij
de verkoop van de woningen. „Er
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds. moesten
nog vier koopcontracten
NPB:
A. Snijders
Zondag 10.30 uur: ds. A. van Lunte- Zondag 19.00 uur: Zendingsdienst, getekend worden, maar de kandidaten waren al bekend", aldus een meren uit Hilversum
ds. A. Snijders
Roomskatholieke Kerk:
Jehova's Getuigen:
Zaterdag 19.00 uur: pastor P. Meijer Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14, Weekend: 7/8 sept. 1991
Haarlem, tel. 023-244553.
Zandvoorts
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
Nieuwsblad
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
06-11. Indien géén spoed 023-159500
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op donof-voor info overdag- (02507) 61584.
derdag. Uitgave Weekmedia BV Hoofd commercie J F. Sas Hoofdredacteur J M PekelAMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Periode 27/8 - 2/9/91
hanng
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post AmbulanceverOndertrouwd:
Kantoor Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel
Blaauboer, Cornelis Dirk Johannes voer (CPA) Kennemerland.
02507 -17166 Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort
DIERENAMBULANCE (Dierenbeen Kok, Sandra Marlis
Faxnummer- 02507-30497
scherming): 023-246899.
Kantoor geopend maandag 13-16 u ; dmsGehuwd:
dag 10-13,14-16 u , woensdag 9-11 u , donderdag 10-12 en 13-17 u ; vrijdag 9-12 u.
Van Loon, Leendert Wilhelmus Jo- HUISARTSEN: De volgende huisartAdvertentieverkoop: Stationsstraat 70,
hannes en Kerkman, Johanna Anto- sen hebben een gezamenlijke waar1421 AA Uithoorn. Tel 02975-40041 Postanemingsregeling: J. Anderson, B.
nia
dres Postbus 223,1420 AE Uithoorn
Zantvoort, Ronald Adrianus en Van van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Faxnummer adv.verkoop: 02975-61095
Verkoopmanager B Lodewegen
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P.
Wilpen, Wilhelmina Helena
Micro-advertenties tel. 020 - 562 6271 Telex
Weenink. Informatie daarover tijadvertenties 10730 PCADV
Geboren:
dens weekend, avond/nacht vanaf
Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel
02507-12066 Postadres postbus 26, 2040
Nick, zoon van: Van der Veld, Petrus 16.30 uur, én tijdens feestdagen via
AA Zandvoort. BIJ geen gehoor: 020Elias en Koning, Geertruida Corne- telefoonnummer 30500. De spreeku5451515 tijdens kantooruren
ren van de dienstdoende arts zijn
lia
Dick Piet (red. chef), Mananne Timmer (adj
chef), Joan Kurpershock, Willemien Knebel,
Sebastiaan Albert, zoon van Zwem- zowel op zaterdag als zondag van
Ivar Dobber
mer, Albert en Laarman, Alexandra 11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
Abonnementsprijzen: ƒ 15,- per kwartaal, ƒ
17.30 uur. Een afspraak is niet noMaria
27,- per half jaar; ƒ 49,- per jaar. Voor postadig. Inlichtingen omtrent de dienbonnees gelden andere tarieven Losse num"lers ƒ 1,50
sten van dokter Pliermga worden
Overleden:
Opgave abonnementen, verhuizingen.etc:
Nansink geb. Schaasberg, Sophia verstrekt via nummer 12181.
ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020)-6 68 13 00
Tandarts: Hiervoor de eigen tandLouisa Anna, oud 61 jaar
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel. 02507 17166.
Jansen geb. Voordouw, Cornelia arts bellen.
Bernardina Francisca, oud 90 jaar
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
Van der Meulen, Douwe Reinder, Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
'941,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openingsoud 60 jaar

dewerkster. „Als die mensen afhaken, dan hebben we nog een wachtlijst".
De woordvoerder van Slokker
Groep, J.R. Andel, geeft toe dat het
persbericht geen juist beeld van de
huidige situatie gaf. „De verkoop
van de woningen in het plan 'De
Meeuwen' is bijna afgerond. De vier
nog vrije koopwoningen zullen worden toegewezen aan kandidaten die
door de gemeente in een eerder stadium zijn geselecteerd. Men kan dus
niet meer op deze woningen inschrijven".

ZANDVOORT - De Nierstichting
Zandvoort moet na twintig jaar stoppen met haar huis-aan-huiscollectes. „We kunnen er niet meer genoeg
mensen voor krijgen", zegt Mevrouw Scholten-Nieland, een van de
medewerksters vanaf het eerste uur.
„Sommige medewerkers zeggen al
een paar jaar dat zij willen stoppen.
Het wordt steeds moeilijker want
iedereen wordt wat ouder. De meeste jongeren hebben tegenwoordig
helaas geen tijd meer. Vorig jaar
moesten we al stoppen met het collecteren in Bentveld, nu is Zandvoort aan de beurt. Daarom moeten
we jammer genoeg overgaan tot het
sturen van girobiljetten. Die krijgen
de mensen binnenkort in de bus. We
hopen maar dat het een zelfde opbrengst heeft als afgelopen jaien".

jetski werd aangevaicn Enkele cla^en geleden word er mts, een /wcmmer geraakt Dit keur door een catamaran.

Illegaal
De strandpohtiü, die over een
weekje alweer afscheid neemt van
de pos>t Rotonde, had het druk /aterdag. Bi] strandpaviljoen 12 was een
zwemmer onwel geworden De rmm
werd uit het water gehaald en daarna onmiddellijk gereanimeerd Vervolgens weid hij niet de ambulance
naar een ziekenhuis m Haarlem
overgebracht maar overleed onderweg. De volgende dag meldden twee
Marokkanen op hef pohtiebuieau,
dat hun neef met meer was teru«gekomen van het zwemmen. Het
slachtoflei bleek hun neei te zijn .
Zij hadden zolang gewacht met de
aangifte, omdat de man illegaal het
land was binnengekomen. Zij dachten dat hij was opgepakt.

Nieuwe activiteiten voor 55+
ZANDVOORT - Iedereen die
vijfenvijftig jaar of ouder is,
kan vanaf komende week deelnemen aan volksdansen in het
Gemeenschapshuis. Deze activiteit begint dinsdag 10 september.

uur, de kosten zijn vijf gulden per
maand. Dit is een van de vele activiteiten en voorzieningen die m Zandvoort en omgeving voor ouderen te
vinden zijn. Vooral na de zomervakantie wordt hier weer volop getaruik van gemaakt. Daarom zal het
Zandvoorts Nieuwsblad de komende weken wat extra aandacht aan de
Nu het zomerseizoen vrijwel ach- voorzieningen besteden.
ter de rug is, gaan er weer diverse
activiteiten voor 55-plussers van
start. Het volkdansen begint dinsdag al en vindt plaats onder begeleidmg van mevrouw E. Snayer, een
vakkracht op dit gebied. In het verleden toonden vooral de dames beZANDVOORT - Het team van reslangstelling voor deze activiteit,
maar heren zijn eveneens welkom. taurant Blanje Bleu uit Bentveld is
„Wij willen hen erop attenderen dat bowlingkampioen geworden van een
volksdansen een prettige, gezellige tien weken durende strijd tussen hobezigheid is", aldus de medewerk- reca-ondernemmgen uit Haarlem en
ster van de Stichting Welzijn Oude- omstreken. Deze 'zomerleacjue'
ren Zandvoort (SWOZ). De dansac- werd georganiseerd door Claus Bowtiviteit vindt plaats onder auspiciën ling & Partyhouse uit Haarlem, m
van deze stichting, gevestigd aan de samenwerking met de Nederlandse
Koninginneweg 1. Belangstellenden bowlingbond. Vorigjaar kwam Blankunnen zich daar ook opgeven, via je Bleu als tweede uit de strijd.
Dit jaar gaat het allemaal nog betelefoonnummer 19393. Men kan
ook dinsdagmiddag even langs gaan ter. Zo won de restaurantploeg m
in het Gemeenschapshuis, Louis Da- april nog een horeca-toernooi. Het
vidsstraat 17. Het volksdansen is team bestaat momenteel uit Piet
elke dinsdag van half twee tot drie Kok, Immi Kok en Gustl Pehle.

Blanje Bleu
bowlingkampioen

(ADVERTENTIE)

Gemiddeld brengt de collecte j aarlijks iets meer dan tienduizend gulden op. In de beginjaren werd dat
bedrag bij lange na met gehaald.
„Maar we maakten er jaarlijks een
sport van om te proberen om nog
meer op te halen", zegt mevrouw
Scholten. „In vergelijking met de
rest van Kennemerland had Zandvoort meestal de hoogste opbrengst
per persoon".
De Nierstichting Zandvoort was er
jaarlijks enkele weken mee bezig om
alles te regelen.

CINEMA CIRCUS
Bioscoopprogrammering 6 t/m 12 sept.

Personalia
• De heer B. Storace, directeur van
Holland Casino Zandvoort, gaat zich
m zijn geboorteland Malta vestigen.
Hij neemt morgen, vrijdag 6 september, afscheid tijdens een receptie in
Grand Café Riche BV. • Bibliothecaresse Len van Twisk heeft de Zandvoortse openbare bibliotheek verruild voor die in Huizen. Zij wordt
per l oktober opgevolgd door Ini
Simmelink. • Het echtpaar Hommels-De Munnik uit Bentveld is deze
week zestig jaar getrouwd. Het jubileum was afgelopen dinsdag. •
Hoofdagent Willem Paap verlaat de
Zandvoortse politie. Hij treedt als
ambtenaar vreemdelingendienst in
dienst bij het Ministerie van Justitie.

i Weekenddiensten

Burgerlijke stand H

tijden (alléén voor recepten): zater- bruik te kunnen maken, dient men
dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zich 24 uur van te voren op te geven
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00. bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tusBuiten de openingstijden alleen in sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
dringende gevallen en na telefoni- persoon bedragen vanaf l juli 1991:
sche afspraak.
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen een retour.
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer- Alg. Maatschappelijk Werk Zandland 's avonds, 's nachts en in het voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
weekend te bereiken via de dokter- 023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maansinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth dagavond van 19.00-20.00 uur. Verde Boer-Burgh, Kochstraat 6A, der volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere mZandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- woner van Zandvoort, is gratis.
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereni- uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
ging v.h. welzijn der dieren (02507) Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
14561,
Vermissingsdienst Davidsstraat. Eerste woensdag van
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
pension) 02507-13883, Asiel Haarlem Zandvoortse Vereniging van Huurdcrs: Gratis advies voor leden.
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- Spreekuur eerste en derde dinsdag
lening: Voor informatie, advies en v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierhulp tel. 17373, op alle werkdagen de dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand- Woningbouwvereniging EMM:
voort: (voorheen Dienstencentrum) Klachtentelefoonnummer techmKoninginneweg l, tel. (02507) 19393. sche dienst: 17577. Bestuurlijk
Spreekuur op dinsdag- en donder- spreekuur: iedere eerste dinsdag
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be- Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
woners van 55 jaar en ouder) ge- Taxi: tel. 12600.

Dagelijks om 14.00 en
16.00 uur

Dagelijks om 19.00 en
21.30 uur

ASSEPOESTER HUDSON HAWK
Ned. gesproken

Kaarten ƒ12,50

Kaarten Volw. ƒ12,50,
kinderen tot 12 jaar ƒ9,00

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5 2042 JM ZANDVOORT
Tel. 02507-18686/19535
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Glazenwassen]
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtreinigers
tel. 14764-14090

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

CHRIS HARDENDOOD
was-,

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

reparatiedienst
droog-, koelapparaten e.d.

BROOD-BANKET
BAKKERIJ
vraagt een

Paap

BROOD/BANKETBAKKER
LEERLINGBROOD/BANKETBAKKER

OPEN HUIS
Dr. C. A. Gerkestraat 36a zwart: zat. 7
sept. van 14.00-16.00 uur.
Zr. luxe app. op beg. gr., tuin zuid, woonk.
met open haard en schuifpui, luxe open
keuken met inb.app., 3 slaapk., badk. met
half rond bad.
Vr.pr. ƒ225.000,- k.k.

telefoon 023-385478

meldt je dan snel aan bij

The Lions

VAN

SCHAIK

Potgieterstraat 24
Zandvoort
Tel. 12865

Basketball jij al?
Nog niet... ?

MAKELAAR O.G.

Bel Lex Kroder 17709
na 18.00 uur
of Yolande v. d. Broek 17890
na 18.00 uur
of Rob Benjamins 13413

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

Haal de laatste
zonnestralen in
huis met bloemen
van
BLOEMENHUIS
De specialist

in al uw
bloemwerken

Cursus
eerste hulp bij

HARTSTILSTAND

J. BLUYS
Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

Op ma. 16, 23 en
30 sept. bij de
Kruisver.
Inl. tel. 16085
(hr. de Leeuw)

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Nieuwsblad

BAKKERIJ

zoekt

Fa. Gansner & Co.

BEZORG(ST)ERS
Aanmelden: 02507-17166.

EINDELIJK!!!
Eindelijk is onze gezellige DRINK- EN EETKAMER

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

DE WIT VERHUIZINGEN

VRHUIZRS

Mijn dank gaat uit naar: mijn eigen Toine, die het bijna
onmogelijke gedaan heeft.
Architect Evert Bol voor zijn inspanningen en adviezen.
Bouwburo firma v.d. Brink
Mijn zuster
Mijn schoonzoon
en LEA mijn rechter- en linkerhand.
De zaak is zeven dagen per week open vanaf 's
morgens 11.30 uur.

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Tel. 12932

Slagerij
Vreeburg
Haltestraat 54
vraagt i.v.m. uitbreiding
met spoed een

K e r k s t r a a t 20,Z a n d v o o r t

Wegens vakantie zijn wij tussen
1 en 15 september
ALLÉÉN GEOPEND
op vrijdag - zaterdag - zondag

WINKELMEISJE
voor de zaterdag
of voor de hele week

Tel. 12451

Wegens vakantie

GESLOTEN

WEEÏ

geeft u meer!
HERFSTTOCHT

MET BOOT EN BUS NAAR
KASTEEL DE "HAAR"
Met één van de schepen van Rederij NACO vertrekt u om
10.30 uur vanaf de Ruyterkade, Steiger 7 (direct achter het
Centraal Station in Amsterdam) richting Loenen aan de
Vecht.
Onderweg kunt u genieten van het schitterende landschap
onder het genot van een gratis kopje koffie. Om 12.00 uur
wordt u een drie gangen diner aangeboden. Rond 13.30 uur
gaat u van boord om plaats te nemen in de gereedstaande
luxe touringscars.
Er volgt een tocht door de in volle herfsttooi staande bossen
naar het grootste en mooiste kasteel van Nederland, "De
Haar". Hier krijgt u een rondleiding van ongeveer een uur
om vervolgens weer af te reizen naar het Amsterdamse
Centraal Station, waar u rond 17.00 uur arriveert.
Vertrekdata
Kosten

Reserveren

: donderdag 17, zondag 20, dinsdag 22, donderdag 24 en dinsdag 29 oktober 1991
steeds om 10.30 uur.
: f 47,00 per persoon, maar tegen inlevering
van onderstaande volledig ingevulde bon
ontvangt u f 7,50 korting en betaalt u slechts
f 39,50 per persoon. Deze kosten zijn inclusief vaartocht Amsterdam - Loenen, gratis
kopje koffie, 3 gangen diner, bustocht, entree en rondleiding "De Haar".
: telefonisch bij Rederij Naco, de Ruyterkade
Steiger 7, 1011 AA Amsterdam, tel. 0206262466.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon bij Rederij Naco, de Ruyterkade Steiger 7 in Amsterdam betalen wij
slechts f 39,50 per persoon voor de herfsttocht naar "De
Haar".
Naam:
Adres:
Postcode:
Datum: _

Telefoon:
Woonplaats:
Aantal personen:

geeft u meer!

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

„DE GULLE TOINE"
open, met zijn specialiteiten en wisselende dag
menu's. Met zijn lunches, drankjes en leestafels
waar U rustig Uw kopje koffie kunt drinken.

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

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

van
9 t/m 16 september

La Bonbonniere

* Buitenkant poetsen en in de was
zetten, portierstijlen reinigen
* Interieur reinigen, bekleding
shamporellen
* Motor + motorruimte reinigen
* Komplete behandeling:
poetsen, in de was zetten, interieur,
kofferbak, motor, wielen reinigen,
velgen spuiten.

Voor afspraak bellen:
023-329750
Ko&tverlorenstraat 33
2042 PB Zandvoort
02507-15988

De originele echte

Krentenwegge
met of zonder spijs
Potgieterstraat 24
Zandvoort
tel. 12865
Zandvoortselaan 355
Bentveld
tel. 023-241967
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

GROTE
POPPEN/BEREN EN
SPEELGOED BEURS
Zondag 8 september in GRAN
DORADO, Vondellaan 60,
Zandvoort, met handgemaakte
replica's en antieke poppen,
beren en oud speelgoed.
Gratis fax. en dem. van
10.30-17.00 uur.
Entree 4.-; 65+ 3.50
kind. tot 12 jr. 1.-

Instituut de Korte
WIM VAN DER STRATEN, directeur
Aanvang nieuwe cursussen in augustus/september

schoonheidsspecialist (e)
visagist(e) - make-up artist
manicure nagelstylist(e)
pedicure - sportmasseur
OPEN DAG
Informaties in de school na tel. afspraak.
Natuurlijk kies je voor het volgen van je cursus een vertrouwd adres, dat voor zover een cursus onder de
WEO valt, erkend is door het Ministerie van Onderwijs.
Vraag gratis studiegids:
Nic. Witsenstraat 5, 1017 ZE Amsterdam, tel. 0206233994
Voor onze cursussen in Noord-Nederland:
Marktstraat 8, 9712 PC Groningen, tel. 050-131514

De Postcode Loterij is altijd op zoek naar prijzen
die nét even anders zijn. Als het even kan, kiezen
we iets in de feestelijke vakantiesfeer. Dat zijn
bijvoorbeeld iedere maand de Gran Doradoprijzen. In september is er iedere week een extra
prijs van American Residences: een trip naar
Amerika's vakantieplek bij uitstek: Florida.

Straatprijs
valt in
Amsterdam

Bij dit zomerse
weer hóórt een
fleurig boeket van
Erica.

Autopoetsüearijf Fa. SPEEDCLEAN

WEEKEND AANBIEDING

Op vakantie in Florida

Haltestraat 39A

Grote Krocht 24

Paap

Aan de Golf van Mexico ligt
de befaamde 'Palmenstad'
Fort Myers. met misschien
wel de mooiste palmstranden
ter wereld. Het is een
eldorado voor watersportliefhebbers en golfers - liefst 88
golfbanen binnen 25 km - en
bezit tal van beschermde natuurgebieden, zoals het be. roemde Nationale Park Everglades. Bovendien ligt Fort
Myers. zelf al een van de
'groenste' steden in Florida,
slechts op een paar uur rijden
van wereldberoemde attracties als het Epcot Center en
Disney World in Orlando,
waar tevens 's werelds grootste dolfinarium staat.
Complete reis
De extra prijs wordt verzorgd
door American Residences,
die gespecialiseerd is in de
verhuur van luxe woningen in
Florida. En Amerikanen
nemen dat 'luxe' ook heel se-

De PostcodeStraatPrijs gaat iedere
maand naar de winnende postcode mei
de meeste deelnemers.
Dit keer viel de prijs in
Amsterdam, waar de
Postcode Loterij in totaa! liefst 108.000 gulden aan 30 dcelnemers met 36 l o t e n
uitkeerde: drie duizend
•gulden per lol! Omdat
er zoveel deelnemers
in die postcode waren,
waarvan sommigen
mei meerdere l o t e n ,
was de k a n s oni de
PostcodeS t raat Prijs te
winnen daar natuurlijk
ook groter.
B o v e n d i e n werd de
Levenslang WinkdenPrijs aan één van hen
u i t g e r e i k t . De/.e w inn a a r mag /.i j n hele
leven lang guiüs voor
honderd gulden per
week winkelen! •

Vakaniie aan de Golf van Mexico in een compleet eigen luxe-bungalow
van American Residences.

riéus, dus elke locatie is compleet voorzien van alle gemakken, airconditioning en
superkeuken. De huizen liggen pal aan het strand, waar u
's ochtend met dolfijnengekwetter wakker wordt!
Ook American Residences
neemt 'compleet' serieus, dus
inclusief de vliegreis heen en
terug, én het gebruik van een

huurauto, voor de volle lengte
van uw vakantie.
Elke dinsdag in september zal
als extra prijs zo'n Florida
vakantie getrokken worden
onder alle deelnemers tijdens
de t v - u i t z e n d i n g van 'De
64.000 Gulden Vraag & De
Postcode Loterij'. Een prijs
om naar uit te kijken in de
gure wintermaanden! •

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
f de vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand
het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven

J1 lot (ƒ 10,-) per maand

loten (a ƒ 10,-) per maand
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters
_) dhr. _J mevr.

Postbanknummer:

NATIONALE
ï?

L O T E R I J 11!
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loten], Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag
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Trainer Alex Heesemans is een Zandvoortmeeuwenman in'hart en nieren:

•Het zaterdagvoetbal is de sport van de toekomst'
ZANDVOORT - Het Zandvoortmeeuwen zaterdagyqetbalteam, dat onder leiding
staat van de 38-jarige Alex Heesémans, gaat het dit jaar proberen in de vierde klasse KNVB.
Na de promotie van vorig jaar
heeft de Zandvoprtse trainer
veel fiducie in zijn team en
voorspelt hij het zaterdagvoetbal in het algemeen een grote
toekomst.

Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen speelt nu een klasse hoger
dan de collega's van de zondag. Toch
meent Heesemans dat de club het
zondag-voetbal belangrijker vindt
en daardoor de zaterdag wat minder
aandacht krijgt dan die eigenlijk verdient. "In het bestuur is men er wel
mee bezig om daarin wat verandering te brengen. Ik vind dat de weekenden nu anders besteed worden
dan vroeger en daarom ben ik van
mening dat het zaterdagvoetbal
meer toekomst heeft. Zondag gaat
•Alex Heesemans is eigenlijk een men vaak wat anders doen of na een
Zandvoortmeeuwen-man in hart en andere sport kijken".
nieren. Vanaf de jeugd heeft hij alle
c4ftallen doorlopen tot in het eerste
Wat zijn ploeg voor het komende
team. Door blessures was hij ge- seizoen betreft, heeft de selectie een
noódzaakt te stoppen met voetbal, aardige versterking gekregen. Zes
doch aan deze sport was hij zich spelers zijn tot zijn selectie toegetrecler.mate gaan hechten, dat besloten den waardoor Heesemans twintig
i werd de trainerscursussen te door- spelers heeft voor het eerste elftal.
lopen. Met goed gevolg behaalde hij "Ik probeer nog meer discipline en
het diploma 'oefenmeester II', waar- meer collectiviteit in het team te
door hij gerechtigd is derdeklassers brengen. We hebben een vrij aanvalKNVB te trainen. Als trainer boekte lende ploeg en nu moet er soms met
! hij 'behoorlijk goede resultaten, met een slot op de deur gespeeld worden.
i onder andere een kampioenschap Het is een probleem om wat meer
b i j ' de A-junioren van Zandvoort- zekerheid in dit team te bouwen. Ik
ineéuwen.
wil het aanvallende spel zeker niet te
kort doen; wij willen spektakel blijTussen de bedrijven door, maakte ven brengen met aanvallend voetbal,
Heesemans een uitstapje naar TZB maar tactisch moet er nog slimmer
en Energie, waar hij totaal zo'n zes gespeeld worden".
jaar trainer was. Sinds twee jaar is
hij weer terug op het oude nest en na
oen jaartje junioren kwam het zater- Kameraadschap
dagteam van Zandvoortmeeuwen in
Wat mede tot de goede resultaten
het vizier. "Vorig jaar vroegen de heeft geleid, is de opmerkelijke kaspelers van het zaterdagteam of ik meraadschap in het nog jonge team.
hen wilde trainen en begeleiden. De zes nieuwe spelers werden direct
Eerst zou ik assistentie verlenen bij als vrienden opgenomen in de groep
het;zondagteam, maar daar was de en na een wedstrijd heerst er altijd
selectie te klein. Toen ben ik naar de gezelligheid in de kantine of ergens
zaterdagafdeling gegaan.
in het dorp. "De sfeer staat voorop
voor deze jongens", zegt Alex HeeseHet werd wel direct een goede bin- mans. "We zijn best prestatie genenkomer want we slaagden erin richt bezig, maar aan de sfeer veranom via de periodetitel te promove- derd niets, die blijft fantastisch. Het
ren naar de KNVB", aldus Alex Hee- is een echte vriendenploeg, die veel
semans.
met elkaar optrekt".

Willem Koene wint
in Heerhugowaard
ZANDVOORT - De Toer de
Waard, een wielerwedstrijd
over zestig kilometer in Heerhugowaard, is op overtuigende
wijze gewonnen door plaatsgenoot Willem Koene. Het was
voor Koene de derde overwinning dit seizoen.
De 38-jarige Zandvoorter, die uitkomt in de amateur B-klasse, heeft
in deze ronde het peloton van zeventig renners geheel zijn wil opgelegd.
Tot halverwege de koers bleven de
•enners in eikaars gezelschap, maar
toen vonden zeven man dat het lang
,'enoeg duurde en sprongen ze weg.
Door de goede samenwerking liep de
voorsprong op naar vijfentwintig seconden en ondanks dat de achtervolgers probeerden terug te komen
bleef de kopgroep uit de greep.
Met nog tien kilometer te gaan waren het Dirk Pomper en Willem Koe-

Door de komst van de nieuwe spelers is de concurrentie vrij groot geworden en om een plaatsje in het
eerste te verdienen zal er getraind en
gepresteerd moeten worden. De afvallers moeten uitkomen in het
tweede, waardoor de Zandvoortse
trainer hoopvol is over een eventueIe promotiie van dat team. "Ik hoop
en reken er ook wel op, dat de teleurgestelden scherp blijven. Je hebt
nou eenmaal zo'n groep nodig omdat er altijd wel blessures of schorsingen zijn".
Over de te verwachten prestaties
voor het komende seizoen is Heesemans niet pessimistisch. Hij denkt
dat met een dermate sterke en gemotiveerde groep resultaten te taereiken zijn. "Ik wil geen grauwe middenmoter worden en wil meedoen in
de bovenste regionen. In ieder geval
gaan we voor een periodetitel. Dit
team kan nog beter worden. De
groep is vrij jong en als ze wat meer
luisteren dan moeten er nog betere
resultaten te behalen zijn. Met goede
prestaties komt er nog meer interresse voor het zaterdagvoetbal. Dat
wil niet zeggen dat ik een concurrent
ben van het zondagvoetbal. De vereniging moet zo positief mogelijk
worden uitgedragen en wel op een zo
hoog mogelijk niveau".

Klop
Alhoewel het team reeds in de eerste bekerwedstrijd klop kreeg en uitgeschakeld werd door TYBB, blijft
Heesemans bij zijn mening over een
goed seizoen. "We hebben een redelijk goed oefenprogramma afgewerkt en er is goed getraind. We zijn
wel door TYBB uitgeschakeld, maar
we ondervonden ook wel erg veel
blessures. We hebben nu wat gas
terug genomen omdat we weer een
fitte groep krijgen, die aanstaande
zaterdag er volop tegenaan kan
gaan".

• ZVM-trainer Alex Heesemans wil geen grauwe middenmoter worden, maar op naar hogere regionen.
Foto Bram Stijnen

Saarberg wint REM-race

ne, die uit de kopgroep weg demarreerden en verder uit de greep van
het renners bleven. De achtervolgers werden op een achterstand van
een kwart minuut gereden en zagen
de koplopers niet meer terug. Willem Koene, wiens sprint de laatste
tijd niet al te scherp meer is, liet het
niet op die eindsprint aan komen en
plaatste in de laatste ronde een sterke demarrage. Voor Pomper was er
geen houden meer aan en met een
voorsprong van dertig meter snelde
Willem Köërie over de finish.
In het midden van de foto Willem
Koene, die na de huldiging meldde;"Ik wilde het niet op een sprint
aan laten komen, die wordt wat minder scherp. De laatste wedstrijden
zat ik er steeds dicht bij, maar het
peloton kent je zo langzamerhand
en daarom krijg je weinig kans. Nu
kon ik meespringen en het ook afmaken".

ZANDVOORT - De jaarlijkse REM-race voor catamarans
is onder schitterende weersomstandigheden een groot succes geworden. De werd het snelst afgelegd door Piet Saarberg.
Saarberg was de snelste van de éénenyijftig deelnemers en legde de
afstand af in drie uur drie minuten en vijftien seconden. De start vond
plaats voor het clubgebouw van de Watersportvereniging Zandvoort
waarna een boei gerond moest worden voor de kust van Noordwijk.
Vervolgens zeilden de deelnemers richting REM-eiland waar de volgende boei genomen moest worden. Als laatste werd richting Zandvoortse
strand, de finish, gezeild.
Mede door de assistentie van de KNZHEM, die de reddingsboot
Louwers had ingeschakeld en de hulp van de Zandvoortse en Noordwijkse reddingsbrigade verliep het geheel perfect. Was de Zandvoorter
Piet Saarberg de snelste toch werd hij geen winnaar. Na berekening van
de handicap was het Frans de Ham em E. Meyvogel uit Noordwijk, die
het overall-klassement wonnen. Zij zeilden in een Nagra 5.5.sl. Gerard
Loos met partner Nicole van Bellen kwamen in een tijd van drie uur,
drie minuten en drieëntwintig seconden als tweede over de finish. Met
hun Hurrycan 60/S brachten zij het in het overall-klassement eveneens
tot een tweede plaats. Een vijfde plaats was er weggelegd voor Peter
Snijders en D.Broekmeulen in een Nagra 5.8 en op de negende plaats
eindigden Leon Keur en Robert Jan Bekenkamp in een Prindle 18.

Zandvoortse Schaakclub
houdt ledenvergadering

Wim Koene op het schavot tijdens de huldiging.

Foto Bram Stijnen

Casino-ZVM dames goed van start
ZANDVOORT - De eerste compejitie wedstrijd voor de veldhandbalf'ers van Casino-ZVM is goed verloPen. Het reserve team van De Blinprt werd met 9-5 geklopt en ook het
f-junioren
team won. Ado werd met
}(l-9 geklopt. De wedstrijd van de heen werd door de bond verplaatst
ar een later tijdstip.
Casino-ZVM heeft tegen De Blin•wt vanaf de opening het heft in
^nden gehad. Vooral verdedigend
''epen de Zandvoortse dames uitte
kend in en gaven de voorwaarte
n van De Blinkert weinig kans.
'aiivallend
kwam het er deze wedll
'ijd nog niet geheel uit en was het

zoeken naar de inname van de juiste
posities. Toch werden de kansen
goed benut en boekte Casino-ZVM
een fraaie overwinning. De doelpunten van Casino-ZVM kwamen op
naam van: Margrect Sterrenburg 5,
Els Dijkstra 2, Wendy van Straaten
l, Janna ter Wolbeek 1.
Het dames A-junioren team speelde een zeer boeiende partij handbal.
In deze wedstrijd was er een
hoofdrol weggelegd voor doelvrouwe Anita Reuman, die maar liefst
drie strafworpen stopte. Op karakter stelde Casino-ZVM de 10-9 overwinning veilig.

ZANDVOORT - Zoals gebruikelijk, wordt bij vrijwel
elke vereniging het seizoen geopend met een ledenvergadering en dient het bestuur rekening en verantwoording af te
leggen aan zijn leden. Dit gaat
ook gebeuren bij de Zandvoortse Schaakclub. De leden
van deze verenging komen
vanavond bijeen om 20.30 uur
in het Gemeenschapshuis.

een beter resultaat dan het seizoen
daarvoor. Een aantal van deze jongere garde steeg behoorlijk op de ranglijst. Totaal deden dertig leden mee
aan deze interne competitie.

Bestuur en leden van de Zandvportse Schaakclub kunnen terugzien op een zeer positief verlopen
seizoen. Het eerste team wist zich
netjes te handhaven in de derde
klasse van de Noordhollandse
Schaak Bond.
Dit team stond onder leiding van
Edward Geerts en presteerde naar
behoren.

De jeugdafdeling van de schaakclub kan ook terugzien op een goed
seizoen. Clubkampioen werd Dave
Prederking met op de tweede en derde plaats Florian van der Moolen en
Bas Geurts.

ZANDVOORT - Het gepromoveerde Chess
Society zal het komende seizoen uitkomen in
de derde klasse F van de Noordhollandse
Schaakbond. Teamleider Cliteur, van het door
Auto Strijder gesponsorde achttal, was redelijk
tevreden over de indeling.
De 28-jarige kopman van de precies één jaar oude
vereniging kent de zeven tegenstanders van haver tot
gort. "Gezien de huidige bezetting van het team moeten
zes wedstrijden gewoon gewonnen kunnen worden. Of
het kampioenschap eveneens binnengehaald zal worden, zal afhankelijk zijn van het resultaat tegen het
eerste team'Van het Schalkwijkse SVS. Dit team degradeerde namelijk vorig jaar uit de tweede klasse en is met
name sterk aan de eerste vier borden", aldus Cliteur. De
twee titel favorieten zullen reeds op 14 november tegenover elkaar staan in de derde ronde van de competitie.

Aalsmeer
Chess begint deze competitie op maandag 30 september met een bezoek aan Aalsmeer, waar aangetreden zal
worden tegen het tweede achttal van de plaatselijke
schaakclub. Dit team promoveerde, evenals Chess Society vorig jaar, uit de vierde klasse. Op vrijdag 25
oktober zullen de Zandvoorters de eerste van in totaal
vier thuiswedstrijden spelen en wel tegen de reserves
van Hoofddorp. De overige tegenstanders van CHess
Society zijn: Heemstede 3, HWP 4, De Uil 5 en Santpoort

2. Deze wedstrijden, waarover men zich in de Chess
gelederen weinig zorgen maakt, staan echter pas irrde
maanden december tot en met maart op het programma.
'••
Behalve aan de competitie zal Chess Society ook dit
jaar weer deelnemen aan de strijd om de Noordhollahdse beker. Daarnaast zullen ook diverse viertallen- en
individuele toernooien bezocht worden, zoals het Nederlands en Noord-Hollands snelschaakkampioenschap, het open rapid-toernooi van Koedijk en natuur-_
lijk het Hoogoventoernooi. Daarnaast is het de bedôê-"
ling om op negentien oktober deel te nemen aan een
rapid-toernooi in Amsterdam-Oost.

Interne competitie
Naast de externe competitie gaat Chess dit jaar ook
een interne competitie beginnen, die openstaat voor alle
niveaus. Er zullen drie competities door elkaar gespeeld worden, met als inzet de Strijder Cup. Gestart
wordt op 13 september aanstaande. Nieuwe leden zijn
bij deze dynamische vereniging van harte welkom. Met
de vereniging kan op vrijdag 6 september worden kennisgemaakt.
Op deze avond wordt ook een korte ledenvergadering
gehouden en wel in het Gemeenschapshuis om 20.00
uur. Informatie over de Chess Society kan verkregen
worden bij Hans Drost, telefoon 18430 of Hans van
Brakel, telefoon 14884.

Coureurs leven
zich f link uit
ZANDVOORT - De ruim 5000 toeschouwers genoten afgelopen zondag enorm op het Zandvoortse circuit. Bij gebrek aan een echte Grand
Prix wordt nu elk jaar een historische race georganiseerd en die slaat
zowel bij rijders als publiek bijzonder aan.
Ook afgelopen zondag toonden de
coureurs hun vakmanschap. De oldtimers, waaronder Coopers, Maseratie, Lotus en Talbot, werden door
hun trotse bezitters vaak zeer gewaagd door de bochten geloodst,
zonder echter alle risico's uit het
oog te verliezen. Want winnen is natuurlijk best leuk maar het zonder
brokken aan de finish komen was
voor de eigenaars veel belangrijker.
Maar het bochtenwerk en de
fraaie inhaalmanoeuvres werden
door het enthousiaste publiek zeer
op prijs gesteld en ook beloond met
vaak een klaterend applaus. De snelle formule I gaf eveneens acte de
présence en ook daar enorm veel
spectaculair stuurmanskunst en op
gierende banden werden de bochten
genomen van het scherpe, korte circuit. Het boeiende spektakel werd
eveneens opgeluisterd niet de prachtige bolides van Alfa Romeo en
Squadra Bianca terwijl ook de Duitse FHR race door het publiek ademloos werd bekeken.

De schaakkampioen van afgelopen seizoen werd Ton van Kempen,
gevolgd door respectievelijk J. van
Eijk, J.Ayress, H.Lindeman en Van
der Meijden.

Jeugd/Opleiding

De opleiding voor de pionnen-, toren- en koningsdiploma's stond vorig jaar hoog in het vaandel. De
meeste van de leden slaagden wel
voor het een of andere diploma. Ook
Interne competitie
dit jaar gaat de schaakvereniging
Ook de doorbraak van de jeugd verder met deze opleidingen.
naar de seniorencompetitie was een
Onder leiding van jeugdleider
goed gegeven. Dennis van der Meijden, Erik Jorning, Pepijn Paap, John Ayress en zijn eerste assistent
Mare Kok, Ronald Roele en Pepijn Dennis van der Meijden wordt gevan der Mije lieten zien dat de jeugd tracht om nog enkele diploma's in
van de Zandvoortse Schaakclub toe- de wacht te slepen. De schaaklessen,
die daarvoor gegeven worden zijn
komst heeft.
Al deze jeugdleden, in de leeftijd voor de leden geheel gratis.
van vijftien/zestien jaar, behaalden
Na een afwezigheid van een aantal
jaren, gaat er dit seizoen weer een
jeugdteam meedoen aan de Noordhollandse jeugdcompetitie. Vier spelers en een reserve tot twintig jaar
zullen de kleuren van de Zandvoortse Schaakclub gaan verdedigen in de
regio Haarlem.
ZANDVOORT - De wedvlucht, die
de Postduivenvereniging Pleines afgelopen zaterdag hield ging over een Leden
afstand van 64 kilometer. Gestart
De Zandvoortse Schaakclub
was vanuit Strombeek en om kwart speelt iedere donderdagavond in het
over acht in de morgen werden de Gemeenschapshuis. De jeugd vanaf
duiven gelost. De eerste jonge duif acht en negen jaar speelt van zeven
arriveerde op het hok om zes minu- uur tot kwart voor acht en de senioten over half elf. De uitslag van de ren beginnen om kwart over acht.
jonge duiven was als volgt: H.Terol Zowel bij de jeugd als senioren is er
l, E.v.d.Meulen 2, R.Sinnige 4,5,6, nog enige ruimte voor nieuwe leden.
Combinatie Koper 7, P.Bol 8, Volgende week donderdag begint de
J.Knegt 9, J.Harteveld 10.
nieuwe competitie en opleiding.
De eerst aankomende duif werd
Inlichtingen kunnen ingewonnen
het snelst geklokt, namelijk om drie worden via de volgende telefoonminuten over half elf. De uitslag nummers: 02507-13224, 13644 of
was: J.rel l, Combinatie Koper 2, 14120. Uiteraard zijn schaakliefhebcombinatie Bol 3 en 10, combinatie bers ook welkom op de donderdagKoper 4, 5, 7, H.Heiligers , 8. avond in het Gemeenschapshuis.
J.v.d.Wal 9.

Duivennieuws van
de PV Pleins

Chess start tegen Aalsmeer

o Het bochtenwerk werd door het publiek zeer op prijs gesteld.

Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - De Zandvoortse Bridgeclub kaartte in
de zomer gewoon door en
speelde gedurende dertien weken een aparte zomercompetitie waaraan ook niet leden kón- werden de heren Ipenburg en Krukden deelnemen.
ziener en als derde eindigde me-

Bridgecompetitie
slaat goed aan

De woensdagavonden werden zeer
goed bezocht en de ZBC begroette
behalve de eigen leden ook vele niet
leden. Elk paar dat in deze competitie eerste of tweede werd, plaatste
zich automatisch voor de halve finale van het Zandvoortse bridgekampioenschap.
Na dertien weken bleek dat mevrouw Spiers met de heer Emmen
het hoogste gemiddelde behaald
hadden en winnaar waren geworden
van de zomercompetitie. Tweede

werden zeer verrassend mevrouw
Visser met de heer Van Leeuwen
met 203 punten en derde werd mevrouw Spiers met de heer Emmen.

Op woensdagavond 4 september
start de ZBC het nieuwe seizoen.
Het is een jubileumjaar want op 17
september bestaat ZBC 45 jaar en dit
vrouw Peeman.
Het meeste van de ingelegde gel- feit wordt op 18 september met een
den werd aan de deelnemers als jubileumdrive en op 5 oktober met
prijs uitgereikt. Aan de finale voor een feestelijk dag gevierd.
het Zandvoortse kampioenschap
De Zandvoortse Bridgeclub speelt
werd op 28 augustus door zestien
op de woensdagavonden in het Geparen deelgenomen.
meenschapshuis. Nieuwe leden zijn
Na 24 spellen bleek het echtpaar van harte welkom. Inlichtingen over
Heidoorn met groot machtsvertoon de ZBC kunnen verkregen worden
bij mevrouw E.Visser of de heer
te hebben gewonnen.
Zij behaalden 208 punten bij een H.Emmen telefoon 18570 ('s
gemiddelde van 168 punten. Tweede avonds) en op de clubavonden.
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DINSDAG
OPEN

Dagelijks geopend van 13.00-21.00 uur
Zaterdags geopend van 9.00-21.00 uur

HALTESTRAAT 34
TEL. 02507-12025

m.i.v. 1 september

WEEKMENU

Dansschool
Albert van Lingen

Nieuwe lesclubs voor

Zaterdag
Zalm in witte wijnsaus

15,50

scholieren - jongelui
en paren

Zondag
Varkenshaas in roomsaus

15,50

's Maandags gesloten.

Ie jaars - 2e j aars en 3e j aars
Aanvang Ie week oktober

Maandag
Gestoofde wilde konijneboutjes
met pruimen
13,50

elke vrijdag van 19.00-21.00 uur en zaterdagmiddag van 12.00-14.00 uur of telefonisch 02507-16623 of 17082.

13,50

Woensdag

13,50

Van Stolbergweg 1.
Tel. Ï7O93

Vanaf 1 september tot 1 december

iedere DINSDAG DE GEHELE DAG gesloten!!

SPEKTAKEL VOORDEEL
Vriendelijk, vers en toch voordelig!

SPAR-NOORD

INSCHRIJVING NU

Dinsdag

Donderdag
Cordon bleu met gehaktsaus

P. VAN KLEEFF

Oranjestraat 12 (einde afrit)
Zandvoort Centrum

13,50

13,50

J
U/

Paling in 't groen

Coq au vin

Kwekerij

Ballroom - Latin-American

Vrijdag

Boeuf Stroganoff

.

Paradijsweg 2
(to. politieburo)
Zandvoort
telefoon 02507-156 02

verf / glas / behang / zonwering / interieur

Prijzen incl. groente en
aardappelgarnituur

Dit weekend:

VAN VLIET BUREAU VOOR MEDIA ADVIES

Advocaafschnitf

verzorgt in opdracht van derden de advertentie-exploitatie
van een breed assortiment printmedia.
Voor de administratieve ondersteuning van een van onze
verkoopteams zoeken wij op korte termijn een

8,95

COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER M/V
De werkzaamheden zullen bestaan uit:
- het verlenen van administratieve ondersteuning aan het
verkoopteam (o.a. typewerk, verwerken van binnengekomen en geboekte advertentie-opdrachten, invoeren
van relaties, orders en prospects);
- het onderhouden van telefonische contacten met adverteerders en drukkers;

-Qckte
HOGEWEG 28, TEL. 12989

Maandagochtend geopend

Goudse
belegen kaas

Grof vqlkorentarwebrood

10,90

1,89

Sabatasso Pizza
Margherita

Stegeman
achterham

Magere
hamlappen

300 gr./st.

100.gr.

1,49

1,89

Kiwi fruit
„Nieuw Zeeland'
10 stuks

Randstad
heeft volop
werk
LTS'ers Elektrotechniek m/v
opgelet!
Ben je in het bezit van een LTS E-diploma en wil je graag een
bedrijfsopleiding volgen en tegelijkertijd geld verdienen?
Dat kan! Randstad biedt je de mogelijkheid om als
'kabellasser' aan de slag te gaan bij een
telecommunicatiebedrijf in Noord- en Zuid-Holland. Een
'kabellasser' verbindt en test telecommunicatiekabels. Het
betreft voornamelijk buitenwerk. Omdat het specialistisch
werk betreft krijg je een deel van je opleiding op het
bedrijfsinstituut in Haarlem.
Er zijn vacatures in Haarlem, Hoorn, Lisse, Alkmaar en
Den Helder. Ben je (binnenkort) in het bezit van een rijbewijs
en heb je interesse in deze baan, neem dan contact op met
Paul van Bijsterveldt, telefoonnummer 023-29 19 39 of met de
Randstad-vestiging bij je in de buurt.

ir randstad uitzendbureau

Sla 2 kroppen
98 Ct.
Bij aankoop van 2 kroppen sla

Calvé slafris 0.4 I.

1,50

10,95

Verse kipfilet KIIO 12,95
Bij aankoop van een
kilo verse kipfilet

Oryza snelkookrijst
pk. 500 gr.

1,00

Altijd volop parkeergelegenheid

Celsiusstraat 192

Wij zoeken kandidaten met:
* MAVO/HAVO-opleiding;
* goede typevaardigheid;
* computerervaring;
* goede telefoonstem.
Wij bieden een uitdagende baan met een goed salaris en
goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Interesse? Bel voor verdere informatie met Frans van den
Haak van Bureau Van Vliet te Zandvoort, 02507 -14745.
Schriftelijke sollicitaties richten aan:
Bureau Van vliet B.V.
T.a.v. de heer F. van Diemen
Postbus 20
2040 AA ZANDVOORT

postkantoor'
PTT Post BV zoekt:

" '

zaterdagbestellersisters)

Inspirerende winkels
vol drankjes
Bij Impodra is het einde
van de zomer nog lang niet
in zicht.
Hoe kan het ook anders nu
die heerlijke zomerwijnen
in de aanbieding zijn. Met
Klusserather St. Michael,
Piesporter Michelsberg,
Chateau Graveyres,
Chateau Vieux Castenets,
Domaine de Bosquets en
Costières de Nimes komen
de vakantieherinneringen
weer boven. Geniet nog
even, nu het nazomeren
nog kan. Bij Impodra!

voor haar bestelkantoor in Zandvoort

PAIDEIA
SUPER IN NATUURVOEDING
DEZE WEEK

Hagelwitte
bloemkool
WC papier

45

2,

U heeft enige jaren voortgezet onderwijs,
werkt nauwkeurig en bezit een
klantgerichte instelling.
U woont in Zandvoort of directe omgeving
en bent minimaal 18 jaar.
Uw functie:
- Uw werkzaamheden bestaan uit het
sorteren en bestellen van poststukken.
- U werkt op zaterdag in de ochtenduren.
- De bestelling wordt per fiets uitgevoerd.
Informatie en sollicitatie:
- Voor informatie kunt u contact opnemen
met de heer G. Seders, sectiechef
bestelling postkantoor Zandvoort,
telefoon 02507-13011 of mevrouw C.
van de Konijnenberg, personeelszaken
PTT Post telefoon 023-181204.

Klusserather
St. Michael
Spatlese
Piesporter
Michelsberg
Q.B.A.
Chateau
Graveyres
Chateau Vieux
Castenets 1988

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten
aan:

Hoofdpostkantoor Haarlem

milieuvriendelijk en
heerlijk zacht,
van 2.59 voor

t.a.v. afdeling personeelszaken
Postbus 99100
2000 NA Haarlem

Norwater
2 Itr. Noors bronwater
schoon, fris en natriumarm -4 QQ
van 2.69 voor
l •

Côtes de Bourg A.C.

Nederland-Ponfugal

Domaine
de Bosquets 1987

belangrijke voetbalwedstrijd

Bloemertdaalseweg 228,
Overveen,
tel. 252267

Gigondas A.C.

KWALIFICATIE EK
woensdag 16 oktober
Kuip Rotterdam
beperkt aantal zitplaatsen
event. per touringcar
Opstapplaatsen busstation Z'vrt en
H'stede
Supp. v. Oranje

Rousseaustraat 74,
H'lern-Schalkwijk,
tel. 361509
(H)EERLIJK VOEDSEL VOOR
IEDERE DAG

5,98
5,98
6,95
6,98
9,95

Costières de Nimes.
Lichtdroge Rosé
4," O

Jonge Bokma
1,0 liter

21,75

Ballantines
Whisky
0,70 liter

Tel. 02507-19742

25,95

Bols
Vieux
1,0 liter

Cetelco handheld telefoon
nu lease ƒ 101,- per maand
Cetelco auto telefoon
nu lease v.a. ƒ 64,- per maand

19,95

Weduwe Visser
Advocaat
0,50 liter

5,95

Sherry Calderon
Medium / Pale
2 flessen

incl. inbouw en bekabeling

U bent bereikbaar door geheel Nederland, en levering
binnen 2 dagen
Prijzen excl. B.T.W.

&?ƒƒ ffffif go

WÏth

R&B Communications

Geldig van 29 augustus t/m 18 september

Zandvoortselaan 361 G
Bentveld, 023-247403

Zandvoort: Kerkstraat l 2a Telefoon: 02507-12532 's zondags geopend.
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Muziek bij expo
Wieteke Broeken treedt zaterdag ..imen met een vriendinnetje - tusIcn 12 en 2 uur op in de openbare
j jtaliotheek aan de Prinsesseweg. Zij
rengen dwarsfluit-muziek ten geore, ter gelegenheid van de opening
an de expositie van moeder Ina
rocken. Ina (41) exposeert met
qtiarel-, acryl- en etstechniek. Wayngpoppen staan centraal in haar
/cjjk. De tentoonstelling is te zien
ot;.'en met 27 september tijdens de
pèningsuren van de bibliotheek.

jEJrandweer
De Zandvoortse brandweer is zaerdag 7 september ook vertegen/oordigd tijdens een grootscheepse
emonstratie van materiaal, die van
l tot 16 uur plaatsvindt aan de Kouen Horn en het Donkere Spaarne in
laarlem. Hieraan doen in totaal
waalf brandweerkorpsen mee uit
uid- en Midden-Kennemerland.
len kan dus ook kennismaken met
en aantal andere taken. Tot de denonstraties behoren onder andere
et bevrijden van een slachtoffer
an een verkeersongeval, transporeren van grote hoeveelheden blusater, bestrijding van een ongeval
iet gevaarlijke, brandbare stofVoor de kinderen zijn er diverse atracties.

' • Korte tips •

TC
O.
l !•• keur OL
tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Zomerzotten Festival
ZANDVOORT - Rotary Zandvoort heeft alle voorbereidingen achter de
rug voor het Zomerzotten Festival. Dit zeskamp-achtige evenement wordt
gehouden aanstaande zondag 8 september in de grote sporthal (Zandvoorthal) van Gran Dorado en op de vijver in het bungalowpark. De toegang is
gratis. In totaal doen er twintig bedrijventeams mee, van vijftien personen.
Het festival begint 's morgens om twaalf uur en duurt tot het eind van de
middag. Na een spectaculaire finale om vier uur volgt er een feestelijke
prijsuitreiking, omlijst met live muziek. Het publiek kan meedoen met een
'prijzenfestival', waarvoor a ƒ2,50 nummertaewijzen te koop zijn. De uitslag
daarvan wordt in deze krant bekend gemaakt. Rotary Zandvoort krijgt voor
het programma de professionele steun van ex-medewerkers van Zeskamp
en Spel zonder Grenzen. De opzet is bedacht door Louis Schuurman, de
presentatie is in handen van Dick Passchier.

Stormbaan

De 'rode draad' van het evenement wordt gevormd door de 'verschrikkelijke stormbaan', dit jaar onder de titel: De Kwellende Clown Knal CompetiP
tie. Verder bestaat het programma onder andere een skelterrace, races met
een lorrie, een 'Men only' spel en een behendigheidsrace met een kar. Op de
Autosportvereniging Sandevoerde vijver in het Gran Doradopark zijn de deelnemers te zien in een echt
loudt zaterdag 7 september de Re- 'waterballet' over een aantal drijvende banden en een zogenaamd 'heen-en)ro Partners-rit, in samenwerking -weer-spel' waarin zij zullen moeten 'roeien' met de riemen die zij hebben.
net ASC Haarlemmermeer. De
caartleesrit heeft een lengte van 25
tm, is uitgezet door S. de Boer, en
oert grotendeels door de Waarderjolder. Start vanaf 20.01 uur in Hoel Odyssee, Hogeweg 5 in Zand•oort. Via een aanlooproute gaat
Tien naar Haarlem, waar de eigenlij<e start plaatsvindt. Uitleg en prijsütreiking weer in Odyssee. Kosten
12,- per equipe, leden ASV Sandeoerde ƒ2,- korting per lid. Bekers
ijn er voor de best geklasseerde
iquipes in de A-, B- en C-klasse.

uzzlerit

Het Noordhollands Philharmonisch Orkest heeft het programma
oor het nieuwe seizoen, dat ingaat
n september, rond. Liefhebbers
mnnen een abonnement nemen op
'erschil lende series. Speciale aandacht besteedt het orkest komend
na jaar aan de Franse componist
Henri Dutilleeux. Ook de Beethovencyclus is terug bij het NPO. Een
brochure over het programma is vercrijgtaaar bij het concert gebouw aan • Het wonderwiel komt er dit keer ook weer aan te pas, tijdens het
het Klokhuisplein in Haarlem.
Zomerzotten Festival.

(ADVERTENTIE)

• Een Marklin HO modeltaaan is
zondag 8 september te zien in het
Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat, waar dan de eerste 'Verzamelbeurs Zandvoort' van dit seizoen wordt gehouden. Verder zijn er
bekende en minder bekende verzamelobjecten te vinden, zoals postzegels, munten, prentbriefkaarten
(waaronder ook treinen) en speldjes. Maar ook boeken, poppen, wijwaterbakjes, antiek, curiosa, telefoonkaartjes en zo nog veel meer.
Voor taxeren en bemiddelen bij aanen verkoop zijn experts aanwezig.
De beurs is geopend van 10 tot 17
uur, de toegang is gratis.
• In de Zandvoortse straten kan men
af en toe 'The New Basinstreet Five'
tegenkomen, vijf gerenomeerde
jazz-musici uit de regio, onder leiding van Rob Schreuder (van de
Haarlemse Jazzclub). Zij komende
twee weekenden een aantal keren op
in deze gemeente. De band zal een
route door Zandvoort lopen die taegint in de Kerkstraat, daarna gaat
het via Kerkplein en Gasthuisplein
naar de Haltestraat. De optredens
vinden plaats van 17 tot 19 uur.
• Atelier Paulus Loot heeft tot half
september een tentoonstelling van
schilderijen van de Zandvoortse
kunstenaar Jaap Bouhuijs. Geë'xposeerd worden zee- en strandgezichten, die Bouhuijs in de zestiger en
zeventiger jaren schilderde. Atelier
Paulus Loot is gevestigd aan de gelijknamige boulevard, op nummer
21, bij de watertoren. Het atelier is in
het weekend geopend en bij mooi
strandweer ook op werkdagen en 's
avonds.
• Het Cultureel Centrum op Gasthuisplein 9b heeft de tentoonstelling
'Geknoopt gestrikt' onder haar dak.
De geschiedenis van de stropdas
wordt getoond en er zijn veel bijzondere exemplaren. Het Cultureel Centrum is dagelijks geopend van half
twee tot vier uur. De expositie is te
zien tot vijftien september.
• Expositie 'Souvenirs. Realistische
tendensen in de hedendaagse
kunst'. Frans Halsmuseum, Groot
Heiligland 62. 'Getooid en versierd',
Vishal, Grote Markt te Haarlem.
« Tot en met 22 september zullen in
het zalencomplex en de lobby van
Golden Tulip Barbizon L Schiphol
werken te zien zijn van schilder, tekenaar Saad Ali. Ali werd in 1953 in
Irak geboren. Zijn opleiding ontving
hij aan de academies in Florence en
Perugia. Sinds 1985 woont hij in Nederland. Het werk van Saad Ali
ademt een 'paradijselijke geest' uit.
Hij noemt zijn panelen 'deuren van
de hoop'. Zijn werken zijn ook te
koop. Maar ook voor niet- kopers is
de verkoopexpositie vrij toegankelijk, van 10.00 tot 22.00 uur.

Gertenbach Mavo

Bar - restaurant - terras

.SCHRANSEN
" AAN ZEE"
Boul. Barnaart 22
Zandvoort, tel. 15445

Nieuwe oogst
Zeeuwse super
(Woensdag gesloten)

Prix d'Humanité
naar Vara's
Speelgoedaktie

• Jean 'Toots' Thielemans is te horen tijdens de gala-avond van de
Lions Club.

ZANDVOORT - De Prix
d'Humanité, die jaarlijks door
de Lionsclub Zandvoort wordt
uitgereikt, gaat dit jaar naar de
Stichting 'Vara's Speelgoedaktie'. De uitreiking aan het bestuur van deze stichting, vindt
volgende week zaterdag, 14
september, plaats in Treslong
in Hillegom.
'Kinderen in nood, verdienen ons
aller steun'. Voor de Lionsclub
Zandvoort telt dat al een aantal jaren. In 1975 richtte deze club de
stichting 'Lions Helpen Kinderen'
op. De inkomsten van die stichting
bestaan voornamelijk uit partikuliere giften en de netto opbrengsten
van de-gala-avonden rond de Prix
d'Humanité. „Het merendeel van
alle acties die de Lions organisatie
uitvoert, is bedoeld om kinderen in
nood - waar ook ter wereld - te helpen", vertelt de Zandvoorter Pieter
Joustra. „Soms gebeurt dat via de
internationale organisaties zoals
SOS-Kinderdorpen, Fosterparents
en Unicef".

Disco in Stekkie

mevrouw Koerselman, en de heren Muller, Van Pagée, Eerting, Swanink,
Knotter, Karst, Duyne, Keizer en Sinke. Op de voorgrond de dames Meier en
Sinke.

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

Mosselen

Joustra blijkt een gedreven mens,
als hij het heeft over de charitatieve
instelling Lions Club Zandvoort.
Om ook dit jaar weer de nodige gelden te vergaren, hebben hij en zijn
geestverwanten besloten om op het
succes van de voorgaande jaren
voort te borduren. De plannen zij n al
helemaal rond. Tijdens het Grand
Gala zal een groot aantal nationale
en internationale artiesten optreden, waaronder het Dick Schieland
Dixieland Orkest, het Combo Dolf
de Vries, Thijs van Leer, een Hongaars orkest en de wereldbekende
mondharmonica
virtuoos
Jean
'Toots' Thielemans. Een van de zalen zal door Casino Zandvoort worden omgetoverd tot een heus gokpaleis inclusief roulette en Black Jack
tafels.
Toegangskaarten
voor
deze
avond, inclusief een gala-diner, zijn
te bestellen bij: Pieter Joustra, telefoon 15155 en Jan Keizer, telefoon
15112. De avond begint om 19.00 uur
en de toegangsprijs bedraagt 200 gulden per persoon.

Inmiddels is de Gertenbach Mavo net weer begonnen met haar nieuwe
schooljaar. Een aardig moment wellicht voor deze foto, ingezonden door J.
Elfrink. Het plaatje stamt uit 1962 en toont alle medewerkers van de school in
dat jaar. Van links naar rechts: de heren Wim Nijboer, Leeksma en Van Schie,

Met oog en oor
de badplaats door

ZANDVOORT - De jeugdactiviteiten van 't Stekkie in Zandvoort-noord, Celsiusstraat 190, starten dit
seizoen met een tienerdisco aanstaande vrijdagavond, van 8 tot elf
uur. Voor jongeren van 12 tot Ki jaar.
Entree ƒ1,50 voor leden, ƒ2,50 voor
niet-leden. Zaterdagavond is er kinderdisco voor jongeren tot 13 jaar,
van 7 tot 9 uur. Entree /1,50//2,50.
Zaterdag is er natuurlijk ook de eerste play-back-wedstrijd van het seizoen.

"Het gaat hard hè!". De snelheid
betrof de tijd, zo begreep ik. "Het
is alweer september en dat kun je
merken ook". Zoals gewoonlijk
zat hij weer op het bankje, boven
aan de rotonde. Bij een beetje redelijk weer kon je hem er vinden.
Meestal wordt hij vergezeld door
enkele geestverwanten. Oudere
Zandvoorters die met hun vrije
tijd maar moeilijk uit de voeten
kunnen. Hun dialogen zijn soms
simpel, vaak treffend en voor de
aandachtige toehoorder immer interessant. Als je wilt weten hoe
goed en mooi het vroeger in de
badplaats was, moet je bij de
bankjes wezen.
"Vroeger kon je om deze tijd een
kanon afschieten". Ik begreep dat
hij bedoelde, dat je na augustus
nog maar weinig toeristen in
Zandvoort tegenkwam. Ik knikte.
De rest knikte ijverig mee. De
spreker zuchtte. Met een gekwelde uitdrukking keek hij om zich
heen. Zo te zien drukten de ruim
zeventig jaren zwaar op zijn
schouders. Zijn kro en lieslaarzen
had hij al geruime tijd geleden aan
zijn zoon overgedaan. Zelf at hij er
geen garnaal minder om, zoonlief
bracht nog regelmatig een portie
naar zijn ouderlijk huis. De familiebanden in Zandvoort zijn nog
hecht. De politiek blijkt een gewild onderwerp voor een gesprek.
Er wordt wat afgekankerd daar
aan de reep. Favoriete onderwerpen zijn de geluidoverlast, de
nieuwbouw en de zee van vrije
tijd.

Paradijs
Vooral de twee laatste onderwerpen komen veelvuldig aan
bod. Uit de commentaren heb ik
inmiddels begrepen dat sommige
projecten niet bepaald de goedkeuring van deze autochtonen
kunnen wegdragen. "Ambtenaren....". Voor de tweede maal die
middag klinkt er een putdiepe
zucht. "Mijn landje in de duinen
hebben ze van mij afgepakt. Huisjes hebben ze er neergezet, stel je
voor..., voor toeristen". Voor de
zoveelste maal in de afgelopen jaren maakt hij zich boos. "Mijn varkens heb ik op moeten ruimen, de
bonen en aardappelen moet ik nu
kopen, en kippen houden is er tegenwoordig ook al niet meer bij".
We zijn weer waar we wezen
moeten. Zo te horen waren de
vroegere modderkommen
in
noord het paradijs op aarde. Alles
kon en mocht in die tijd. "Toeristen zijn toch een bron van inkomsten", probeerde ik voorzichtig.
De man lachte smalend. "Jij leest
zeker geen kranten", vroeg hij op
bestraffende toon. Een Zandvoorter terechtwijzen staat nog altijd
gelijk met een poging tot zelfmoord, zo heb ik in de loop van de
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Varkenskot
Voor de rest van het gezelschap
bleek dit het teken van hun gelijk.
"Vroeger, ja toen had je nog wat
aan die knakkers. Moet je ze tegenwoordig zien. Met volle koelboxen komen ze naar het strand
en in het dorp valt er ook al geen
droge snee brood meer aan ze te
verdienen". Om zijn gelijk te staven verhaalt hij over de tijden van
weleer. De kamerverhuur floreerde destijds enorm, zo wist hij te
vertellen. "Gasten die zomaar
voor een maand huurden, waren
meer regel dan uitzondering. Zelfs
mijn bed verhuurde ik in het seizoen. Mijn vrouw en ik sliepen in
het varkenskot", zo wist hij zich te
herinneren.
Uit zijn zak haalde hij een oude
foto. De beduimelde prent toonde
een armoedige stulp. "Daar liep de
Baan en links in de hoek zie je nog
een stukje van de Eozenotaeistraat, daar woonden wij". Wederom zuchtte hij. "Mijn ouders hadden het niet breed, verhuren deden wij zwart, de appels jatten we
bij Dalman in de Kerkstraat en
vijf maal in de week aten we gort
met stroop. Op zondag was het
feest, dan kregen we speklappen".

Humor
Ook over zijn lagere schooltijd
lagen de herinneringen nog diep
in zijn geheugen gegriefd. "Schoenen waren niet te betalen, vandaar
die naam De Klompenschool".
Zijn gezicht vertoonde nu een
grijns. "Dat waren nog eens tijden.
De humor lag zo gezegd op straat.
Weetje", zei hij, "klompen mocht
je niet dragen in de klas. Die liet je
buiten in de gang. Als je kattekwaad had uitgehaald mocht je ze
gezelschap gaan houden, dan
werd je de klas uitgestuurd. Om
de meester te pesten pieste ik het
schoeisel van mijn mede-klasgenoten vol. Dat was lachen. Zulke
dingen maak je tegenwoordig niet
meer mee".

Magnetron
Ik knikte voor de tweede keer.
"Nee", zei ik. en ik herhaalde zijn
laatste zin. Ik startte mijn scooter;
thuis wachtte de magnetron op
een voedzame maaltijd. Gelukkig
kunnen we ons dat tegenwoordig
permitteren. Onder het wegrijden
keek ik naar de lege plek naast het
casino. Een modern, hedendaags
hotel zou hier niet misstaan.
Dit was het weer voor deze week
Blijf gezond, tot de volgende week.
Bram Stijnen

Nieuwe cursus reanimatie
ZANDVOORT - Kruisvereniging Zandvoort start op 16 september een korte cursus reanimatie. De cursisten leren in
drie avonden hoe zij van een
medemens, die
getroffen
wordt door een hartstilstand,
het leven kunnen redden. Behalve ouderen kunnen dat ook
kinderen en zelfs baby's zijn.
Een hartstilstand kan in feite iedereen overkomen. Per jaar krijgen
duizenden mensen een hartinfarct.
Daarvan overlijden velen, omdat reanimatie te laat of in het geheel niet
werd toegepast. Als dat niet binnen
vier a vijf minuten gebeurt, nemen
de overlevingskansen zeer snel af.
Bovendien raken de hersenen beschadigd als gevolg van zuurstof gebrek. Vooral in de kritische minuten
dat de ambulance of arts onderweg
is, kan de hulp van een leek dus een
mensenleven redden.
Iedereen kan dat leren, benadrukt
de heer De Leeuw, die namens de
Nederlandse Hartstichting de cursus weer voor zijn rekening neemt.
De lessen bestaan onder andere uit

De Perscombinatie Produkties kan ook uw periodieken, catalogi, brochures, mailings, jaarverslagen,
personeelskranten of nieuwsbulletins verzorgen.
Van kopij tot en met
drukwerk. Of als u wilt,
alleen een deel van het
produktieproces: de
pre-press fase bijvoorbeeld. De Perscombinatie en u: beslist geen
vreemde combinatie.
Zeker niet als u bedenkt dat we als modern grafisch

En een personeelskrant.
kunnen jullie dat ook?

jaren geleerd. Ik hield dan ook wijselijk mijn mond.

uitwendige hartmassage en beademing, wat geleerd wordt op oefenpoppen. Belangstellenden kunnen
zich bij De Leeuw opgeven, telefonisch via nummer 16085. De cursusavonden zijn op 16, 23 en 30 september. Familieleden van hartpatiënten
kunnen desgewenst een privécursus
krijgen, ook voor clubs en verenigingen zijn er aparte cursussen mogelijk. Bij voldoende belangstelling
kan er tevens een aparte cursus baby-reanimatie gegeven worden. Ook
baby's kunnen immers een hartstüstand oplopen, bijvoorbeeld door
verslikking en/of verstikking. Een
voorbeeld daarvan is de wiegedood.

Donderdag-soos
ZANDVOORT - De 'donderdag-soos' van het Nederlandse Rode
Kruis afdeling Zandvoort is vanaf
vanmiddag weer open. De soos is te
vinden in het gebouw aan de Nicolaas Beetslaan 14, 's middags vanaf
half twee. Iedereen is welkom.

bedrijf 7 dagen per weck, 24 uur per dag en tegen
concurrerende prijzen voor u klaar staan.
Wilt u meer weten of de folder aanvragen?
Bel dan: 020- 562.25.22 of 562.22.71.
• •••• m^m* MMM* ^BBB m^mm HHMM B«^M m^amm OBM m^mmm m*mt}
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* Felicidade! Maren. Sascha
en Scooba.
* Grote beer in V.K. Bedankt
voor mijn cadeau op 27 august. Dikke zoen. D.V.

Geopend '"dagelijks van
A ptórtiiièrefi|m^ïtèyensS

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
* Vriendenclub
van het
Zandvoorts
Mannenkoor
vraagt leden. Voor ƒ 10 of
meer p.j. ontvangt u 6x ons
blad Luidkeels. Tel. 17018.
* Vrijdag 6 september is het
onwijsgaaf feest, want dan is
Maren jarig. Tof joh, Mai.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

* Hiep hiep hoera,
morgen wordt Niels 6 jaar.
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- - XXX - J C M L M
* Zaterdag is de grote dag.
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot- * Jack van harte gefelici- Breken we nog wat??
ten.
Tweety.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis teerd mot je verjaardag, als
het
goed
is
komen
we
niet,
je
Micro's op de pagina ,,MICRO'S".
weet wel waarom! Ab - Lies Verloren en
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Carola +?
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,40 per millimeter.
gevonden
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
Lieve Erwm en Monique,
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of afge- maak je niet druk, jullie huweven;zenden aan:
lijk kan niet meer stuk, jullie *Beloning!!! Wie heeft mijn
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
zijn
voor elkaar geschapen, gouden schakelarmband ge2042 JM Zandvoort.
jullie
gaan het samen maken, vonden op 24 aug. Verloren
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
op de weg van Grandoradomag ik effen een teiltje
1421 AA Uithoorn.
ik moet even braken (geintje) Haltestr. Tel. 02507-18498.
» Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer, * Lieve Monique, lieve Erwin, * Verloren een zonnebril in of
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde de rol wordt nu wel erg kort, buiten bibliotheek. Erg geduVener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, nog twee keer knippen, voor peerd. Gaarne ter. te bez.
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad GaasperTel. 02507-13058.
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuws- je bruid en bruidegom wordt.
Mama.
* Verloren gouden choker
blad De Purmer. De Zaanse Gezinsbode en De Nieuwe
Weesper ƒ 6,38 per millimeter.
Lieve Monique en Erwin. Vrij- omg. Poststraat Kerkstraat.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
dag is de avond van je leven, Gaarne ter. te bez. 12595.
o Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- dan mag je een nachtje bij je
combinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kanto- tante en oom beleven. We
ren verkrijgbaar.
hopen dat je een lekker nach« Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening tje zal maken, anders komen
gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm.kosten.
« Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers wij wel bij je waken. Een fijne
verstuurd, pp verzoek wordt aan de adverteerders buiten dag voor jullie twee, Tiny,
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor Arie, San en Lm.
wordt / 3,00 in rekening gebracht.
* Maren wordt je vrijdag 6
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- sept. nog eigenwijzer? Gefelinisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor citeerd hoor. Je liefhebbende
bezorgklachten) of zenden aan:
buurtjes, Trees en Martha.
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
* Maren Zuidam hartelijk ge1000 AC Amsterdam
feliciteerd en ik blijf aan je
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing toekomst werken. Je mentor,
Corn. Slegersstraat 2b
Anton.
in dezelfde week.
K? Stel.; 02507-12070
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
* Maren-Maren ga nu gauw
voor je scooter sparen! (Nog
vele jaren) Conny, Jos en
Cindy.
Weggelopen of
Oproepen - Mededelingen

films te koop
Videothëeit

Winkelpersoneel gevraagd
EEN EXTRAATJE VERDIENEN IN EEN
EERSTE KLAS SCHOENENZAAK
Hessels heeft momenteel plaats voor

verkoper
of verkoopster
op de vrijdag- en
zaterdagmiddag
Wil je niet „vastzitten" aan een bepaalde dag, dan kun je ook

JA ZEGGEN TEGEN WERK ALS T SCHIKT
want 't komt regelmatig voor, b.v. bij ziekte, vakanties of op erg
drukke dagen, dat we direkt verlegen zitten om

verkopers of
verkoopsters
,,op afroep"
die er geen bezwaar tegen hebben om ,,op afroep" beschikbaai
te zijn. Er wordt gewerkt in een enthousiast team en de beloning
is prima.
Geïnteresseerd in één van beide mogelijkheden? Bel dan eens
met onze bedrijfsleider, de heer H. Banen, tel. 020-623.27.30.

HESSELS
MODESCHOEISEL
Heiligeweg 5 • Amsterdam

(Para)medisch personeel gevraagd

Schinkelhaven
Schinkelkade 69 - 1075VM Amsterdam

gevonden dieren
* Melissa, alsnog van harte
Wie zijn wij en wat doen wij?
gefeliciteerd met je 3e verBroodjes bestellen? Lieve Erwin en Monique, denk jaardag XXX van Carola.
* Aan komen vliegen: een Een verzorgingshuis met 122 verzorgingsplaatsen dat in
toch eens aan het heerlijke
18789
vrijgezellenbestaan, wil je Monique en Erwin, maak je Valkparkiet, Keesomstraat. september begint met een projekt verpleeghuiszorg, in saBROODJE BURGER BELLEN stappen, ga je stappen, wil je niet druk, geniet van jullie Tel. 18432-15071.
menwerking met verpleeghuis „Vreugdehof", zodat onze
ƒ 2,50 bezorgkosten
naar de kroeg, ga je naar de dag, dat het leven jullie alleen * Vermist Cyperse kat zon- bewoners zo lang mogelijk bij ons kunnen blijven wonen.
boven ƒ25 gratis bezorgd kroeg, wil je achter de mei- maar gezondheid en liefde der staart. Halsband met
geven mag.
rode belletjes, wit befje, wit
Wat kunnen wij bieden?
* Ali en Arie 40 jaar ge- den/jongens aan, ga je er
Jan, Jannie, Priscilla.
aan pootjes. Flemingstraat
trouwd, van harte gefelici- achteraan, bezint eer gy be- een gezellige werksfeer,
* Nog twee nachtjes slapen, 380. Tel. 02507-12117.
teerd. Peter, Diana, Ray- gint.
- Optimale secundaire arbeidsvoorwaarden,
mond, Anita, Patrick.
- Werken in teamverband.
* Lieve Monique en Erwin slapen op een oor en dan
gaat
Monique
er
met
Erwin
Huishoudelijk
* Binnen 4 min. kan de dok- geniet van jullie dag en dat
vandoor. Van harte gefeliciWat zoeken wij?
ter niet bij een hartstilstand het leven jullie alleen maar
personeel
helpen. Leer in 3 lessen bij de gezondheid en liefde geven teerd. Oma Groenewegen.
KWALITEIT!
gevraagd
* P.S.Z. 't Vliegertje heeft
Kruisver. Óók REANIMEREN. mag. Jan, Jannie, Priscilla.
BIJVOORBEELD HERINTREDENDE VROUWEN
nog
plaats
voor
uw
peuter
Inl. tel. 16085 hr. de Leeuw.
EN MANNEN, MET OF ZONDER DIPLOMA:
'
van + 2-4 jaar. Tel. 02507PART-TIME OF FULL-TIME
* Connie, bedankt voor alFlinke hulp in de huishouding
::yidetheékï
18973, 13177.
les! De peuters van
gevraagd, ƒ 15 p.u.
- Ziekenverzorgenden,
* schaken-schaken-schaken Tel.02507-18807..
,^,.
't Vliegertje.
'
; - Bejaardenverzorgenden,
Donderdagavond
in
het
* Donderdag schaken in het
GEVR. GOEDE "HULP" in
- Bejaardenhelpenden,
Gemeenschapshuis. Bel nu
gemeenschapshuis bij de
-"'••
- Verzorgingshulpen,
de schaaktelefoon 02507- HUISH., 3 ocht/middb. wki bij
Zandvoortse
schaakclub.
gezin in Aerdenhout.
Allen voor de verzorging.
13224-13644-14120.
Voor tel. info 02507-13644,
Tel. 023-241703.
* Zorg dat u vrijdagavond
13224 of 14120.
Tevens zoeken wij voor de receptie:
voor de buis zit want Jan ZELFST. HULP in de huish.
* Een bruidspaar zoals zij,
Oproepbare medewerkenden voor vervanging
Draijer Junior doet mee in Ba- gevr. 4 u. p.w. Liefst dinsdag,
vind je hier alleen in Zandtel.
na
18.00
uur.
15698.
tijdens vrije dagen en vakanties
nanensplitü
voort. Op 20 september.
Cpm. Slegersstraat 2b
De werktijden van de recepties zijn:
•
Wij
behouden
ons
het
•
Wij
behouden
ons
het
'
DAGDIENST van 07.00 uur tot 15.30 uur
* Help de Polen. Stuur eens
recht voor zonder opgave van recht voor zonder opgave van
en/of
een voedselpakket! Geen
Geopend dagelijks
redenen teksten te wijzigen
redenen
teksten
te
wijzigen
adres? Dat hebben wij voor u!
AVONDDIENST van 15.00 uur tot 23.00 uur.
=13.00-21;00 iiur
of niet op te nemen.
of
niet
op
te
nemen.
Inl.: tel. 02907-5235.
Voor alle funkties kunt u een sollicitatieformulier
aanvragen op telefoonnummer:

5 REGELS

GRATIS

020-673.13.68.

Honorering geschiedt conform de CAO-bejaardentehuizen.

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

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

Oppas gevraagd/
aangeboden
Oppas biedt zich aan
voor baby of kleuter
Tel.: 18167.

Divers personeel
gevraagd

VIDEOTHEEK»
De nieuwste films
Highïander dl.2
• Arachnophobia
•"'';. *;/'; *A*- '*"•-.'•:• ,:
Graveyard shift

' ' ' ' ' " ' '

Siblihg Rivalry
Bedrijf zoekt nog enkele
;•/ ."•;;.*;-;*••.#.•.. •:.>
medewerkers voor vaste bij'Havanna
Graf/s Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aan/everadres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
verdienste in Zandvoort, buiBetaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
ten schooltijd, ouder dan 15 ,
Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee jonger dan 65 jr. Teg. flinke
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
Zalenverhuur
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d. verg. v. ± ƒ300 p.m. Info
iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
werkdagen
tussen
10.00blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
20.00 uur onder nr. 18375.
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
VERENIGINGSGEBOUW
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
De Krocht
k 0 0 P
m a a t
T e
b r u i d s i a P 0 n
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
Woninginrichting
Grote Krocht 41, Zandvoort
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
s a l 0 n t a f e l
e n
m 0 d e r n e
3 8
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
tel. 02507-15705-18812, voor
T e l
3 4 3 .
r i e t e n
s t 0 e l
0 2
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
T.k.a. modern 5-delig bank- BRUILOFTEN - RECEPTIES
stel eerste klas merk; eerste
KOFFIETAFELS
Of afgeven bij:
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
klas leer. Als nieuw. Prijs
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
n.o.t.k. 02507-14175.
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Woningruil
Lijsten op maat
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

r

~i
Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels
6
7
8
9
10

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.

regels ƒ 7,63
regels ƒ 8,90
regels ƒ10,18
regels ƒ11,45
regels ƒ12,72

Alle prijzen incl. 6% BTW

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

ƒ 3,82
ƒ 3,82
ƒ 3,82
ƒ 5,09
ƒ 6,36

bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
Tapijttegels

nieuw, v.a. ƒ 1,25 p.st,
alle merken, o.a. Heuga,
project-geschikt v.a. ƒ 2,50.
SPECIALE PARTIJPRIJZEN.
HET TAPIJTTEGELHUIS,
1e Gonst. Huygensstr. 41,
A'dam. Tel. 020-6852950.
* Te koop 4 eiken barkrukken
per stuk ƒ50. 02507-16516.
* Te koop Siemens koelkast,
tafelmodel, met klein vriesvakje, ƒ50. Tel. 02507-17894.
T.k.
EIKEHOUTEN . BANKSTEL met velours kussens.
Tel. 02507-17463.
T.k. mod. witte tv kast, 85 cm
diep, 50 cm hg, 140" draaiplateau, pr.n.o.t.k. tel. 15425
* T.k.a. hoogslaper Rood
metaal met groot wit bureau.
Vr.pr. ƒ75. Inl. 02507-15913.
• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

Adres:

Lessen en clubs
•

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

AEROBICS
o.l.v. Anja v.d. Voort.
Bel v. info: 19701 of 12215.

Woningruil: aangeb. 3 kam.eengezins won. in Purmerend Noord, huur ƒ 536. Gevr.
3 of 4 kam. eengez.won. in
Z'vrt, huur tot ƒ600. Tel.
02990-44316.

Hobby's en
verzamelingen
•*• Postzegel(ruil)beurs, zat.
14 sept. Gemeenschapshuis
van 11-16 uur. Inl.: Zandv.
Postzegel
Club.
Tel.
02507-16456 of 16061.
* Verzamelbeurs Zandvoort
in Gemeenschapshuis zondag 8 sept. v. 12 tot 17 uur
veel verzamelprojecten. Toeqang gratis. Inl. 02507-14234.

Kleding
DE VAGEBOND
2e hands kinderkleding
UITSLUITEND za 7 sept.
wegens omst. GESLOTEN
- MODE-ONTWERPSTER maakt kleding op maat.
Ook aparte bruidskleding.
Adviseert u persoonlijk.
Alle soorten veranderwerk.
Voor alle leeftijden.
Bel of kom langs voor
vrijblijvend advies.

Tel. 17370.

Postzegels - Munten

Postzegelruilbeurs
Zaterdag 14 sept. a.s. houdt De Amsterdamsche Vereeniqinq
„DE PHILATELIST" een GROTE RUILBEURS in HUIZE PAX
Ferd. Bolstraal 194, Amsterdam, van 10.00 tot 17.00 uur
Bereikbaar met tram 3, 12, 24, 25 en bus 15. Toegang gratis.

Muziekinstrumenten

Cristofori

Diverse clubs

100% Live
uit
Zandvoort!
340.340.50

Gratis sex
Vrouwen zoeken sexcontacten 24 u. p/d
• 046-510216
Snel resultaat!
Het KAMERMEISJE in haar
te korte rokje, alles uit!!
06-320*328*33 (50 cpm).
Hete MANDY smacht naar;:
een heet hoogtepunt. X
06-320.322.03 (50 cpm). '
Hete meiden zijn op zoek
*** PORNO DATING * * *
06-320*321 *44 (50 cpm).

06/50 cpm. Red Ear H'lem
speelt graag mee bij het uitzoeken van een goede studie100 ondeugende Meisjes
piano. Voor kinderen vanaf 6 jaar hebben wij een grote keuze zoeken snel SEXCONTACT!
in nieuwe piano's en occasions vanaf ƒ 3475. Alle instrumen06-320'330*21 (50 cpm).
ten met garantie, gratis transport, servicestemming, in- en
omruilgarantie. Bij aankoop in de maand september doen 5 meisjes/dames ontv. tijdeHOMO: het is wel slikken
wij een verstelbare pianokruk CADEAU! CRISTOFORI geeft lijk/part-time in rom. privévoor die hete jongens.
gratis advies bij het zoeken naar een goede pianolera(ar)es. sfeer v.a. ƒ 100. 020-6252497.
06-320.327.01 (50 cpm).
* * * * HARDSEX * * * *
Keihard de lekkerste (50 c/m) Homo: Jongens onder elkaar.
Hoor ze heet TEKEER gaan,
!!! 06 - 320"325*35 !!!
06-320*330*88 (50 cpm).
is 6 dagen per week geopend. Kom gerust vrijblijvend kijken
en spelen. Prinsengracht 579-583, 1016 TH Amsterdam. "" RIJPE VROUWEN * * * * HOMO JONGEREN PRIVÉ
Veertig
jaar.en
hitsig!!
50
c/m
Tel. 020-6268485/6228989.
Heb jij trek in een heet
06-320*325*45
afspraakje met een jonge
Te koop orgel Solina A200, Gevr. voor vereniging piano
BETTY'S ESCORT
knul? Bel nu en je zit
en accordeon. Tel. 02507Tel. 02507-15563.
First class girls. Na 19.00 uur
direct apart met een boy.
17462 na 19.00 uur.
020-6340507/6328686.
06-320.322.16 (50 cpm).
** BI-SEX CONTACTLIJN ** Homo: Zoek je 'n hete boy
Bel 06-320*325*01 (50 cpm). voor een SEX-AFSPRAAK??
GRATIS
Ook voor trio-sexcontact.
06-320*330*18 (50 cpm).
Woninggids van Zandvoort
BI-SEX voor TWEE, direct
LINGERIE: Huisvrouwtje
apart met een heet meisje
Jolanda, volslank en DD!
makelaars o.g.
LflJ
of een lekkere jongen:
06-320*329*33 (50 cpm).
06-320.330.82 (50 cpm).
MARIETJE staat te liften
Blonde NATASJA doet het
in haar strakke rokje!
Tel. 02507-12614
met 2 hete Buurjongens.
06-320.321.20 (50 cpm).
06-320*327*77 (50 cpm).
MEEGENIETEN, triosex met
BUURVROUW Chantal en
Loesje en stoute Anita.
Radio, tv en video
haar hete buurjongens, live!!
06-320*328*04 (50 cpm).
06-320*328*01 (50 cpm).
MIRANDA: „Lekker met WenCAROLIENTJE, „vandaag dy onder de hete douche".
Firma Snel TV
ben ik zo ondeugend".
06-320*330*07 (50 cpm).
TV- EN VIDEOREPARATIEDIENST
06-320*324*01 (50 cpm).
MONIQUE,
haar eerste keer,
Geen voorrijkosten - Vooraf prijsopgave
De heetste MEIDEN hoor je
ze trilt van sex-genot.
Avond- en weekenddienst - 3 maanden garantie
op de sexadvertentielijn:
06-320.330.97 (50 cpm).
65+ 25% korting
06-320.325.80 (50 cpm).
Nieuw:
** BI-SEX PRIVÉ **
Tel. 020-6718088 - 09.00-22.00 uur
Direct apartlijn voor trio,
jongens en hete meisjes.
TV CORRECT
06-320.330.46 (50 cpm).
TV- EN VIDEOREPARATIE
Nieuw: SEX CONTACTLIJN
Snelservice, ook 's avonds en in het weekend. Geen voorrijLuister naar hete meiden
kosten. Vrijbl. prijsopg. met garantie. TEL. 020-6194718.
die op zoek zijn naar
jongens, voor het vervullen
Foto Boomgaard
Bijna iedereen in
van hun hete sexwensen.
Grote Krocht 26.
06-320.330.66 (50 cpm).
Zandvoort huurt
Telefoon: 13529.
De Orga/Livesex centrale is
UW FILM OP VIDEO
l
de
nieuwe
Nederlandse
Sexzijn[videofilms
ƒ 1,75 per minuut met
sensatie! Elk uur wordt de
bij videotheek
gratis achtergrondmuziek.
centrale door nieuwe meisjes
bemand! Elk uur maak je dus
Te koop kl. TV
kennis met een bloedstollend
in prima staat, ƒ325.
avontuur, je ontdekt de
Tel. 02506-16488.
nieuwe Porno/Technieken en
TV CORRECT
(hulp)stukken die je nog niet
TV- EN VIDEOREPARATIE
kende! Je gaat helemaal Live
:
Snelservice, dag-, middag- en
v; r.:; :-:vGörn;-- -->;
| zonder taboes alles doen wat
f
avonddient. Geen voorrijkosin je eigen slaapkamer mis=Slëgërsstraat 2b.
ten. Vrijbl. prijsopg. met gaschien nooit gebeurd!
:tèl:
02507^12070
06/50 cpm. Red Ear H'lem
rantie. Tel. 020-6194718.
Nu is het tijd voor een
hete sexafspraak met een
Onderhoud,
06/50 cpm. PO Box 547 H'lem
hete meid. TIPPELLIJN:
Onroerend goed
reparatie,
De SEXADRESSENLIJN, elke
06-320.330.42 (50 cpm).
en woonruimte
doe-het-zelf
dag nieuwe adressen van de
PARTNERRUIL. Privé,
te huur
hete dames & meisjes.
direct apart met mannen en
06-320.328.00
(50
cpm).
aangeboden
vrouwen die zin hebben in
Aangeboden
Behang- en witwerken tegen
'* De S.M. CONTACTLIJN "
een spannende sexruilü
Strenge sexcontacten.
06-320.330.91 (50 cpm).
billijke prijzen. Tel. 30308.
KAMER TE HUUR
06-320*322*20 (50 cpm).
De Witte Zwaan
LEDERSPUITERIJ voor het
Pascale doet het in de
vakk. kleuren en renoveren Tel. 12164; na 18 uur: 16658 Direct Snel SEXCONTACT! keuken. Echte KEUKENSEX.
van uw lederen meubelen.
De Live-Afspreeklijn:
06-320*330*98 (50 cpm).
Ook jasjes. Tel. 02993-69001.
06-320*322*88 (50 cpm).
PIKANT. 2 hete meisjes
Te koop
Duik snel in bed met een
zijn hitsig! Alles uit!!
gevraagd
06-320*330*34 (50 cpm).
hete meid! SEXCONTACT.
Computerapparatuur
diversen
06-320*328*02 (50 cpm).
PLEZIER VOOR TWEE,
en software
de manier om direct een
Een heet PRIVE-MEISJE
* Te koop gevr. 2 pers. kast- aan huis? Sexprivédating.
nieuwe vriend of vriendin
* Wie wil er spelletjes uitwis- bed. Tel. 02507-17385.
06-320.325.04 (50 cpm).
aan de lijn te krijgen.
selen voor de AMIGA compuBel: 06-9.500 (50 cpm).
T.k.
gevr.
grote
treinbaan
of
FLIRTEN
met
z'n
tienen.
Voor
ter. Tel. 02507-12031.
treinverzameling, mag oud leuke jongens en meiden.
SABRINA ligt te zonnen,
zijn. Tel. 02990-40354.
06-320.330.01 (50 cpm).
zelfs haar strakke tangaFoto - Film
slipje trekt ze uit. •
* * * * G-A-Y P-R-I-V-E * * * *
06-320.323.44 (50 cpm).
Jij wilt straks snel en
Onroerend goed
discreet een opwindend
SEX-ADRESSEN
Foto Boomgaard
en woonruimte
afspraakje regelen? Bel
via keuzemenu, snel de juiste
ook voor
te huur gevraagd
dar i Gay Privé, want daar dame kiezen, elke dag serieuportretfoto's,
zit je direct apart. Druk
ze adressen verwacht. Live
pasfoto's,
op de nul voor 'n andere door de dames ingesproken
receptiefoto's,
SPOED! Moeder met 2 kindejongen. Veel Succes!!
06-96.85 (50 cpm.)
groepsfoto's aan huis.
ren zoekt tijdelijke WOON06-320.322.68 (50 cpm).
Grote Krocht 26.
S.M. Direct apart met een
RUIMTE. Tel. 02507-14043.
Tel. 13529.
strenge meester of met
Te huur gevr. in Zandvoort, GLUREN: Buurvrouw Linda
is weer hitsig en heet.
een onderdanige slaaf!!
zelfst. woonr., géén flat, liefst
06-320*330*67 (50 cpm).
**Gay S.M. voor TWEE ***
Dieren en
met garage of carport v. echt06-320.329.99 (50 cpm).
Vanavond 'n vrijpartij?
paar 65+. Tel. 02502-48353
dierenS-E-X-C-O-N-T-A-C-T-LIJN Stiekem MEEGENIETEN met
tussen 17.00-19.00 uur.
benodigdheden
06-320.329.88 (50 cpm).
3 hete schoolmeisjes (18 j.).
T.h. gevr. etage of woning
06-320*322*04 (50 cpm).
VERSIER een afspraakje
voor gezin met 2 jonge kindevoor vanavond. Contactbox.
Stoute sex-afspraakjes.
ren voor periode 1 okt. tot
HONDENKAPSALON
06-320.330.77 (50 cpm).
Jonge MEISJES-CONTACT
+ 1 april '92. 023-243940.
•
ELLEN CATS
Vakkundige vacht-, voet- oor-,
VLUGGERTJE: Kim verwent 18 j.) 06-320.330.16 (50 cpm).
tand- en wasverzorging van
de jongens na de les.
Suzanne: achter de ramen
Financiën
en
uw hond/langhaar/kat/konijn.
06-320*330*32 (50 cpm).
geeft ze een hete show.
handelszaken
Tel. 12773 of 13368.
06-320.329.01 (50 cpm).
WAAROM WACHTEN?
HONDENKAPSALON
Zoek nu de vriend of vriendin
Tessa (18) is zo'n lekker
ELLEN CATS
Autoverzekering van je dromen. De Afspreek- OPGEWONDEN tienermeisje.
Vakkundige vacht-, voet- oor-,
lijn, luister en reageer direct. 06-320*328*88 (50 cpm).
V.A. ƒ75 - DORSMAN
tand- en wasverzorging van
06-320.320.33 (50 cpm).
blijft toch goedkoper!
* * * * * TIENERSEX * * * * *
uw hond/langhaar/kat/konijn.
Bel nu: 02507-14534.
Wat kan WENDY ondeugend
Jong en onschuldig ...?
Bellen 14.00-18.00 uur.
zijn,.vooral in de auto!
06 - 320*324*24 (50 c/m)
Tel. 12773 of 13368.
06-320.327.99 (50 cpm).
** TRIOSEX-Contactlijn **
Perzisch katertje, 13 wkn,
Rijwielen,
WULPSE Loesje gaat lekker
06-320.320.92 (50 cpm).
rood/wit, ingeënt, ontwormd,
tekeer met drie jongens.
Ook voor partnerruil.
motoren,
getat., met stamboom, ƒ500.
06-320.330.96 (50 cpm).
Tel. 020-6570039.
bromfietsen
Twee meisjes TEGELIJK?
Yvette gaat op SEXBEZOEK Bel Suzanne en hete Lisa.
bij het Annet. Triosex!
06-320.330.56 (50 cpm).
Huwelijk en
* Wie heeft een (oude) vouw- 06-320.320.95 (50 cpm).
UITDAGEND tienertje gaat
kennismaking
fiets te koop. Tel. .12031.
Zoek je een hete meid?
mee met 2 jongens. Trio!
Bel de TIPPELBOX:
06-320*326*01 (50 cpm).
• ANNULERINGEN van uw
500 POOLSE DAMES
06-320*322*11
(50
cpm).
advertentieopdrachten kunt u
Gratis info-fotobroch.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK Zoek jij een lekkere meid?
Zoek jij een lekkere Boy?
Fotoboek ƒ 10. Stg. AMOR,
De Hete MEIDENLIJN:
richten aan Centrale OrderafHomo/BI-sex/SM-DATING.
Postb. 95, 4724 ZH Wouw.
06-320*320*36
(50
cpm).
deling Weekmedia, Postbus
06-320.330.95 (50 cpm).
Tel. 01640-52623.
122, 1000 AC Amsterdam.

Cristofori

De Orga
Live/Sex
Centrale!

Non/Stop
Ordinaire
Pornosex!
340.320.80

340.340.25

Te koop
aangeboden
diversen

Diversen
Auto's en
auto-accessoires

Stichting Parapsychologisch Onderwijs

Paranormale opleidingen op het hoogste niveau. Realistisch,
*Te k. Hometrainer Alpina T.k. FORD TAUNUS 16 L vertrouwd en bekend van t.v., radio en pers. Wij starten in
de Luxe nieuw ƒ 275, pr. ƒ 75. 1979, 2 drs., geen APK, ƒ 400. september in A'dam met de opl. helderziendheid, magnetiseren e.v.a. Bel voor gratis brochure: 010-4567156/4566249. •
Televisie Philips 12 kan. kleur. Tel. 16488.
Pr. ƒ 100. Diverse andere
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en • Rubrieksadvertentie? Zie
spullen. Tel. 02507-17193.
Caravans
kamerverhuizingen. Vol verz. voor adres en/of telefoonnr.
Dag-nachtserv. 020-6424800. de colofon in deze krant.
*Te koop: damessandalets
Vouwwagens
mt 36 klein geprijsd! Het BesTuin/zomerhuisjes
te boek Readers Digest 3 a
ƒ5. Tel. 02507-20469.
T.k. OVERLOCK MACHINE, Te koop: ALPENKRUISER.
(Singer) nw. in doos ƒ799. Vr.pr. ƒ 500. Tel. 30308.
Boulevard Poulusloot 17
Tel. 02507-17463.
Reflectanten op advertenZuidboulevard bij watertoren
ties onder nummer gelieven
-Tel. 02507-18178
ervoor te zorgen dat het numOnroerende
mer in de linker-bovenhoek
goederen te koop
Italiaanse specialiteiten
op de envelop staat vermeld
gevraagd
en dat de brief geadresseerd
oven-, grill- en pasta-gerechten
wordt aan: Centrale OrderOok zeer geschikt voor kleine
afd. Weekmedia, Postbus
GARAGE
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
partijtjes tot 20 personen.
TE KOOP GEVRAAGD
voorkomt vertraging in de beTevens
om mee te nemen.
Tel. 02507-14534
nandeling.

Ristaurante Pizzeria
„La Rondine"
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Bloemencorso
zit dit jaar
vol contrasten

• Zuurstok Rose
heet de wagen van
de veiling op de bovenste foto. Bouwers zijn er nog
druk mee bezig. Het
is een van de foto's
die veilingfotograaf
Frank Bonnet maakte, en die te zien zijn
op de foto-tentoonstelling Ode aan de
Bouwers. Inzet: de
wagen Regenboog
van het corsocomité
Rijsenhout, die geschikt is gemaakt
voor vervoer per
container.

H

ET AALSMEERSE
BLOEMENCORSO wordt
monumentaler dan vorig jaar. We
hebben de hoeken van de wagens
optimaal benut. De contrasten zijn groot, Dat is goed
uit de verf gekomen." Dat vertelt Koos Zuidgeést die
voor de tweede keer de artistieke
eindverantwoordelijke is voor het Aalsmeerse
bloemencorso. Voor de vierenveertigste maal trekt
dit corso, ditmaal onder het motto 'Bloemen kleuren
je dag', van Aalsmeer via Amstelveen naar
Amsterdam, waar om vier uur het defilé op de Dam
plaatsvindt, 's Avonds rijdt het corso nogmaals uit,
maar dat gebeurt alleen in Aalsmeer. Dan is het corso
ook verlicht. In het corso rijden twintig praalwagens,
dertig luxe wagens en verschillende authentieke
voertuigen en voertuigen getrokken door paarden
mee.

Aalsmeer
09.15 Start op Raadhuisplein
09.41 Ophelialaan-Pompplein
09.52 Aalsmeerderweg (begin)
10.17 Aalsmeerderweg-Machineweg
10.56 Aalsmeerderweg-Legmeerdijk

Kroning Juliana was aanleiding
Voor de 44ste maal trekt zaterdag het Aalsmeerse Bloemencorso van
Aalsmeer via Amstelveen naar Amsterdam. De oorspronkelijke
aanleiding tot het houden van een Aalsmeers bloemencorso was de
kroning van Prinses Juliana in 1948 tot Koningin van Nederland. Na
deze eerste keer is het corso eigenlijk alleen maar gegroeid. De
blikken richten zich nu op het buitenland. Want het bestuur denkt
dat het Aalsmeerse corso een uitstekende propaganda kan zijn voor
het Nederlandse produkt. Het was eigenlijk al de bedoeling dat het
corso dit jaar naar Parijs zou trekken, maar door de Golferisis werd
de beslissing te laat genomen. De twintig praalwagens en bijna
veertig luxe wagens blijven nu dus in Nederland en dat betekent dat
het Corso 's avonds nog eens verlicht door Aalsmeer kan rijden.

Het motto: 'Bloemen kleuren je dag' is gekozen omdat men er
bij de eerste beprekingen van het corso nog vanuit ging dat de
bloemensstoet ook naar Parijs zou gaan. Om deel te nemen aan
een internationaal Folkloristisch Festival op de Champs Elyssee. De slogan 'Bloemen kleuren je dag' is internationaal zeer
bekend, omdat het Bloemenbureau Holland daarmee het Nederlands produkt promoot in het buitenland. Daarom ook opent
de bedenker van de slogan, de heer P. Wapperom, directeur van
het reclame-adviesbureau HVR-Alliance het corso. De Golfoorjlog gooide echter roet in 't eten. Want tijdens deze oorlog
imochten er vrijwel nergens evenementen worden georganiseerd
Iwaar veel mensen op afkwamen. Toen de crisis uiteindelijk
jvoorbij was, was het te laat om nog alle wagens geschikt te
maken voor vervoer naar Frankrijk.

Regenboog
Het corso wordt geopend door de aangepaste wagen van Rijsenhout. Op die wagen
zijn meteen al alle kleuren vertegenwoordigd, de wagen draagt namelijk als titel 'Regenboog'. „Licht en kleur zijn heel nauw
met elkaar verbonden. Het spontaan ontstaan van de kleur manifesteert zich in de
regenboog. Altijd opnieuw een boeiend
sprookje", zegt ontwerper Koos Zuidgeést.

AALSMEER - De route van
het 44ste corso is in Amstelveen en in Amsterdam iets gewijzigd. Ook de opstelling' van
de tribune voor het defilé op de
Dam is anders. Voorheen
stond die tribune voor het Paleis, nu staat hij voor het monument.
In Amstelveen is de wijziging, dat
als het corso uit de Noorddammerlaan komt, nu recht doorgaat de
Sportlaan op, en vervolgens via do
Van der Hooplaan het winkelcentrum bereikt.
De totale route is als volgt:

door Jaap Kok

Niettemin rijden er nu twee wagens in de
stoet die gedemonteerd kunnen worden. Dat
zijn de wagens van het buurtcomité Uiter; weg en die van het corso-comité Rijsenhout.
De eerste wagen is gebouwd door een gespepaliseerd bedrijf in Barendrecht, de aangepaste Rijsenhoutse wagen is een initiatief
n het corso-comité zelf.
Deze twee wagens zijn ook korter dan de
[wagens in vorige jaren, maar, aldus Koos
IZuidgeest, „als de wagens eenmaal op de
weg zijn dan merk je dat niet. Dit komt ook
door de optimale benutting van de hoeken
en de achterkanten, die zijn uitgebouwd.
Het voordeel van de nieuwe wagens is dat er
zijpanelen van een breedte van een halve
meter en een lengte van anderhalve meter
aan de wagens kunnen worden gemaakt.
Dat geeft de ontwerper de gelegenheid de
wagens een wat speelsere vorm te geven,
omdat hij nu niet altijd aan een rechthoek
zit gebakken. Maandag na het corso komt de
grote krachtproef. Dan wordt de wagen van
de Uiterweg, die rijdt onder de titel Bordeauxrood, gedemonteerd en in twee grote
zee-containers geschoven. Het is de bedoeling dat het geheel in anderhalf tot twee uur
in de containers zit.

Corsoroute in
Amstelveen en
in Amsterdam
gewijzigd

Bovenkerk/Amstelveen
11.16 Noorddammerlaan (Overweg)
11.27 Sportlaan-v.d. Hooplaan
11.45K.Karelweg-Plein 60
12.05 Rembr.wég-Laan Walcheren
12.25 Amsterdamseweg-Kalfjeslaan

Amsterdam
13.05 Olympisch Stadion
14.25 Olympisch Stadion (vertrek)
14.36 Haarlemmermeercircuit
14.48 Overtoomsesluis
15.13 Overtoom-Nassaukade
15.28 Nassaukade-De Clerqstraat
15.46 Raadhuisstraat-Spuistraat
16.00 Dam (defilé tot 16.50)
16.20 Muntplein
16.43 Weteringcircuit
17.20 Museumplein
17.36 Apollolaan (Hilton)
16.46 Olympiaplein-Stadionweg
17.55 B.veldertselaan-Boelelaan
IS.lOB.veldertselaan-Kalfjeslaan

Verlicht corso
Foto Luuk Gosewehr

Deze wagen moest wel worden veranderd,
want de maquette ging uit van een wagen
van twee meter breed, terwijl het oude onderstel een breedte van ruim drie meter had.
De grootste nieuwigheid, de demontabele
zijpanelen, zijn dus tijdens dit corso niet te
zien. Maar de gaten voor de zijbalken worden nu benut om een frame voor de verlichting aan de wagen te bevestigen.
Koos Zuidgeést heeft de vorigjaar ingezette trend wat betreft de samenstelling van de
stoet doorgezet. Want soms rijdt er een cluster van wagens, soms een eenzame praalwagens tussen de luxewagens. Regenboog is
zo'n eenling.
Na een aantal luxewagens komen vervolgens drie praalwagens pal achter elkaar.
'Kontrast' van het Buurtcomité Centrum,
'Sneewwit', van het Corsocomité Noorder
Legmeer en 'Zo groen als gras' van het
Buurtcomité Dorpsstraat/Helling. „Op de
wagen 'Kontrast' zetten kleuren en vormen
zich tegen elkaar af. Elk onderdeel afzonderlijk is daardoor sterker aanwezig. Dat
ligt anders bij 'Sneeuwwit'," aldus Zuidgeest. „Die wagen is zo smetteloos wit als
een verse sneeuwdeken kan zijn, zo adembenemend is ook een witte bloemenpracht. En
daarmee geheel in tegenstelling is 'Zo groen
als gras'. Soepel meebuigend met alle winden stofferen grassen vele hectaren van het
landschap met hun fris groene kleur."

pleet met jongen. Boerenzwaluwen, dat wel.
Maar het comité vraagt zich af of dit gezin te
verstoren is met een rit door Amsterdam.
Maar uiteindelijk zal de wagen die gekenmerkt wordt door het gebruik van een aantal vrolijke kleuren, toch wel op de weg
komen. De wagen wordt gevolgd door een
boerenkar met boerenkapel. Vervolgens
even rust met drie luxe wagens, waarna er
weer een cluster van drie praalwagens
komt.
Dan verschijnen 'Avondrood' van het Corsocomité Zevenhoven/Noorden, 'Zwart/Wit'
van het Corsocomité Kudelstaart en 'Zuurstok Rose' van het Corsocomité VBA. „De
laatste zonnestralen van een warme dag zetten zich af tegen een wolkendek. Deze laatste stralen houden vaak een belofte in voor
de volgende dag," weet Koos Zuidgeést.
Zwart en wit noemt hij geen echte kleuren,
maar ze geven de grootst mogelijke contrasten weer. De wagen is opgebouwd met
schaakborden, want in het schaakspel zijn
de tegengestelde belangen van de spelers het
best geïllustreerd. De wagen 'Zuurstok
Rose' wordt gekenmerkt door een groot aantal buizen. „Bij dit ontwerp is de associatie
met zuurstokken een leuke bijkomstigheid.
Veel belangrijker is echter de spanning welke binnen dit strakke ontwerp te vinden is,"
zo beoordeelt Zuidgeést dit ontwerp.

Na weer een rustpunt komt 'Oranje Boven' van het Corso-comité Hornmeer. Die
Zwaluwen
wagen rijdt weer apart, maar kan toch niet
Het Corsocomité Oosteinderweg-Noord losgezien worden van die drie wagens die
twijfelt nog of de wagen 'Boerenbont' wel onder de titel 'Rood Wit Blauw' rijden.
kan meerijden. Op die wagen komt onder „'Oranje Boven' is een wagen met uitbundimeer een hooiberg voor. En in die hooiberg ge figuratie, want Oranjefeesten waren feesis nu een zwaluwengezin genesteld. Com- ten waar men vaak lang van te voren naar

uitkeek. „Met 'Oranje Boven' geven we een op zee is er heel wat afgevochten om het
knipoog naar deze hoogtijdagen," aldus waardevolle zilver te bemachtigen, wil ZuidZuidgeést.
geest met deze wagen laten uitbeelden. Vervolgens 'Bonte Mengeling' van comité Aalsmeerderweg-Zuid. Een wagen waarop schilNationale vlag
ders een duidelijke rol vervullen. „Hier trefNa even een rustpunt, volgt de nationale fen de schilders en bloemenarrangeurs elvlag. Drie wagens die alle drie de titel 'Rood, kaar met gebruikmaking van vele
wit, blauw' hebben. Deze serie was duidelijk uiteenlopende kleuren."
bedoeld voor Frankrijk. Want in Parijs zouden ze in omgekeerde volgorde rijden, op die
manier de Franse vlag vormend. 'Rood' is Demontabel
van Buurtschap de Vriendschap. Met rood
Bordeauxrood is de wagen van het Corsois op grafische wijze een aantal typisch Hol- comité Uiterweg. De wagen dus die demonlandse zaken in beeld gebracht. Kleine en tabel is. Op vernufige wijze kunnen zijpanegrote zaken, zoals onder andere molens, die len worden verwijderd en kan de bovenHolland herkenbaar maken. De witte wagen bouw van de wagen worden gehaald. Met
wordt gemaakt door Corsocomité Ter Aar. deze wagen werd dus duidelijk richting
„Het maakt niet uit," zegt Zuidgeést, „zowel Frankrijk gelonkt, want 'Bordeauxrood'
vanuit de lucht als vanaf het water zijn er suggereert de prachtige donkere gloed van
zoveel herkenningspunten die ons vertellen de mooie Franse wijnen," aldus Zuidgeést.
dat dit Holland moet zijn. 'Blauw' van het
Het corso wordt wat betreft de praalwaCorsocomité Helpt Elkander, tenslotte, gens afgesloten met de wagens 'Gifgroen'
heeft het water als belangrijk element. Alle van het Buurtcomité Oude Spoorbaan, 'Kazeeën zijn bevaren om het Hollandse pro- nariegeel' van het Corsocomité Schik In en
'Prisma' van het Corsocomité Hornweg/Madukt wereldwijd bekend te maken.
Het corsocomité De Kwakel leeft zich uit chineweg. „Als we het frisse groen gaan
in zeegroen. Het is een wagen met een bood- combineren en mengen met paarse en blauschap, volgens Zuidgeést. „Wit zand, helder we kleuren, ontstaan er kleurdissonanten.
water en weelderige plantengroei zijn nu Deze wat vals en mystiek aandoende kleunog te vinden op onze aardbol. Daar moeten ren wekken soms angstige, dan weer boze en
we zuinig op zijn." Maar de Kwakelaars zelf gevaarlijke sferen op," voorspelt Zuidgeést.
maken een exotisch feest van de wagen.
Van 'Kanariegeel' zegt hij: „Niet elke vogel is
De gemeente Aalsmeer verschijnt 'In geu- een kanarie en niet elke kanarie is geel.
ren en kleren'. „De verscheidenheid in aan- Maar kanariegeel is gewoon." En met 'Prisbod is zo groot dat alles in elke geur en kleur ma' heeft de ontwerper geprobeerd de rijke
te creëren is." Het corso-comité Aalsmeer- kleurenschifting van rood, oranje, geel,
Zuid heeft de Zilvervloot onder haar hoede. groen, blauw en violet te krijgen die ontstaat
Door de eeuwen heen hebben edelmetalen als een lichtstraal door een glazen prisma
een magische aantrekkingskracht. Vooral valt.

21.00 Oosteinderweg-Lijnbaan
21.13 Van Cleeffkade-Stationsweg
21.38 Stommeerweg-Zwarteweg
21.45 Kudelst.weg-Beethovenlaan
21.52 Beethovenlaan-Dreef
22.00 Dreef-Zwarteweg
22.15 Achteringang VBA

Reünie B.B.
ZANDVOORT - Bescherming Bevolking kring Noord-Holland houdt
zondag 15 september een reünie in
veilinggebouw Kennemerland, Bestevaerstraat 75 te Alkmaar. Deze begint om elf uur 's morgens en eindigt
om elf uur 's avonds. Het is de eerste
reünie voor iedereen die ooit aangesloten is geweest bij een der kringen
van de onlangs opgeheven Bescherming Bevolking in Noord-Holland.
Door middel van trefpunten voor de
kringen A t/m G en een informatiestand wordt het gemakkelijk gemaakt, bekenden van de eigen oude
groep te herkennen. Daarnaast zijn
er exposities en films uit.de B.B.-tijd
te zien.
Ook oud-leden uit Zand voort zijn
welkom, eventueel met partner en
huisgenoten. Omdat het comité
graag weet hoeveel mensen er ongeveer komen, wordt iedereen verzocht alvast te reageren. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij de
heer P. Bok, telefoon 023 - 323590.

Foto-tentoonstelling over
pbouw van praalwagens
AALSMEER - Onder het motto 'Ode aan de bouwers' wordt
tijdens de tentoonstelling van de praalwagens een bijzondere
foto-tentoonstelling gehouden. Veilingfotograaf Frank Bonnet
is in zijn vrije tijd namelijk bij alle corsocomité's geweest en en
leeft tijdens het opbouwen van de wagens deze op een kunstzinnige manier in zwart-wit gefotografeerd. Het resultaat van zijn
>'"erk is op de tentoonstelling te zien.
Het corsobestuur was toch al van
Wan ditmaal ook de maquettes, het
^liereerste begin van het corso, ten"oon te stellen. Nu maken zij samen
net de foto's deel uit van een tenoonstelling in de tentoonstelling.

Dodelijk ongeluk
op de Schipholweg
BOESINGHELIEDE - Een der-

igjarige inwoner van Vijfhuizen is
•'rijdagavond overleden, nadat zijn
uto over de kop was geslagen.
Het ongeluk gebeurde om half tien
}
P de Schipholweg, tussen Boesing: Oliede en Haarlem. In de richting
'an Haarlem reed een slecht verlichlandbouwtractor, bestuurd door
i 39-jarige inwoner van Vijfhui;e
n. De tractor trok een met stro
)L
'lnden aanhangwagen. Uit tegeno"ergestelde
richting kwam een aana
l auto's.
Een van deze wagens kwam tijyens een inhaalmanoevre in botsing
?iet een wiel van deze tractor. Het
'ioj brak af, waarna de auto over de
r°D sloeg .
De bestuurder van
*•e andere auto, een 43-jarige Haarimer, kon de auto niet meer ont'ij'ken.

Onmiddellijk na de opening van
het corso op vrijdag 6 september begint in het veilinggebouw aan de
Legmeerdijk in Aalsmeer de tentoonstelling van de twintig praalwagens, luxe wagens en rijtuigen. Die
tentoonstelling wordt omlijst door
allerlei activiteiten.
Op vrijdag wordt de expositie gehouden vanaf drie uur 's middags
tot elf uur 's avonds. Zondag is hij
open van negen uur 's morgens tot
zes uur 's avonds. De bezoekers hoeven op vrijdagavond niet alleen naar
de geëxposeerde wagens te kijken,
zij kunnen ook genieten van danswedstrijden die worden gehouden.
Een groot aantal semi-profs neemt
deel aan die wedstrijden.
Zondag is er op de tentoonstelling
zoals gebruikelijk ook weer de grote
braderie, met vele oude ambachten.
Speciale aandacht wordt besteed
aan het opvangen van kinderen. Er
wordt een zogenaamd kinderparadij s ingericht, waar de kinderen zich
onder meer kunnen vermaken met
het inkleuren van kleurplaten, waarvoor leuke prijsjes beschikbaar zijn.
Verder is er zondag een bloembindshow, verzorgd door de Nederlandse Tuinbouw Studiegroepen
(NTS). Tijdens die show kunnen de
bezoekers ook zelf proberen een
boeket of bloemstukje te vervaardi-

gen. De bezoekers kunnen nog meer
doen. Zij kunnen namelijk de wagens aan de jurer ing van de corso wagens. Zij beoordelen welke wagen
uiteindelijk de publieksprijs krijgt.
Onder degenen die deze wagen hebben aangewezen wordt een prijs verloot.
Tijdens de tentoonstelling voert
de Rotary Club Aalsmeer-MijdrechtUithoorn ook weer actie ten bate van
Artsen zonder Grenzen, de organisatie die zich overal ter wereld inzet
om het menselijk leed te verzachten.
De leden van de Rotary-club verkopen loten voor een gulden per stuk.
Ieder lot eindigend op een vijf wint
een orchidee Dendobium, geteeld in
Tahiland.

Bereikbaarheid
De tentoonstelling is goed met het
openbaar vervoer te bereiken. Vanaf
het centrale punt Hortensialaan in
Aalsmeer, waar alle bussen aankomen, rijden pendelbussen naar het
veilinggebouw aan de Legmeerdijk.
Vanuit Haarlem en Utrecht komt
op vrijdag en zaterdag lijn 140 naar
het Hortensiaplein. Vanuit Amsterdam heeft men de beschikking over
twee lijnen: 171 of 172.
Vanuit Leiden wordt het iets
moeilijker, want dan moet men
overstappen, pp vrijdag en zondag
kan men de lijnen 111 of 112 tot Leimuiden nemen en hier kan men dan
overstappen op lijn 171 of 172. Vrijdag kan men ook gebruik maken
van lijn 145 tot Hoofddorp. Daar
moet men dan overstappen op lijn
140 richting Utrecht. Op zondag kan

• Op de tentoonstelling Ode aan de Bouwers is ook deze wagen 'Sneeuwwit' te zien.

men vanuit Leiden ook lijn 145 tot
Nieuw-Vennep nemen, vervolgens
daar overstappen op lijn 144 tot
Hoofddorp en dan weer verder met
lijn 140.

Foto: Frank Bonnet

Vanuit Schiphol tenslotte kan uitstappen bij restaurant Flora aan gulden, vijfenzestigplussers vijf gulmen vrijdags gebruik maken van lijn de Kruisweg, waarna men lijn 140 den, kinderen tot twaalf jaar 3,50
141 die rijdt naar het Hortensia- (richting Utrecht) kan nemen tot gulden. Groepen van minimaal twintig personen krijgen tien procent
plein. Zondag moet men gebruik het Hortensiaplein in Aalsmeer.
Entreeprijzen: volwassenen 7,50 korting.
maken van lijn 174 of 176 en dan

Ford Capn 1 6 S bj 78 nwe
Apk rijdt prima met blauw
/ 1 450 Tel 02990 37825

Autorubrek SHOWROOM versch|nt elke week in alle
edities \an Weekmed a l w Amsterdams Stadsblad
Buitenveldertse Courant Diemcr Courant De N euwe
B|hicr N cuwsblad Caasperdam N euwsblad De
Purmer De Zaansc Gei nsbode De Nieuwe Weesper
N cuwsblad Haarlem •normeer Amstclveens Weekblad
U t oornsc Courant Do Ronde V^ncr Aalsmeerder
Coura if LH Zandvoorts N cuwsblad
De Tdvcrici t es u de rubr ck SHOWROOM worden op
vr |dcicj ooi geplaatst i Het Parool
Hoe kunt u uw tekst opgeven'
T l ton scl van maandag i/m vr [dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 0206658686 Fax 020 6650321
Scl r ftel |k Vul de bon n en /end de^t aan
SHOWROOM Postbus 156 1000 AD Amsterdam
Afgeven kan ook Het Parool W bautstraat 131 of Rok n
l 10 Anslerdam
Algeven kan ook b| do volgende Weekmed akantoren
Anstelveon Gebouw Aemstelst |n Laan van de Helende
Meesters 421 B Purmerend Weerwal 19 U thoorr
Sta onsstraat 70 Weesp N ouwstraat 33 Zandvoorl
Gasthusplem 12
Alle opdrachter (zowel lelefonsche als schriftelijke) de
voor donderdag 20 00 uur n ons bez t / |n worden de
volger de dag n Het Parool geplaatst en de volgende
w =ek n alle Weekmed okrantu
Totale oplage 750 000 exemplaren
Wat kost een advertentie in SHOWROOM'

3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ 11 ,mm-prijs
ƒ 5,68
mm prijs met vignet
ƒ 6,10
Alle prijzen zijn excl 6% BTW
Gewone advertenties tarief op aanvraag

Voor meer informatie of advies bel

020-665 86 86
Alfa Romeo

Peter Meijer Cars N.V.
Alfa Romeo 164
6 cyhnder 3 liter katalysator automaat kleur zwart
leeigenaar, 60000 km alle accessoires oa SonyCD speler
airco ABS elektrische stoelen Bornet velgen en verlaagd
Nieuwpnjs 98 000 nu 57 500 Inruil mogelijk
Kabelweg 42 tel 0206811211 fax 020 6811141

AUDI

BMW

Audi Centrum
Autovroon
Amsterdam

Asmoco
Off BMW dealer
1e Ringdijkstraat 39
Amsterdam Oost
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Saab

Renault

Ford Granada 2 0 4 cil bijna MGB GT bj 75 APK 7/92 Renault 5 GTL bijna 84 Apk
992 bord rood 3 drs Zeer
84 APK 7 92 zeer mooi ge RVS uitl i g st ƒ 9 950
wonebak /3775 0206146392 Tel 0250341871 Inr kl auto gaaf ƒ 2775 Tel 0206146392
bespreekb
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
Honda
garantie
Mitsubishi
Wibautstraat 224
Honda Civic de Luxe bj 83
020 561 96 11
Mwe Apk Met blauw perfecte Colt 1500 GLX royal 87
staat ƒ 4 450 Tel 02995 2450 i z g s t 1e eig 61000 km Renault Fuego coupe 2 L bj
ƒ9750 0206004718/5404755
81 nwe Apk nette auto
k Honda Prelude EX 1800
2450 Tel 0299037825
GOLDCAR AMSTELVEEN
B j eind 84 APK tot eind 92
10900 Heel mooi en netjes Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
occasions Tel 0206433733
RENAULT-DEALER
020 6956763

Volvo

SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh rep apk

440 GLE Inj
25000 km div extra s
90
440 GL 45000 km
89
740 GL Sedan LPG
89
360 GL inj 35000 km
88
340 1 4 5 speed
89
340 DL 5 speed
84
340 GL automaat
85
343 DL aut 55000 km
82
VOLVO NIEROP
Vancouverstraat 2 12
A dam west 020 6183951

Nieuwe
Royal Class Saab s
va ƒ17000 ii
Hoofddorp 02503 14097

Seat
SEAT AUTOCENTRUM APC
Off Seat dealer
voor Groot Amsterdam
2e Schinkelstraat 1828
Adam tel 020 6763335

biedt aan met 1 jaar
Mitsubishi Colt 1500 GLX duur
topoccasion garantie
ste model uit I986 met ANWB
Hyundai
keuringsrapport
R 5 GTL 5 drs
03 86
R 5 GTS 3 drs FashionOS 88 SEAT AUTO KOHIER SEAT
AMSTERDAMS GROOTSTE ƒ 9 500 Tel 023 272194
R 5 TR 3 drs
04 89
HYUNDAI SHOWROOM
v d Madeweg 23
R 5 TR 3 drs
06 88
vindt u in Noord
Adam 0206686146
Nissan
R 9 TL Cheverny
03 88
De Scoupe m alle
AUTOBOULEVARD
R 11 TL 3 drs
03 87
kleuren op voorraad
Nissan Blueb 1 6 1 b j 86 APK R 11 GTL Chev 3 drs 05 88
gek i pr st vr pr ƒ11 500 R 21 TL 17
Subaru
06 86
02503 24835
R
21
GTL
17
08
89
T T Vasumweg 32
AUTO SERVICE WETTER
02 89
(a/d Klaprozenweg Adam N) Nissan Cherry m 84 i pr st R 21 Nevada GTD
Zwanenburgerdijk 503
nwe Apk rijdt prima ƒ3950 VW Polo CL diesel
08 87
0206310615
Nissan Sunny 13
02 86 Zwanenburg Tel 029076572
Tel 02990 37825
Auto Centrum Duivendrecht
Skoda 130 Rap Coupe 03 87 De enige off SUBARU DEA
Hyundai onderhoud incl APK Nissan Cherry bj 85 i z g st Fiat Uno 45 Champ
03 88 LER + occ voor Purmerend
Diesel
nwe
Apk
rijdt
perfect
gratis leenauto v a ƒ299
e o Tuijp b v West Beemster
ƒ5950
Tel
02990
37825
Schade herstel 0206995176
02999 278 Jisperweg 39 40
Nissan Sunny 1500 GL rood
Hyundai Pony bj 83 nwe apk
Amsterdam - Noord
z g st rijdt prima ƒ 1 950 b j 81 cass ree zuinig ƒ 1400
Asterweg 14
MOOY EN ZOON
Apk tot 3 92 0206401185
"el 0299037825
Tel 0206370565/6372165
v/h Museum: autobedrijven
Sunny diesel GLX 10 85 uitst
Aster zegt het met service
staat 1e eig prijs ƒ6250 Tel
Lada
T k Renault 5 TL b j 83 APK Al 15 jaar uw dealer
075 163164
In PRIJS gelijk
mei 92/2750 0206153524
Te koop Datsun Cherry GL
AUTO SERVICE WETTER
in SERVICE beteri
APK bj 80 goede auto Vr pr • De advertentie afdeling be Ook voor een gegarandeerde
Al onze occasions met ster
houdt zich het recht voor ad
ƒ1950 Tel 0206174194
1 jaar garantie
occasion
T k aangeb JEEP NISSAN vertenties eventueel zonder
Lada 2107 151987 ƒ 6750' PATROL bouwjr 88 zwart opgaaf van redenen te weige
Rtiysdaelkade 75, A'dam-O.Z.
Info 020-6623167-6732853
Lada 2107 161988 ƒ 8995* 60000 km div access o a ren (Art 16 regelen voor het
Samara 13
1989 ƒ10750' spec velgen Pr n o t k Tel advertentiewezen)
Samara 1 5 dig 1990 ƒ 15 500' 02977 20417 of 02975 60772
Lada 1200 S 1986 ƒ 3500
Suzuki
Volvo 343 L
1 9 8 2 / 2 950
Opel
Hyundai Pony 1 5L
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
1988 ƒ 9500
voor Amsterdam diverse occasions m voorraad
Opel Ascona 20 i LS m 88
Zwanenburgerdijk 503
Showroom Hemonylaan 25 A (verl A Cuypmarkt) 0206799100
Zwanenburg Tel 029076572 LPG nwe Apk 4 drs i pr st
Showroom/werkpl /magz Mmervalaan 85 0206793249/6713581
1e eigen ƒ10950
LADA BONTEKOE
Altijd aantrekkelijke occasions Tel 02990 37825

AUTOKROOY

Aster

APK gekeurd BOVAG garantie Opel CORSA 3 drs 1 3S dec
88 kl wit 14100 km ƒ14000
Verrijn Stuartweg 6 Diemen
Tel 0297530409
TEL 0206992865
Opel Kadett 10 79 rood goed
onderh
motor lak
i pr st
Mazda
ƒ2000 Tel 0297565022
vlazda 323 Autom nw mod Opel Kadett H B m 83 punt
82 nwe Apk i pr st ƒ 2 450 gaaf nw APK rijdt perfekt
Tel 02990 37825
ƒ3950 Tel 02990 37825

Mercedes Benz

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

Suzuki Alto Gl indigo div ace
bj 88 in nieuw staat ƒ8250
02990 42388/02990 49875

Suzuki Swift 1 3 GLX 5 87
APK 7 92 5 drs elek ramen
sunroof
5 bak
zilv grijs
ƒ9475 0206146392

Toyota

Zeilemaker Opel

Service en
reparatie

Algemeen

APK + grote beurt v a ƒ 290
DIESELSERVICE
brandstofpompen verstuivers
cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industneweg 27 Duivendrecht
tel 0206980639
APK keuring zonder afspraak
Ook reparaties en onderhoud
Garage West Cente 2e
Helmerstr 15 tel 0206122476

AUTO CENTRUM DUIVENDRECHT
Ford Escort beige metallic schuifdak
1985 ƒ 7 950
Hyundai Pony 1 5 GL blauw metallic sunroof1989 ƒ12900
Mitsubishi Galant 1 6 wit
1986 ƒ 8 950
Volvo 340 GL Diesel 4 deurs blauw rrietallic 1985 ƒ 7 950
Met BOVAG GARANTIE Industneweg 27 Tel 0206995176

Peter Meyer Cars NV
Alfa Romeo 164 aut USA sp

90 zwartnw ƒ 98 000 nu ƒ 57 50

BMW 325 IX 1987 zwart metallic

nw ƒ 98 000 nu ƒ 37 50

Volvo 340 1 4 3 drs LPG b j 7
89 kat ƒ 10 500 nw staat 020
6920632

A P K KEURINGSSTATION
Cadillac Limousine compl m alle ace 83 wit
ƒ 77 50
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Daimler36 1e eig 87 anthrgrmet nw/180000 nu/5750
Volvo 340 mod 84 APK 6 92 Asterweg 24A A dam 6364702
3 drs Ipg wit zeer mooi
Jeep Wrangier Laredo 6cyl aut 89 witnw ƒ 60 000 nu ƒ 36 50
Auto Centrum Duivendrecht
ƒ3475 Tel 0206163260
Groot onderhoud incl APK
nw ƒ 68 000 nu/ 46 00
VOLVO DEALER BIEDT AAN en gratis leenauto ,/ a ƒ 299 Mercedes 190 E 89 zwart metallic
Mercedes 280 SL alle accessoires 82 brons met ƒ 75 00
760 GL TD aut zilver met 87 Schade herstel 020 6995176
Mercedes 380 SL USA uitv alle ace 83 rood
ƒ 82 50
740 GL antraciet
88
Mercedes 450 SL USA uitv alle ace 80 zwart met ƒ 65 00
740 GL aut LPG zilver
87
Bedrijfsautos
740 turbo schuifd wit
86
Peugeot 205 XE
1990 wit
nw/20500 nu ƒ 16751
460 GL blauw met
90
1990 rood
nw ƒ 37 500 nu ƒ 28 75i
RADIATEUREN Peugeot 405 GLD
440 GLE blauw met
89 BLOKSMA
nw ƒ 36 000 nu ƒ 30 75I
Kapoeas Peugeot 405 break 1991 wit
360
1986 t/m 1988 warmtewisselaars
1991 rood
nw ƒ 30 250 nu ƒ 23 75i
340 DL diesel
1989 weg 17 Adam 0206148385 Peugeot 309 XLD
Peugeot 605 SRI
1991 brons metallicnw ƒ 57500 nu/4950
340 17
1987 t/m 1989 CHEVY VANS
340 14
1986 t/m 1990 Nieuw en gebruikt diesel en
Inruil mogelijk
340 automaat 1986 t/m 1989 benzine Officiële Europese
Kabelweg 42 Amsterdam Tel 0206811211 fax 020 6811141
fabneksgarantie
Import USA Cars Keurenpl 9
Spring m 't Veld
A dam Osdorp 020 6670121
Oostemderweg 338 342
Peugeot-dealer
1432 AX AALSMEER
UW VOLVO DEALER
AMSTERDAM
Rijscholen
Meeuwenlaan 128
sinds 1930
Alfa Romeo
Tel 0206369222
Door inruil verkregen
1e 10 AUTOrijlessen + 1e 3
02977 24696
Ook voor leasing
diverse vreemde merken
MOTORrijlessen a ƒ 25 per les
Volvo 340 DL 89
ƒ1795
0206853683 b g g 6181775
Honda
Citroen Visa 11 RE 87/ 8 30
Autosloperijen
075 174996 en 02990 34768
02977 44146
SuzUki Alto GL 87 ƒ 7 50
AUTORIJSCHOOL DIK MILET
Fiat Panda 1000 CL 88 zwar
Autosloperij A de Liede
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur
ALFA ROMEO
35 000 km
ƒ 9 75
Neem geen risico ong
Gratis halen en brengen
Inruil en financiering mogelijf
PTT vrijwaring RDW
Tel Adam 0206942145
Alfa 33 1 3 S 4x
1987
Adres Baarsjesweg 249 253
(s)loopauto's
Alfa 33 1 3S Sportw
1988
Autorijschool Ferry
Adam tel 0206121824
Alfa
33
1
7
QV
1987
HOOGSTE PRIJS
1e 10 lessen a ƒ 27 50 per les
+
50
auto s APK gek De
Tel 0206198691
Alfa
75
1
8
2x
1990
Tel 0206932074
Alfa 75 1 8
1989 Bnelstr 18 Adam zijstr Haa
AUTOWRAKKEN tegen de AUTORYSCHOOL MADURO
bij
moler
1990 lemmerw
hoogste prijs voor de deur Staat voor kwaliteit Bel nu voor Alfa 164 TD
Alfa 164 3 O V6
1988 020 844079 Tevens INKOOP
gehaald Autosloperij Jan
een afspraak voor een gratis Alfetta 2 0/1 8
82/83/84 Morris Manna 78 rijdt pnrm
Tel 0206361178/029076248 proefrit Tel 6003882
Alfa Giuhetta 2 0/1 681 t/m 85 Nette auto ƒ 350
Centerparts
Celie 1e 10 lessen ƒ 42 50 p u
Tel 02990 37825
vraagt sloop en schadewa Spoedcursus ƒ 1555 Theorie COMPANY CARS ALFA
gens Origineel R D W vnjwa proefex a ƒ 625 0206416607
Alfa 33 1 3
1991
ring De hoogste prijs en geen
Accessoires en
Alfa 33 1 5 l E
1991
risico Tel 6107942 of 6107946
Alfa 33 1 7 QV
1991
onderdelen
Autoverhuur
Grote sortering ONDERDELEN
Alfa 164 Twm Spark
1990
van alle schade auto s alle
Alfa 164 Turbo Diesel 1991 AUTO ELEKTRA HECHRI B\
*AAA MATZER BV*
merken alle bouwjaren
Klaar terwijl u wacht
Div personenwagens v a ƒ25
Ravenstijn 025025435
3
HONDA
Ruilstarters en dynamo s
div bestelwagens v a 11 17 m
Valkenburgerstraat 134
Het HOOGSTE BOD"" Bel + autoambulance 020 6630836
Civic 1 3 L
1985
Tel 0206240748
voor vrijblijvende prijsopgaaf
BIJ
Civic 1 3 L
1986
Loop sloop en schadeauto s
Grote
sortering
ONDERDELE
Civic 1 3 L
1987
m vrijwaring Tel 0206754193
Civic 1 4 GL 4x
1988 van schade auto s alle
Civic 1 4 GL Autom
1988 merken alle bouwjaren
niet
RAVENSTIJN 0250245435
Auto's te koop
Civic
1
4
GLX
sedan
1989
Studenten 10% korting
Lid Nevar
Shuttle
1
5
1984
- auto ambulance & opnjauto
gevraagd
Integra
1
5
L
1987
TOYOTA
DE GRAAF
-9 pers bussen en piek up s
Integra 1 5 EX
1987
Alle onderdelen voorradig
DE HOOGSTE PRIJS
Avond- en nachttar A c c o r d 2 0 E X
1986 Condensatorweg 44 A darr
elk merk auto a contant met bestelwagen afhalen na 1730 Aerodeck20L
1987
SI dijk Info 0206865511
vnjw bewijs Tel 0206105478
uur en de volgende morgen Prelude 1 8 EX Aut
1984
Ook zaterdag geopend
om 8 00 uur retour
HOOGSTE PRIJS
tegen 4 uur tarief
COMPANY CARS HONDA
voor elk merk auto a contant
0206794842 0206908683
met vnjwanngsbewijs
Diversen
Prelude 2 O EX Aut
1990
Tel 0299037825
Accord20l
1991 Wordt nu autorij instrukteur e
Autofinanciering
INKOOP AUTO S ± ANWB
Concerto 1 51 power st 1991 bepaal je eigen mkomei
pr snelle afw a contant m
en verzekering Civic 1 51 GL
1991 Werkgarantie mogelijk
D
vnjw bew def geen bezw
goedkoopste en de beste va
Tel 0206108280/6149352
ANDERE MERKEN
Auto goed en goedkoop
Ned ƒ1650
MICHEL op
Koop
of VERKOOPPLAN
verzekerd mnd/kwart bet
020 6853057/02990 34768
NEN' Bel dan snel Nationale Alle verz CELIE 0206416607 Peugeot 205 1 4 XR1988/1989
Occasionhjn 023365206
Peugeot 205 XE
1985
• SHOWROOM
Voordelige
autoverzekering
Peugeot 309 GR Diesel I987
Te koop gevr Peugeots 404 Bel voor gratis offerte
de autorubriek in
Tnumph
Sport
TR
7
1982
504 505 J5 604 TD Schade of 02903 1829 of s avonds 02992
Het Parool en Weekmedia
VW
Golf
1
3
CL
1987
sloop
Autocommerce 1378 OBM Verzekeringen
Huis aan huis n heel
VW Golf 16 V GTI
1988
Amsterdam en omgeving
023 338895
Ook bet per mnd/kwrt
Toyota Celica GTI 16 V 1988
Oplage 750 000 ex
Opel Ascona 5 drs GLS 1987
Tel 0206658686
• SHOWROOM De autorubriek voor Amsterdam en omgeving Opel Kadett 3 drs 161 GTI988
Oplage 750 000 ex
• SHOWROOM
Nissan Micra 1 2 SLX 1990
Elke week m Het Parool en
De autorubriek voor
Ford Sierra 20 Cl
I987
alle nieuws en huis aan huisbladen van WEEKMEDIA
Amsterdam en omgeving
Rat Regata 85 S
1987
Tel 0206658686
Oplage 750 000 ex
Fiat Ritmo 60 L
I987
Fiat Panda 1000 cl
1986 Elke week in Het Parool er
SHOWROOM verschijnt huis aan huis m geheel
Nissan Cherry 1 7 Diesel I984 alle uitgaven van WEEKMEDIy
Tel 0206658686
Amsterdam en omgeving
Suzuki 4x4 SJ 410 St
1984

Van Vloten
Amsterdam

Cobussen

INRUILWAGENS
Aanbevolen door „Toyota de Graaf"
Mercedes 200 Diesel m 80 Constant keuze uit 100 auto s Toyota Starlet 1 O Spec
dec 8 6 / 9 450
Occasions
Burg D Kooimanweg 7
nwe Apk i pr st prima motor
Audi 80/90 en 100
Toyota Starlet 1 3 Sportpak
dec 86 ƒ10750
Purmerend
02990
22551
3 5 6 en 7 serie
ƒ3950 Tel 02990 37825
modellen bouwjaren vanaf
Toyota Starlet 1 O DX
mrt 87 ƒ10950
bj 83 t/m 91
I986 t/m 1991
mrt 88 ƒ 11 750
Mercedes 260 E aut m 89 •Auto te koop'' Plaats een Toyota Starlet 1 O XL
Inruil/leasing/financienng
jun 90 ƒ17500
Bel gerust voor vrijblijvende
zilver met w abs centr SHOWROOM advertentie U Toyota Starlet 1 3 Fnend
nov 8 6 / 9 950
020 6943093
informatie
vergr gr get glas el ramen zult verbaasd staan over het Toyota Corolla HB 1 3 DX
Toyota Corolla HB 1 3 DX
mrt 87 ƒ10950
enz ƒ49900 Tel 0206716280 resultaat
BMW 520 i i z g st aug 89
Autovroon
Toyota Carina Sed 1 6 DX
mei 8 6 / 9 750
gasinstallatie schuif/
Toyota Canna Sed 1 6 XL
aug 89 ƒ19750
Het AUDI CENTRUM Necam
kanteldak antraciet grijs
Toyota Hi Ace 9 pers DSL
sep 88 ƒ18500
OFF AUDI/VW DEALER
metallic ABS etc Vraagprijs
*Demo* Toyota Carina Sed 2 O GLI
feb 91 ƒ30950
ƒ45000
inkl
BTW
Tel
Contactweg 47
*Demo* Toyota Camry 20 XLI Exiv
jul 91 ƒ31 750
0297981494 dhr Batelaan
0206869611
Citroen BX 14 RE
feb 89 ƒ16950
Lod v Deysselstr 77
l v m lease auto te koop
Ford Escort 1 6 i 4 drs
jan 89 ƒ 16 750
Peugeot
0206116715
zeer mooie en snelle BMW
Condensatorweg 44
205
XE
Accent
rood
45000 0188
ƒ15250
325i b j 86/08 nieuwe
• SHOWROOM
Tel 020-6865511
30000 0289
/-16950
banden en remschijven alarm 205 XL 1 1 rood
de autorubnek
205
XE
Accent
blauw
schuifkanteldak
APK
t/m
34600 0490
ƒ17500
voor Amsterdam
205 XE Accent rood
60000 0787
ƒ11450 Hl LUXE sept 89 nw model
08/92 100000 km
en omgeving
205 XE Accent rood
26700 0789
ƒ15250 22 benz 4x4 wd open dak
Vraagprijs ƒ30000
Volkswagen
Tel 0206658686
34500 0887
ƒ12250 poly deck Zeer mooie wagen
Tel 02979 84789 na 1800 uur 205 XE Accent wit
309 XRD d grijs met
68000 0189
ƒ22500 IMPORT USA CARS Keuren
Golf GTI 8 85 Apk 8 92 BBS
309 GL 1 3 rood
71000 0487 ƒ13900 plein 9 A dam Osdorp
Chevrolet
Ronal velg
alarm
radio
405 GL 1 6i grijs met
28700 0790 ƒ27950 Tel 0206670121
ƒ15750 Tel 020 6955413
405 SR 1 9 wit
120000 0289
ƒ25750
405 GLD blauw met
T k weg omst heden VW
113000 0788
ƒ20500
Triumph
405 GRD blauw
GOLF D bj 6 81 APK 6 9
109000 0189
ƒ24950
405
GRD
blauw
met
gerev motor alles nw ƒ 3000
75000 0690
ƒ30250 TRIUMPH SPITFIRE 1500
Chevrolet Corvette Stmgray Z 1
Tel 0299021895
55000 0489 ƒ31500 bj 77 or i g st
maart 86 goud met beige leer compl met alle accessoires 505 GR 2 2 inj grijs met
505 V6 blauw
76000 0188
ƒ32500 Import USA Cars
met T bar (open) Nieuwpnjs ƒ 150 000 nu ƒ 49 500
Volkswagen Derb GLS b j 79
:itroen BX TRD autom wit
120000 0586 ƒ14000 Keurenplein 9 A dam Osdorp APK 7/92 rad/cass Vr pr
Inruil mog Kabelweg42 Adam 0206811211 fax020 681114
Renault 9 GTX Ipg rood
103000 0286
ƒ 9950 tel 0206670121
ƒ1800 Tel 0299042218
Chevy Van Globemaster 89
• SHOWROOM verschijnt V W Golf GTS bj 78 nwe
alle opties Zeer mooie wagen
Fiat
Apk Nette auto rijdt perfekt
huis aan huis in geheel
Grijs kent IMPORT USA CARS
ƒ1450 Tel 02990 37825
Amsterdam en omgeving
Keurenplein 9 A dam Osdorp
ANWB gekeurd Bovag gar
Tel 0206670121
FIAT
Panda 750 111/86 31 000 km
IMPORT USA CARS
Alle soorten Piek ups Lumma Panda 750 l
3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
06/87 55 000 km
APV Cargo Chevy Vans Ponti Carrara
eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperkmg
ac Trans Sport tevens luxe wa Panda 750 111/87 32 000 km • geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul
Panda 750 103/88 36000 km
gens o a Beretta Corsica
Panda 750 CI07/88 53 000 km ende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd
Caprice Buick Park Avenue
Panda 750 cl
Dus Leeuwekeur zeker en beter
Keurenplein 9 A dam Osdorp
4x4
03/86 20 000 km
tel 0206670121
KOUDIJS AUTOBEDRIJF B V
Uno 45
11/87 57 000 km
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
Uno
45
Jolly06/88
64
000
km
Citroen
Uno 45
02/90 34 000 km
1183 JG Amstelveen
Uno 45 i e 02/91 7 000 km
Tel 0206455461
TIMO DE BRUYN
Halte Sneltram Zonnestein
Uno 60 Selecta
Voor occasions en reparaties
automaat
12/87 31 000 km
van BX Visa en 2CV6
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op Van Weesp tot Waterland Van Zaanstad tot Zandvoort
Tipo 1 4
02/89 43 000 km ANWB gekeurd Bovag gar
Apk klaarmaken tegen gered
Rover
Tipo 1 6
11/88 73000 km
In Het Parool en in de maar liefst 18(0 nieuws-en huis-aankomt dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft7
PEUGEOT
prijzen Verkoop van losse
Ford Escort 1 3 L
205 Accent 05/90 40 000 km
onderd Tel 0?0 6680820
huisbladen
van Weekmedia die m Groot Amsterdam
Eén
advertentie
in
Showroom
en
binnen
4
dagen
legt
Autobedrijf RECORD
03/85 81 000 km 205 XAD commercial
biedt aan
V a ƒ 85 5 ve=rbollen op druk Seat Marbella
worden
verspreid
Totale oplage 750 000 exemplaren.
u
contact
met
zo'n
750
000
potentiële
kopers
05/90 28 000 km
brengen bij de Citroenspecta special
09/90 18 000 km 309 Allure 01/87 73 000 km Austm Maestro 1300 1987
49 000 km rood metallic
hst van Zaanstad
Suzuki Alto GL
309 GR
02/86 68000 km
GARAGE RENE SPAAN
06/88 45 000 km 305 Select 03/85 74 000 km Rover 3500 v d Plas 5 bak
1985 95000 km Zircon Bleu
Vissers pad 11 Krommenie Audi 80 2 O E09/88 69 000 km 405 GL t
07/90 25 000
DEMO Rover 216 GSI 5 deurs
075 281193 of 353788
405 GR 1 6 04/89 63 000 km
april 1991 2500 km wit
In 4 dagen zo'n 750.000
405 GR/Break LPG
DEMO Rover 114 GTI juni 91
Ja, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de onderstaande tekst zo
Amstellandlaan 1
07/89 61 000 km
vonkende verkoop2500 km kleur rood
WEESP Tel 02940 15110
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM Ik sluit een betaal-/
405 GR 1 6 LPG
FSOjuli 89 53000km wit LPG
contacten.
11/88 104000 km
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in
Fiat 127 Sport 75 000 km rood
METRO 1300 maart 1987
bj
83 APK 5/92 Vrpr 405 Ml 16 01/88 54400 km kleur rood 77 000 km
505 GR
04/85 100000 km
Naam
ƒ2750 Tel 0299029876
MIN11000 E juni 88 41 000 m
505 GL
01/87 105000 km
zilver metallic
^autoverhuur
Rat Panda 1000 CL mei 87 Ford Sierra 4 drs
Adres
Alle types Rover nieuw
APK 12 91 l blauw ƒ5900 2 O CL
o a AX BX
01/89 35 000 km
uit
voorraad
leverbaar
0250316791
na
1800
u
vanaf ƒ40 10 excl BTW
Honda Aerodeck
Postcode + Plaats
AUTOBEDRIJF RECORD
Tel 0206932750
2 O EX
02/87 102000 km
Fiat Panda 1000 CL b j
Off
Roverdealer
S Stevtnstraat 12a Adam
zwart 35000 km APK 3/92 Mitsubishi Colt
Telefoonnummer
. Handtekening
Duivendrechtsekade 75 77
12 GL
01/87 110000 km
i z g s t Tel 0206750953
1096 AH Amsterdam
Mitsubishi Colt 1500 GLX
Ferrari
Schrijf hier m blokletters uw tekst, 1 letter per hokje Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
Tel 0206949266
Fiat Ritmo m 84 pr ƒ2950 aut
04/84 89 000 km
1 letter Minstens 3 regels beschrijven Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
.
Tel 0299041728
s
Off ROVER DEALER
prijs incl
Zelf rijden m FERRARI 308
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost
Pim v Rootselaar Rhoneweg
FIAT VERMEY BV
GTSi (Type Magnum)
6% BTW
4042 A dam SI dijk 6131371
PORSCHE 911 Carrera Targa Keuze uit ruim 35 occasions
Peugeotdealer
Ook voor A dam Noord
1
voor trouwen Uniek' 2 verleng A Philipsweg 13 Uithoorn
Amstellandlaan
1
de Lincoln s 7 85 m lang wit Tel 0297562020
ROVER 825 Ipg Sterling LPG
WEESP Tel 0294015110
2
en blauw type 91 Bel
mrt 88 APK 4 92 als nieuw
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Meijers BV 030444411
Import USA Cars Keurenpl 9
Keuze uit 50 gouden Fiat
25,00
26,50
3
ZUIDWIJK MINERVALAAN
A dam Osdorp 020 6670121
occasions Goudsmit Fiat
AMSTERDAM ZUID
Daihatsu
Amstelveen Tel 0206470909
.£ M4
36,00
38,16
ROVER DEALER
01
205 GE 84
ƒ 7 250
01 _
Minor Motorcars
T k Fiat Reg 85S bj 85 Ipg 205 Junior 86
ƒ10500
47,00
49,82
Sf 5
biedt aan
NIEROP
APK 6 92 bl met i z g st el 205 Accent 87
ƒ12500
Rover 827 SI automaat
Voor uw nieuwe of gebruikte ramen ƒ5750 Tel 075704458 205 Accent 90
ƒ17500
58,00
61,48
l 6
06/90 29000 km
ƒ19000
Daihatsu
T k FIAT Uno 70 Nov 89 205 Accent 91
Rover 820 SI fastback
73,14
69,00
<
7
205
GR
13
87
/
13
950
23 000
km
inruilwaarde
Vancouverstraat 2 12
11/90 32000 krr
205 XS + LPG 88 ƒ16500
ƒ15500 V r p r ƒ13750
Amsterdam west
Rover Sterling 12/87 80000 km
8000
8
84,80
205 GTI 1 1 86
ƒ13500
Tel 0206479788
Tel 0206183951
Rover 216 Vitesse
205 GRD 19 89
ƒ19950
08/88 60000 km
91,00
9
9646
309 XR 13 88
ƒ14850
Ford
Rover 213 S 04/88 57000 km
309 XR 16 88
ƒ15750
102,00
108,12
10
en diverse andere
3 12 mnd gar Inr fin en
gebruikte Rovers
Mustang V8 5 O Ghia
verz mog Ook inkoop
1e klas Audi s
van n eerste klas Audi dealer

Ouke Baas

Peugeot

Meer Waar Voor Uw Geld!

Peter Meijer Cars N.V.

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop

Geef nu uw advertentie

Casparus Fiat

\ze bon

Van der Pouw

vol jaar APK brede banden dubb uitl op gas mooi en goed
m 80 Vraagprijs ƒ 4995 Telefoon 0297562581
Ford Escort 14 CL Bravo 5 drs
5 89 28000km schuifdak
5 bak brons met Nieuwst
Nog 1 jr fabneksgar / 16 500
Tel 020 614 86 77

Ford Granada 25 Diesel
combi perfecte staat m 84
nwe Apk ƒ 3 950
Tel 02990 37825

Mmervalaan 86 0206629517
Donderdags koopavond
Zaterdag 1000 1700 uur

Minor Motorcars BV
Sloterkade 40 44 A dam
tel 0206177975

• SHOWROOM de autorubriek
m Het Parool en Weekmedia
Huis aan huis m heel Amsterdam en omgeving
Oplage 750 000 ex Tel 020 6658686

Auto's in

n de deur uit!

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM Postbus 156 1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool Wibautstraat 131/
Rokin110 Amsterdam Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen Gebouw Aemstelstyn Laan der Helende
Meesters 421B Purmerend Weerwal 19 Uithoorn Stationsstraat 70 Weesp Nieuwstraat 53 Zandvoorl Gasthuisplein 12

Wekelijkse Weèkihedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tijd

voeding

ATEN VALLEN in üe
ozonlaag, gif sijpelt in het
grondwater, zure regen
dunt de bossen uit Het Amerikaanse weekblad Time heeft
laatst met de man of vrouw van
het jaar geportretteerd, maar
koos de aarde, het milieu, als
van het ]aar Kommer en
IET IEDEREEN is even item
zorgelijke toestanden
dol op melk Gelukkig is kwel,
,
de keus in melkproduk- dus
en tegenwoordig groot, zodat
iok het ik lust-geen-melk-type door Jan Maarten Pekelharing
,in zijn trekken kan komen

G

rrote keus in
[nelkprodukten

Neem alleen de zin e soorten al,
lartoe onder andere yoghurt, kar
;t melk, kwark, Bulgaarse yoghurt,
iiogarde en Umer behoren Dit zijn
i lermenteerde (gerijpte) produk
L n die fabrieksmatig worden ge
ii oduceerd
De basis vormt melk Hieraan
M dt een zuursel met melkzuur
acterien toegevoegd Deze zetten
iidksuiker (lactose) om in melk
mr Melkzuur kan zowel rechts
] aaiend als hnksdraaiend zijn Ons
uen lichaam maakt alleen rechts
ii laiend melkzuur Het is wellicht
l wrdoor dat de vertering van links
li aaiend melkzuur wat trager ver
:iopt Voor kinderen en volwasse
itn maakt dit geen verschil Het
oorlichtmgsbureau voor de Voe
ung raadt hnksdraaiend melkzuur
t liter af voor baby's onder de drie
naanden
Verzuring is een natuurlijk pro
:es Welk soort produkt hierbij uit
aielk ontstaat hangt af van het type
nelkzuurbacterie De methode,
uiiperatuur en tijdsduur van de be
ciding bepalen daarbij bovendien
ii, smaak en dikte van het produkt

'Ze doen maar Ze helpen ons mi
heu om zeep ' Zij 9 Kan je ei zelf als
eenvoudige wereldburger ook iets
aan doen zonder je te bekei en tot het
geitenwollen sokken circuit en9
slechts brandnetelthee te nuttigen
Anders gezegd kan je thuis milieu9
vriendelijker te werk gaan dan nu
'Ja', zegt Jol Moors van De Kleine
Aarde
De Kleine Aarde is een miheucen
trum aan de rand van het Brabantse
Boxtel De opzet is om zoveel moge
lijk mensen te interesseren voor een
gezonde, milieuvriendelijke leefwij
ze Laten zien dat het anders kan,
daar gaat het vooral om Het is be
trekkehjk eenvoudig om te roepen
datje gezonder moet eten en energie
moet besparen, maar zonder dat je
serieuze alternatieven biedt, ontaar
den goede bedoelingen in loze kreto
logie Welnu, de zeer bij het milieu
betrokken medewerkers van De
Kleine Aarde willen nuttige, prakti

TDVIES -roert
IK NAA-R eew

T

s omadendrank
\ oghurt is in Nederland het popu
,111 ste melkprodukt Het is oor
pronkelijk een nomadendrank De
2 lam is afgeleid van het Turkse yau
'<rt dat dikke melk betekent Neder
and kent het sinds het begin van
leze eeuw Om yoghurt te maken
^rdt aan melk een mengsel van de
jacterien Lactobacillus bulgaricus
>n Streptococcus thermophilus toe
.evoegd, alleen dan mag het produkt
olgens de Warenwet yoghurt wor
ten genoemd Yoghurt bevat zowel
inks als rechtsdraaiend melkzuur
De meeste yoghurt rijpt m grote
inks, na afkoelen en roeren wordt
iet in de verpakking gegoten, men
preekt dan van roeryoghurt Stand
•oghurt of dikke yoghurt rijpt direct
n de verpakking Afhankelijk van
iet vetgehalte is yoghurt vol, halfvol
>£ mager
Biogarde, Bioyoghurt, Biocultura
ijken nog het meest op yoghurt,
naar er worden bacteriën voor ge
iruikt die alleen rechtsdraaiend
nelkzuur maken In vergelijking
net yoghurt zijn deze produkten
ts zachter van smaak en ze zuren
iet na, waardoor de smaak langer
>p peil blijft Ook hiervan is roer en
itandyoghurt te krijgen Op de verkkmg staat of het om een vol, half
'ol of mager produkt gaat
4

[Bulgaarse yoghurt
Bulgaarse yoghurt lijkt op dikke,
orrehge yoghurt uit de Balkanlan
en In tegenstelling tot wat bij yog
.urt en Biogarde gebeurt, wordt
aer uitgegaan van ingedikte volle of
aagere melk Wel worden dezelfde
acterien als bij yoghurt gebruikt
'aarom mag het produkt volgens de
iVarenwet ook ingedikte yoghurt geloemd worden Afhankelijk van de
.ebruikte basismelk ontstaat een
ol of mager produkt
Umer is wat dikker dan yoghurt
'et lijkt ook wat op hangop en op
wark Het wordt bereid uit ingedik
:e gefermenteerde halfvolle melk
'tt in de verpakking gerijpte pro
.ukt bevat alleen rechtsdraaiend
lelkzuur
Zure melkprodukten zijn iets lan
er houdbaar dan niet zure, doordat
iet aanwezige zuur de groei van on
ewenste bacteriën remt Na verloop
an tijd worden zure melkproduk
en echter ook door schimmels en
ibten aangetast Op de verpakking
noet een uiterste verkoopdatum
taan de uiterste consumptiedatum
s drie dagen later De data gelden bij
lewaren in de koelkast

lalfvol
Zure melkprodukten leveren net
•Is melk vooral eiwit, kalk en B
iptammes Mensen die overgevoelig
"ij n voor lactose kunnen ze meestal
oed verdragen Omdat in Neder
nd te veel vet gebruikt wordt,
'dadt het Voorlichtingsbureau voor
6e Voeding aan vooral halfvolle of
'lagere produkten te gebruiken

Recept
Kabeljauwschotel met mosterdiirnersaus (voor twee personen) l
Junterwortel, 2 dunne preien, zout,
Piaigarme, 250 kabeljauwfilet, 2 dl
imier 2 eetlepels mosterd, peper, '/:
fetlepel ketjap mams
Schrap de wortel, was hem en
ijd hem in dunne plakken Maak
?>e prei schoon door lelijke bladeren
te verwijderen Snijd de prei in smal
tingen en was ze in een vergiet
eng ruim water met zout aan de
Kook Voeg de wortel toe en kook
^e twee minuten Voeg de preirin
en toe en kook ze een minuut mee
^aat
de groente m een vergiet uitlek
;
en Bestrijk een ovenvaste schotel
'un met margarine en verdeel de
'^gelekte groente over de bodem
eg de kabeljauwfilet erop Doe de
'rner
m een kom en voeg de mos
e
id, peper, zout en de ketjap toe
Verdeel de saus over de vis en de
1
oente Dek de schaal af met alumi
"umfolie
en schuif hem in het mid
l(
-n van een voorverwarrndp oven
4n 175°C Laat de vis in ongeveer 25
n
muten gaar woiden Per portie
°0
k J (215 kcal), 28 g eiwit, 6 g vet,
9
g koolhydraten
Menusuggestie kabeljauw met
osterd umersaus,
aardappelpu
'°o tnfle
J \ oor vragen o\ er \ Geding kunt u op werkf'Un \.iii H il) tot 17 uur de Voedingstek:
""i x in liet Voorlichtingsbureau voor de
i"uling raadplegen «70 i 510 810

De Kleine Aarde propageert
milieuvriendelijke leefwijze
sche informatie verstrekken Er is
op het terem in Boxtel een ecologi
sche groentetuin van ongeveer een
hectare aangelegd, ei is een kruiden
tuin en er staan twee experimentele
huizen de enigszins in verval ge
raakte Bolwoning (krmgloophuis)
zonder gas en elektriciteit maar met
windmolen en het meer recente Pi
ramidehuis met een zonnecollector
In dat Piramidehuis worden mi
heu vriendelijke was en schoon
maakmiddelen, verf, lijm etc ge
toond En er wordt aangegeven hoe
je zuiniger kunt omgaan met energie
en water Isolatie speelt hierbij van
zelfsprekend een belangrijke rol
Het ligt voor de hand dat De Klei
ne Aarde ook speciale aandacht be
steedt aan de voeding Men raadt
aan om produkten uit de milieu
vriendelijke landbouw te kiezen,
omdat bij de teelt ervan geen scha
dehjke bestrijdingsmiddelen en
kunstmest zijn gebruikt En, zo
schrijft De Kleine Aarde in een van
de vele informatiefolders, koop zo
veel mogelijk verse waar zonder nut
teloze verpakkingen en schaf geen
(ADVERTENTIE)

\KK-REE6 EEN
V/AA-KD&vÜ

op zondag 22 septembei duuit van
tien tot vi]f iiui en isgiatistocganke
lijk Een andoi c activiteit voi mun de
woikshops vooi bezoekende scho
heren en leden van veienii>in»en un
instellingen Zo /ijn ei woikshops
ovei brood bakken (voeding, milieu
technieken) do toekomst vooi spel
len (oneigie en leelwi]/o) niüstpio
blematiok aival estafette /icke bo
men, ecologisch koken etc De Klei
ne Aarde veizoigt vuider ondei
mei een reeks cursussen, woik meei speciale cm sussen vooi amb
shops en studiedagen houdt Deels tenaren die /ich met do giocnvooi
gericht op een specifiek publiek, zo ziemng be/is, houden en heelt ook
als bijvoorbeeld een cursus voor in activiteiten ontwikkeld met het oo«
richtmgskoks, deels op de belang op het in de toekomst vw plicht j,i
stellende gemiddelde Nederlander seheiden ophalen van «t ocnto li uit
Die denkbeeldige gemiddelde land en tumatval
genoot staat duidelijker centraal m
Het twco heclai o 141 oto toi i em van
de activiteiten van De Kleine Aarde De Kleine Aaide kan het hele jaui
dan in het verleden toen het een dooi woi den bezocht Vooi vioi 411!
trum meer een trefpunt van milieu den kan men oen londleiclingspak
freaks was
ketje kopen Vooi gioepcn/ijn ei na
De activiteitenkalender vermeldt alspiaak tondleidin^en H e t t i n e i n
voor deze maand septemtaei o a een is met het (miheuviiendclijke)
studiedag babyvoeding voor ouders openbaai voivoei niet makkelijk to
en een voor wijkverpleegkundigen, bereiken een hall uiu lopen van sta
kennismakingsdag Leef gerust Mi tion Boxtel of pei bus (BBA) van
heutaewust, studiedag ecologisch ri] station Eindhoven ol Den Bosch
ke tuin, cursussen koken zonder
vlees, weekendcursus wijnmaken

De Kleine Aarde
• Beeldmerk van De Kleine Aarde

groente aan die m gestookte kassen
wordt verbouwd, omdat je hiermee
energie en grondstoffen bespaart
Over eten gesproken De Kleine
Aarde propageert een beperking van
het gebruik van vlees Uit gezond
heidsoogpunt en omdat de dierlijke
produktie een grote belasting voor
het milieu is, zowel hier als (via vee
voer) in de Derde Wereld

Afval

Verder is er op 22 september een
milieuvriendelijke Bouw en Woon
markt Dan presenteren zich ecolo
gische architecten, bouwbedrijven,
zon en windenergiebureaus woon
Cursussen
groepen en kleinschalige meubelbe
Jol Moors vertelt dat De Kleine drijven Op de Bouw en Woon
Aarde in de periode van oktober tot markt worden alternatieve materia
len en bouwmethoden getoond, die
anders dan kunststoffen, syntheti
sche verven, lijmen en tropisch
hardhout geen aanslag op natuur en
landschap vormen Deze markt is
ook voor doe het zelvers bestemd
Speciale aandacht krijgen de toepas
singen van zonne energie De markt

De Kleine Aai do voimt do vooi
hoede van oen meci milieubewust
leven Dat begint thuis Bijvoorbeeld
bij hot eten hel scheiden van alval
het verven het gebruik van schoon
maakmiddelcn isoleien van do wo
nmg Wie voor afstanden van vijf a
zeven kilometer de fiets m plaats
van de auto pakt is milieubewust on
bespaart in twee jaar tijd moei dan
duizend gulden brandstol heeft De
Kleine Aarde becijferd Jol Moois
vat de achtei liggende visie samen
Denk mondiaal handel lokaal

Kul u IK. uit i s A l V W ii k i i u i l i i
jiDsibiis 21(14 1000 C ( A n i M i i i h i n
u i 020 - ->r>2 2S40 ( i l k u i •, moi^uis)
C ooidmiiK liikk Stiinkinip
Vonnis IDJ; l ' i u l liussi.

Bram Wolthoorn schrijft
Van Bloem en Blad'
Van onze medewerker Biam
Wolthoorn is in ei°en beheer
een boekje verschenen ondei do
titel Van Bloem en Blad alle
daags tuimelen vooi een met
alledaagse tuin De papeiback
telt ruim negentig bladzijden en
is gebasceid op aitikelen die
Wolthoorn eerdei in andeie
weekbladen heeft geschre\en
Net als bij de op deze ATV pagi
na geplaatste artikelen verzorg
de C Wolthooin de illustratie
in het boekje Van Bloem en
Blad kost / 14 90 mcl verzend
kosten en kan besteld woiden
door dat bedi ag ovei te maken
op postgno 62 36 903 ten name
van Huis & Hof m Waarden
bura

i
l
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Coniferen, heesters van stand/*
U slaagt het beste bij
het Westen
DE SLAAPVOORLICHTER
VOOR GROOT AMSTERDAM
Bilderdijkstraat 183 189 Amsterdam 020-6169813/6854891
• ' • • • • . ' - • " ' • • • * . MATRASSEN * KOMPLETE SLAAPKAMERS * BOXSPRINGS
DONSDEKBEDDEN * SENIORENBEDDEN * VERSTELBARE BED'DEN • BEDTEXTIEL

-•--rITERAARD KOMEN de
l J echte coniferen van natu^-"^ re met voor in de lage lan
den In de ruige onherbergza
me streken van westelijk
Noord-Amenka, de Kaukasus,
Siberië en de bergachtige landstreken van Midden- en Zuid
Europa horen ze thuis Hier
staan de machtige, kaarsrech
te stammen van de Abies con
color

tuinieren

wijze opbouw van de twijgen vol met
lange blauwgrijze naalden waar
door de typische piramidevorm ont
staat Pas na jaren komen de eerste
vruchten aan de boom, die dan m
middels hoog gerezen is De mat
groene kegels, overdekt met een dof
purperen gloed, staan om en nabij
de top en zijn verscholen tussen de
takken
door Bram Wolthoorn
Vooral de jonge kegeltjes mogen
er zijn fraai is de franje van lichtge
Prachtig, zoals deze den zich van kleurde dekschubben met de dan
de grond af vertakt met de etagege nog blauw bewaasde kegel
De Abies concolor behorend tot de
familie der zilversparren, wordt in
ons land aangeplant in parken en
grotere bostumen In het vlakke
Hollandse landschap valt een derge
hjke boom echter gauw uit de toon
Familie van de Abies concolor is
de winterharde Abies balsamea
Nana een dwergvorm met een zeer
compacte groei Dit dennetje heeft
donkergroene naalden en is op zijn
best m het voorjaar als het nieuwe
groen zich aanmeldt De dwergden
„Als provincie moeten we mensen is een prima plant voor de rotstum
de kans bieden zich te kunnen ont- of een grote bak op het balkon De
spannen door middel van de natuur uiteindelijke grootte is dertig tot
Bijvoorbeeld door het ecologiege veertig centimeter
beuren helder te maken, door te ia
ten zien wat de natuur precies in
houdt We moeten een compleet Border
pakket aanbieden Alles moet moge
Een van de mooiste manieren om
lijk zijn Heel belangrijk item vind ik coniferen in een tuin toe te passen is
persoonlijk het behoud van leef ge de aanleg van een comferenborder
meenschappen We hebben de otter Zo'n groep komt weliswaar het beste
en de Noorse woelmuis terug zien tot z'n recht in een bosachtige omge
komen Nu weet ik heus wel dat er ving, maar in een wat luime tuin is
mensen zijn die zeggen 'Haha, wat een dergelijke verzameling comfe
enig dat die Tielrooy 9dat wil, heeft ie ren goed m het ontwerp m te passen
niets anders te doen ' Maar die die
Een eilandborder samengesteld
ren vertegenwoordigen een hele leef uit een aantal hoge coniferen wat
cultuur, ze zijn een symbool van kruipende soorten en dwergvormen,
goede verhoudingen in de natuur doet recht aan het spel van lijnen en
Daarom moeten we er pragmatisch schakeringen groen dat een dergelij
voor zorgen dat de natuur een ge ke border biedt Heide vormt een
heel is met recreatie '
goede onderhoudsarme tussenbe
Alles moet mogelijk zijn, maar met alles is
mogelijk Sommige vormen van recreatie bijten
de natuur of andere vormen van recreatie Jets
kien en motorcross bijvoorbeeld Tielrooy is er
een tegenstander van „De druk van de verstede
lijking wordt steeds groter en anderzijds zien we
dus dat mensen op zoek zijn naar stilte Persoon
lijk ben ik van mening dat we ons op die paar
vierkante kilometer die we in Noord Holland nog
hebben, geen sporten als jetskien en motorcross
meer kunnen veroorloven Misschien nog hier en
daar in de randgebieden, maar daar houdt het
mee op "
„Laat ik het zo zeggen, dergelijke sporten pas
sen niet in het beleid dat we als provincie voor
ogen hebben De beoefenaren zij n echter wel weer
Noordhollanders, dus dat maakt het moeilijk
Maar in deze provincie zitten we echt boven op
elkaar en daar hebben we rekening mee te hou
den", aldus Tielrooy

Gedeputeerde Tielrooy: Provincie
heeft alles op gebied van recreatie
L T K KAN m Noord-Holland
l niet het park De Hoge Ve-*- luwe nabootsen, dat wil ik
ook helemaal met Onze provincie heeft haar eigen karakter. En ik moet de eerste provincie nog tegenkomen die zoveel te bieden heeft als NoordHolland We hebben water, uitgestrekte heidegebieden, de
grootste inpoldering, duinen
en strand Er is zoveel te genieten, je moet er alleen wel een
open oog voor hebben "
door Everhard Hebly

Frans Tielrooy is namens de VVD
Recreatiegebied Spaarnwoude nog in ontwikkeling...
sinds april lid van Gedeputeerde
Staten van Noord Holland In zijn
portefeuille bevinden zich onder meer recreatie Men wil de natuur kunnen beleven "
Tielrooy „Tot voor vier jaar geleden was het
en natuur En m die functie kan hij natuurlijk
niet anders, hij moet zijn eigen provincie wel normaal om een paar maanden per jaar te fietsen,
mooi vinden Maar in zijn kamer in het monu wandelen, surfen of te trimmen Dat was dan
mentale provinciehuis te Haarlem klinkt duide recreatie Maar de leefpatronen veranderen, men
lijk door dat hij Noord Holland wat dit aangaat heeft de neiging om veel meer maanden per jaar
echt heel bijzonder vindt Er is ook geen provm actief te zijn De behoefte aan meer recreatievoor
cie die zoveel investeringen doet als Noord Hol ziemngen neemt dus ook toe "
land en ook nog eens partij is in alle recreatie
schappen Tielrooy spreekt van een actief en op
zwepend beleid Coördinerend en stimulerend Uitstapjes
„De vakantiebesteding is ook sterk veranderd
„Je moet niet alleen de praatjes verkopen want er
zijn al genoeg dikke boeken Je moet als provincie Er worden veel vaker korte uitstapjes in de eigen
ook de pegels beschikbaar stellen Als je dat kunt regio gemaakt De verschillende overheden heb
ben er dus voor te zorgen dat er voldoende voor
gaan doen, is het heel leuk werk "
ziemngen worden gecreëerd, die vlakbij de woon
plaats liggen zodat je niet altijd je hele hebben en
Stilte
houden hoeft mee te slepen Het moet mogelijk
Tielrooy legt veelvuldig de relatie tussen recre zijn om op een vrije dag een fietstocht van vijftig
atie en natuur „Je moet recreatie veel breder zien kilometer met de vrouw te kunnen maken "
dan alleen maar de surfplank Een van de belang
Waar hij zich nog het meest aan ergeit is de,
„Dat heeft een spin off want zodra iemand zich
rijkste ontwikkelingen is de natuurbeleving Er is
een duidelijke toename van het aantal mensen bewust is van de schoonheid van zijn eigen omge zoals hij het zelf noemt, heisa rond het autover
dat behoefte heeft de stilte van de natuur te bele ving, gaat hij terugkomen Daarom maak ik heel keer „Daar moeten we echt eens een keer mee
ven En dan bedoel ik de gebieden die met door de bewust de stap van (aangelegde) landschappen ophouden Al die mottoborden langs de snelweg
mens zijn aangelegd, maar waar de natuur zelf naar natuurgebieden Een fietstocht langs de Am zijn vanuit landschappelijk oogpunt een doom m
haar gang is gegaan Het recreatiegebied Spaarn stel is ook recreatie Er is in Noord Holland zo mijn oog Het vervelende van het verhaal is bo
woude is nog in ontwikkeling, maar daar blijkt veel te genieten, je moet er alleen wel een open vendien dat 38 procent van alle autoverkeer te
maken heeft met vrije tijdsbesteding "
heel duidelijk dat je met alles hoeft aan te leggen oog voor hebben'

• Eind augustus, begin september
kennen de meeste planten een rustperiode en daarom is dit een geschikte tijd voor het verplanten en
snoeien van coniferen
Teken ng C Wolthoorn

planting Geschikte beplanting voor
een dergelijke comferenborder
Abies koieana Cedrus Atlantica
'Glauca
Jumperus procumbens
'Nana
Chamaecyparis
pi&ifei a
Nana Thuja occidentalis Rhem
gold Picea glauca Albertiana Coni
ca Picea abiei, Inversa en Chamae
cypans lawsoniana 'Ellwoodn
In een border die uit deze comfe
ren is samengesteld vindt de kei st
boom met kluit na Kerstmis vast
ook wel een plaatsje

'Groene' schutting
Comfeien voldoen uitstekend als
'groene schutting Lekker dik en
goed hoog voi men ze een natuui lij
ke afscheiding Bij uitstek geschikt
is Cupiessocypans leylandii een
sterke groeier die geheel winterhard
is Regelmatig toppen voorkomt dat
deze conifeer uitgroeit tot zo n vier
tot vijf meter hoogte
In de herfst heeft de Leylandu veel
te lijden van storm waai dooi ze
nogal eens scheef komt te staan
Aanbinden aan een stevige paal
voorkomt omwaaien

Kruiswoordraadsel

(ADVERTENTIE)

Wat is het \\ooicl dat u kunt \oi

VERTICAAL
l mechanisch
mens 2 peis vnw 5 msekt 4 bij
wooi d 5 deel v e lietswiel 6 vaai
HORIZONTAAL l speelkaait 8 tiu° 7 onbep hootdtelw, 8 tapijtach
afschrift, 12 liturgisch keikgezang tige stof 9 boom 10 naschiift 11
13 behaalde huid 14 buiten dienst Einopeaan 13 stad m Piankiijk l r i
16 doel tieffcnd 17 tustisj 18 e,c doorweekt 17 kist 18 kindei speel
wicht 19 zwaaidwalvis 21 Maai 22 tui.} 20 houtiolletje 22 mu/iekstuk
kledingstuk, 23 viouw diei 24 deel 25 wapen 25 aaidsooit 20 inhouds
v e couponblad 26 m koi te tijd 27 maat 28 landbomv\\eiktiusj 50 bij
vogel 29koitekous ?0 keui 52 zwa zondci gioot 51 sooit heit 35 sobu
velzure Kalk 34 signaal 36 den lezei 35 sphtsmgspiodukt 37 bladplant
heil 38 bijbelse naam 59 Amstei 40 tiappei 43 tijding 4b mogcluk
dams peil 41 deel v h kompas 42 lieid 48 omwenteling 50 bc\ heaing
vis, 44 muziekiioot 45 dwaas 47 52 booit ondei wijs 54 blauwachtig
nummei 49 akelig 51 plaats m N gas 55 muzieknoot 57"iondbalk 59
Holland, 53 doodslag 56 iccht stuk sooit vet lichting fa l nonsens 62 al
vaarwatei 58 uiteinde v e ia 60 wa gespleten stukje hout 65 schaak
tei vlakte, 61 schnjfkosten 63 stapel tcim fa(> sooit zeewiei 6') vis 70
64 god dei liefde 66 vogel 67 boom voeituig 71 vi munt 7 5 onmeettaaai
68jongstleden 69cncuit 70viucht, getal 74 van een 75 sint
72pei adies 73wijnsoort 74ieistas
76 puntig uitlopend 77 vloeibaie
\\imtooicl scliakelpn//ol \oiii>«>
hais
\\cck patioklos
men met de Icttois uit de \akjcs \an

"IK HEB EEN HUIS UIT DUIZENDEN,
DUS WIL IK DAT ENE INTERIEUR DAT DAARBIJ PAST"
Zij vond 't bij Van Reeuwijk Nieuwe Stijl

"\L heb een go\ddig leuk huis CKer de innch- piecics het inteneui vaat ik m ir /oeht Zelfs
ting h id ik meteen il hele uitge&ptok.cn ideeën
\oor dit bed, de gordijnen en een leuk kaïpet
Een \leugje lommtiek en lekkeie hisse kleuien, ben ik geshagd Eigenlijk is d.it niet /o \\onderd i i r hou ik\\el \an Van
-•
»••.
lijk, \\ int Vin Reeiroijk heelt
lllc to mel lvUn hl elkl1JI
Reeu\\ ijk m Diemcn had VcUll?1* CCUW11K.
P
'
"
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„

Sniqi ' MuiklhcuiUv ml Diunui (l>:0) fiWI 1 1
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de opf>ci;c\ en numnici s''
34-1.1 19 1 - 1 1 H (>1 (>4 44 77
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maandelijkse autorubriek
van het
Zandvoorts Nieuwsblad
Autobedrijf Zandvoort b.v.

Eind oktober wordt de jonaste' boreling van Peugeot in ons land leverbaar Zijn naam is definitief'
lüfi De auto heeft veel gemeen met
de 205, maar zal volgens Peugeot op
zijn bootst met de goedkopere versies van zijn grote broer gaan concurreren. De Fransen zien de 106
als een vergroting van het aanbod
in het zogenaamd B-segment.
Daarin gooit de 205 al hoge ogen,
maar er is ruimte genoeg voor een
tweede succesnummer, gelooft men
bij Peugeot, want dat segment vertegemvoordïgt in Europa eenderde
deel van de totale markt. Peugeot
denkt de markten snel te bevoorraden. er zijn al dik 15.000 106's geboinvd. Het beoogde produktieaantal voor 1992 is 300.000 stuks.
Qaa maatvoering komt de 106, die
zijn bodempartij met de Citroen
AX deelt, erg dicht bij de 205. Hij is
met zijn 3,56 m dertien centimeter
korter, maar hij is zo goed als even
breed. De wielbasis is 3,5 centimeter korter, Peugeot claimt voldoende zitplaats voor vijf personen, een
uitstekend zitcomfort en een zeer

laag geluidsniveau in het interieur.
De auto zou een vergelijking met
machines uit een veel hogere prijsklasse glansrijk kunnen doorstaan.
Hij komt in drie uitrustingsniveaus
op de markt: de XN, de XR en de
XT. Topmodel is de snelle XSi. De
toekomstige kopers hebben keuze
uit drie viercilinder benzinemotoren. Twee daarvan kennen we
al van de 205. De eerste is een 1124
cm' krachtbron met monopointinjectie en 60 pk, de tweede een 1360
cm' motor (met eveneens monopomt-injectie) van 75 pk. Voor de
snelste uitvoering, de XSi, is een
nieuwe motor 1360 ontwikkeld, die
binnen PSA geldt als de allerlaatste
evolutie van
de
TUmotorenfamilie. Hij heeft de cilinderkop van de 205 Rallye. Met zijn
geoptimaliseerde in- en uitlaatkanalen, speciale nokkenas, nieuwe
klepveren- en stelen,
multipointinjectie en inlaatspruitstuk
van polyamide levert hij een vermogen van 95 pk, wat uitermate
pittige prestaties belooft.

VOLGENDE
MAAND
OP
DEZE PAGINA
DE NIEUWSTE
VAN
OPEL:
FIAT-AKTIE:

HEEL NEDERLAND OP Z'N KOP!

Hij is ontworpen voor een wereld
waarin je snel moet kunnen reageren, de Renault Clio heeft het kaliber, de charme en de reflexen van
een kampioen. Onder de motorkap
\ i n d je een aantal verschillende
motoren benzine of' diesel, sportief
of wat meer ingetogen .. altijd het
technisch hebt haalbare Een keuze
uit drie 1benzinemotoren: de nieuwe
1171 cm Energy motor of de al bekende 1390 cm 1 Energy krachtbron
die respectievelijk (iO en 80 pk léveren. Bovendien is vanaf het voorjaar een nieuwe 179-1 cm1, 95 pk
motor leverbaar Zij zijn gebouwd
met respect voor het milieu: U9 motoren, voorzien van een geregelde
katalysator lopen op Euro loodvrij.
Omdat zowel aan rendement als
aan reaktievermogen hoge eisen
worden gesteld, zijn de motoren
voorzien van een integrale elektronische ontsteking
De 1870 cm' dieselmotor is niet zo
maar een diesel: alle Renault knowhow is daarin samengebracht. Hij
is schoon, stil zuinig en robuust, levert een krachtige en geruststellende prestatie van ti5 pk. Om een optimale souplesse en een laag brandstofverbruik te bereiken, is aan alle
motoren een vijf-versnellingsbak
gekoppeld

RENAULT CLIO

Binnenkort staat alles
bij u op z'n kop!

BBEIB

MOMHETJMSIW1
Snel. De Renault Clio is ongelooflijk wendbaar.
Snel. De Renault Clio heeft een
voorbeeldige wegligging dank zij de
onfhankelijke wielophanging rondom met bekrachtigde schijfremmen voor.
Snel. De Renault Clio biedt een
ruime keuze: 3 of 5 deuren, 4 verschillende motoren, 3 niveaus van
standaarduitrusting... 14 uitvoeringen en prestigieuze opties.
... Omdat jij iets anders wilt.
Stap maar in. De buitenafmetingen
zijn zeer kompakt en toch is de Clio
zeer ruim van binnen. Ruimer dan
welke andere auto ook in zijn klasse.
De harmonie tussen de verschillende kleurschakeringen, de textuur
van de bekledingsstoffen en de
vloerbedekking... dit alles draagt
bij tot een gevoel van welbehagen.
Ga maar achter het stuur zitten
Dan merk je pas hoe ruimhartig de
Clio is. Zet de hoofdsteun in je juiste positie. Strek je benen . . je onclergaat de rust, hel comfort en ..
de stilte van het interieur. Dik
plaatwerk, voorbeeldige wielophanging, uitstekende geluidsisolatie. .
Als je dan comfortabel zit, zo ongeveer als in een concertzaal, dan bedien je zonder het stuur los te laten
de stereo radio/cassettespeler van
•1x6 W met 6 speakers (tegen meerprijs op de RN en RT versies). Niets
kan je dan meer storen en je geniet
met volle teugen van de klanken
van Schubert of van de virtuositeit
van een gitaar- of drumsolo. De
vorm van de stoelen biedt een optimale steun in de rug, de zitplaatsen
achterin zijn ruim bemeten . . .
Ontspan je maar: de Renault Clio is
een waarlijk grote automobiel.

uw Peugeot dealer:

"l/TVERSTEEGE*
WAtOi AUTOBEDRIJF

De Tipo Society
,- , rrr A
ƒ 4. l OU,-

Ja, u leest het goed. Wat een extra's. En dat
terwijl de Tipo van nature al reuze compleet is. Maar goed, wat zit er extra op?
Een fraaie Society striping, lichtmetalen
velgen met brede banden, elektronische
dakantenne. Binnen treft u het stuurwiel
en de versnellingspook in leer aan. De Philips CD-speler en de luidsprekerset maken
van deze Tipo 'n echte drive-in show.
Als aardigheidje zorgen we voor 'n verzilverde type-aanduiding met uw naam erin
gegraveerd! Maar dat is nog niet alles. U
ontvangt ook een lederen portefeuille en
sleutelhanger van Castelijn en Beerens.
Al deze extra's hebben een totale waarde
van f 5.250,-, waar u slechts ƒ500,- voor betaalt. Uw voordeel is maar liefst f4.750,-.
De Tipo is er v.a. f 24.850,-.

Je wilt iets anders, omdat je besloten hebt op je eigen manier successen te boeken. Je bent anders,
omdat jouw persoonlijkheid uniek
is. Je lijkt op niemand anders en
toch is er een auto die bij je past.
Net als jij. op elk moment van je leven, is de Renault Clio anders; het
lijkt je evenbeeld wel. Jij weet niensen te verbazen: de Renault Clio
ook. De Renault Clio, hét symbool
van de jaren 90: een concentratie
van talent en energie, van vrijgevigheid en noodzakelijke vrijheid.
De totale vormgeving, zachtaardig
en krachtig tegelijk, verraadt al bij
de eerste aanblik het temperament:
De Renault Clio is even ontoeschietelijk als je zelf bent als het gaat
om kwaliteit, even vastbe_sloten als
jijzelf om meer te bereiken. Nog
meer comfort, meer veiligheid,
meer autoplezier. Een perfekte beheersing van de technologie.
De Renault Clio staat stevig op zijn
vier wielen en biedt een royale kijk
op de wereld door de grote ramen.
Hij ziet er soepel en levendig uit
met een karakteristieke achterkant
en een sterk aflopende motorkap.
Hij maakt een vriendelijke indruk
door de heldere carrosseriekleuren.
Kortom- de Renault Clio is het best
denkbare antwoord op de nieuwe
eisen van onze tijd.
De Renault Clio is even „high-tech"
als de moderne stad, even aantrekkelijk als een reis naar verre bestemmingen. . Met de Renault
Clio verandert de dagelijkse autorit
in een moment van rust; lange reizen worden een aanlokkelijk avontuur
De Renault Clio is er voor jou ...
A erbazingwekkend,
hartverwarmend, creatief ..
. . De jaren 90 kunnen nu echt begmnen

PEUGEOT DYNAMISCH OP WEG.

DE ASTRA
met 'n prijsvoordeel
van maar liefst

RENAULT CLIO
Auto van het jaar 1991

F I A T
Kamerlingh Onnesstraat 23
2041 CB ZANDVOORT
Tel. 02507-14580 FAX 02507-17434
Geopend maandag t/m vrijdag 7.30 tot 17.00 uur
Zaterdag autowassen en klein onderhoud van 7.30 tot 17.00 uur

De aanbiedingen
bijvoorbeeld
En ga dan rijden. Een kleine versnellingspook, een goed in de hand
liggend stuurwiel een achteruitkijkspiegel met dimstand, je vindt
alle instrumenten en standaarduitrusting van een echte reisauto.
Afhankelijk van de uitvoering is er
een oliepeilmeter, een watertemperatuurmeter en een regelbare dashboardverlichting.
Een toerenteller en een waarsenuwingssignaal voor vergeten verlichting vind je standaard op de Renault Clio R T . . .
Welke Clio-uitvoering je ook kiest,
je hebt altijd het genoegen om meer
te hebben dan bij een concurrent.
Een enkel voorbeeld: de Renault
Clio RT biedt standaard de in de
kontaktsleutel geïntegreerde infrarode afstandsbediening van de vergrendeling van portieren en achterklep, rondom zonwerend glas, extra
vèrsiralers in de bumper. En niet te
vergeten de met velours beklede
stoelen, het leeslampje voorin, de
verlichting van het handschoenenkastje, de hoogteverstelling van de
veiligheidsgordels voorin bij de 5deurs versie, dit alles is vanzelfsprekend aanwezig. Bekijk alles op
je gemak. De kofferruimte van de
Renault Clio is intelligent ontworpen: alle bagage van 5 volwassenen
kun je er in bergen. En de gebruiks-

mogelijkheden gaan nog verder: de
achterbank is simpel wegklapbaar
zodat je de meest imposante pakketten kunt meenemen. Op de
meeste uitvoeringen biedt de in ongelijke delen deelbare achterbank
(extra op de RN, standaard op de
RT) de mogelijkheid om de kofferruimte te vergroten. Voel je op je
gemak. De Renault Clio_ biedt alles
wat nodig is voor rustig en veilig
autorijden. De wegligging is opval lend goed, de remmen werken zeer
effectief. In de struktuur van de
Clio, die met behulp van computers
is ontworpen, zijn de kreukelzones
zodanig gekonstrueerd dat de passagiersruimte bij een aanrijding
optimaal wordt beschermd. De zo
geboden veiligheid ligt ver boven de
op dit moment geldende voorschriften.
Comfort pp zeer hoog niveau, grote
binnenruimte,
onvergelijkbaar
komplete
standaarduitrusting,
prestaties op topniveau en de best
denkbare kwaliteit van afwerking...
Elk van de uitvoeringen van de Renault Clio kan aan individuele wensen beantwoorden. De Renault Clio
biedt je alles wat je maar kunt wensen...
... Aarzel dus geen minuut langer.

De Uno Elegant
met 'n prijsvoordeel
van

,. - nm
ƒ 1.75U,-

U ziet 't al, dit is echt een Uno om van te
houden. Zo'n elegante Love-machine met
zoveel voordeel!
Getint glas. Bumpers en spiegels even meegenomen in dezelfde kleur als de auto. Halogeen koplampen. Speciale wieldoppen. En
een striping die elegant genoemd mag worden.
Dan een kijkje binnen. Speciale bekleding.
Handig afsluitbaar dashboardkastje en een
middenconsole.
Maar het mooiste is nog het moment dat u
voor de eerste keer plaatsneemt en het gaspedaal beroert. Dan pas merkt u wat we bedpelen met één brok temperament. Deze
uitvoering van de Uno is er al vanaf
/19.350,-.

Pakveldstraat 21,
Postbus 126
2040 AC Zandvoort
tel. 02507-12345
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SL vcm lent opel
zcmdvoort l
Kam. Onnesstraat 15 2041 CB Zandvoort
Telefoon 02507-15346

Nog meer voordeel!
Onze inruilprijen waren al flink, maar tijdelijk kunt u nu, bij aaschaf van een nieuwe
Uno, f 3.000,- meer ontvangen dan de
ANWB/BOVAG koerslijst aangeeft, als u
uw huidige auto bij ons parkeert. Tel dat op
bij al dat andere voordeel en je kunt echt
stellen dat bij de Fiat dealer alles op z'n
kop staat!

Audi

De Fiat Tempra
Durft u?
Ai ai wat een temperament. Da's ook meteen het gevaar van een proefrit. Éénmaal
ingestapt en de kans is groot dat u niet
meer wilt uitstappen.
Probeert u maar 'ns ... De Fiat Tempra is
er al v.a. ƒ 28.750,-.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort

De Fiat Tempra
Station Wagon
Nog wat ruimte nodig?
Net nieuw. En nu al een groot succes. Wat
wil je ook als je uitgaat van de succesformule van de Tempra. En daar nog 'ns meer
ruimte aan weet te verbinden.
Een ruime, moderne en functionele auto is
het resultaat. Dat kan niet missen. Ziet u
wel? De Fiat Tempra StationWagon is er al
v.a. / 30.450,-.

De nieuwe Fiat
Panda

tel. 02507 - 14565

AUTOBEDRIJVEN
RINKO

De populairste kleine van Nederland.
De meest comfortabele en de meest temperamentvolle auto in z'n prijsklasse. En een
prijs waar u beslist van ondersteboven zult
zijn.
Trouwens, vindt u z'n nieuwe voorkant met
prachtig? Kom 'm even live bewonderen.
De nieuwe Fiat Panda is er al v.a. ƒ13.500,-.

RENAULT

De nieuwe Fiat
Croma
Wat een luxe!
Het meest luxueuze paradepaard uit de
Fiat collectie. Zowel van binnen als van
buiten een plaatje, deze zeer temperamentvolle limousine.
Neemt u 'ns plaats in ons topmodel voor
een proefrit. De Fiat Croma is er al v.a.
f 40.950,-.

' "•'•••'"

Curiestraat 10, ZANDVOORT NIEUW-NOORD
TEL. SHOWROOM, ADMINISTRATIE 02507-13360
WERKPLAATS, MAGAZIJN 02507-12323

FAX 02507-16646
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Bouwtekort laatste druppel voor Jongsma
JL

ZANDVOORT - Rond het miljoenentekort op de gemeentelijke bouwactiviteiten is een politieke rel ontstaan. De Partij van
de Arbeid en raadslid Piet Flieringa van Gemeente Belangen
Zandvoort eisten donderdag tijdens een speciale commissievergadering het aftreden van VVD-wethouder Prits van Caspel.
Voor GBZ-fractievoorzitter Jan Jongsma was de hele kwestie
aanleiding, om daags er na op te stappen.
GBZ-raadslid Flieringa en de Part ij van de Arbeid stellen wethouder
Van Caspel verantwoordelijk voor
het onverwachte tekort van zo'n drie
miljoen gulden bij de gemeentelijke
bouwactiviteiten. Dat betreft de wonmgbouw op de velden aan de Van
Lennepweg en de aanleg van de meuwe sportaccommodatie op het voorinalige binnencircuit. Het tekort
werd vorige week duidelijk toen alle
kosten en kostenstijgingen nog eens
goed op een rijtje werden gezet.

Inderhaast
Naar aanleiding daarvan, werd
donderdag een inderhaast bijeengeroepen gezamenlijke vergadering
gehouden, van de commissies Ruimtelijke Ordening en Financien. Pim
Kuijken, PvdA, eiste daarin rechtstreeks het aftreden van Van Caspel.

Piet Flieringa, GBZ, eiste indirect
hetzelfde. CDA en D66 vroegen eveneens opheldering; de VVD spaarde
haar eigen wethouder Van Caspel.
Deze partij wees op eerdere voorspellingen, dat de kosten zouden
kunnen stijgen.

'Meningsverschil'
Van Caspel zal binnenkort - op
voorstel van GBZ - op schrift een
antwoord formuleren. De VVD-wethouder bleek donderdag niet van
plan om op te stappen. De verantwoordelijkheid voor de situatie lag
volgens hem bij het hele college. Die
stelling werd even later onderstreept door de wethouder van financiën, Peter Ingwersen (CDA).
Het college is evenmin van plan de
wethouderszetels beschikbaar te
stellen.

JL

**—J'

De gemeente en woning
o
bouwvereniging Eendracht
O
Maakt Macht verspreiden de/e
week vierhonderd brieven in Zand
voort voor een uitgebreid onder
zoek over de woonwensen van de
Zandvoorters

Binnen Gemeente Belangen Zaridvoort leidde de kwestie tot een 'memngsverschil', zoals Jan Jongsma
het omschrijft: „Flieringa wil dat
Van Caspel opstapt, ik denk er anders over. Maar het feit dat ik zelf
opstap heeft niet zozeer met mijn
eigen partij te maken". Omdat het
héle college zichzelf verantwoordelijk stelde, wilde Jongsma waarschijnlijk dat ook alle wethouders
zouden opstappen. Hij laat zich hier
met rechtstreeks over uit, maar dit
is wel uit zijn woorden op te maken:
„Wat er ook aan de hand is, iedereen
blijft maar zitten tegenwoordig.
Voor mij is'dit de druppel die de
emmer heeft doen overlopen. Het
stopje is doorgebrand".

BVB i l j o e ra
De gemeente moet voor vol
f%
gend jaar een gat dichten
O
van een miljoen om de begroting
sluitend te krijgen

Strop»
De Een vakantiebungalows
*5
van Gran Dorado worden
O
niet tot het Zandvoortse woningen
bestand gerekend, een strop voor
de gemeente

Piet Flieringa wordt de nieuwe
fractievoorzitter van Gemeente Belangen Zandvoort. Door het vertrek
van Jongsma komt Herman Landman weer terug m de gemeenteraad.
Landman was vorig jaar uit het
'beeld' verdwenen, doordat GBZ
met de gemeenteraadsverkiezingen « Raadslid Piet Flieringa (midden), Gemeente Belangen Zandvoort, en Pim Kuyken (rechts), PvdA, eisten
donderdag het aftreden van wethouder Frits van Caspel. Daags erna stapte GBZ-fractievoorzitter Jongsma (links)
van de drie zetels er één verloor.
op.

Zie ook pagina 3

'Modderballef

Foto Bram Stijnen

Burgers zoveelmogelijk
gespaard bij bezuinigingen

De Zandvoortse Bridge Club
viert volgende week uitge
breid haar 45-jarig juoileum

9

De ATV-pagina van het
Zandvoorts
Nieuwsblad
staat deze week weer boordevol
met allerlei nieuwtjes

Duinbrand
door vuurwerk

ZANDVOORT - Door een brand op
8 september is ongeveer tien vierkante meter duingebied ter hoogte
van de Thomsonstraat verloren getekent komend jaar zes ton minder gaan. Het brandje is vermoedelijk
in kas, dan waarop was gerekend. ontstaan door vuurwerk. De brandZie ook pagina 3 weer heeft het vuur geblust.

ZANDVOORT - De gemeen- verbetering van de woonomgeving
te Zandvoort moet in 1992 een in Nieuw Noord. Bij de besluitvor'gat' dichten van ruim een mil- ming over de nota Sociale Vernieuzal bepaald worden hoe dit bejqen gulden. Dat betekent op- wing
wordt gebruikt.
nieuw bezuinigen en extra in- drag
Verder stelt het college voor uit
komsten zien te werven. 'De deze
post een extra vergoeding te
broekriem moet worden aan- betalen voor de maaltijdvoorziening
gehaald', zegt de wethouder door het Huis in de Duinen en het
van financiën, Peter Ingwer- Huis in 't Kostverloren. Daarnaast
sen. De burgers worden vol- wordt de verbouw en inrichting van
gens hem zoveel mogelijk ge- het vooFmalige 'gasbedrijf' aan de
spaard. De onroerend-goedbe- Tolweg uit deze post betaald. De
wordt ingericht als gezamenZANDVOORT - De strand- Toonen verwacht dat de hele prolasting stijgt alleen trendmatig loods
lijke
plek
voor
de
Bomschuiten
pachters
hebben besloten, niet cedure wel een paar jaar kan duren.
(3,3%); de belasting voor hon- Bouwclub en het Genootschap OudIngwersen denkt er hetin
beroep
te gaan tegen de uit- Wethouder
denbezitters wordt echter -Zandvoort.
zelfde over. Van beide partijen is te
spraak
van
de
rechter.
Deze
taesterk verhoogd.
Maar er moet een flink aantal
verwachten dat zij m beroep gaan
„De broekriem moet worden aan- maatregelen genomen worden om sliste in een kort geding dat de tegen een ongunstige uitspraak van
gemeente
toeristenbelasting
gehaald", aldus wethouder Ingwer- de gemeentekas voor 1992 sluitend
de belastingrechter. De opbrengst
sen. De inwoners van Zandvoort te krijgen. In de begroting worden mag heffen op de strandstoe- van de strandstoelbelasting is daarworden echter volgens hem zoveel voorstellen gedaan voor bezumigin- len. Toch hopen de pachters om nog met meegeteld in de gemogelijk gespaard. „De burger blijft gen en andere maatregelen. De ge- dat de aanslagen snel door de meentebegroting 1992. Ingwersen
buiten schot. Als er belastingverho- meenteraad zal zich in de maand brievenbussen zullen vallen.
verwacht dat dit m 1994 wel kan ge-

Strandpachters gaan
niet in hoger beroep

Droogte bedreigt
jonge bomen
ZANDVOORT

-

De

maand augustus is door
haar extreme droogte een
ware 'aanslag' geworden op
het openbaar groen in de
gemeente. Met name het
jonge-bomenbestand
in
j Zandvoort dreigt daar de
'_ dupe van te worden, vooral
l nu de droogte ook begin
september heeft voortgeduurd.

Het waterballet, afgelopen zondag op de vijver van Gran Dorado, werd meereen
'modderballet', als gevolg van de lage waterstand. Toch waren de leden van de
Rotary Club Zandvoort, na afloop van haar Zomerzotten Festival, zeer blij. Het
evenement had geld opgeleverd voor minstens twee zeilkampen voor jonge
kankerpatientjes. Volgens voorzitter Ad Hendrikse 'een compliment waard aan
het adres van de sponsors'. Voorzitter Wim Hageman van de Stichting Kinderoncologische Vacantiekampen noemde het resultaat 'Hartverwarmend'. De Zomerzotten Trofee ging naar de sponsor die werd vertegenwoordigd door leden
van de Zandvoortse Reddingsbrigade.
Foto Bram Stijnen

gingen zijn, dan zijn dat alleen de
trendmatige. Met uitzondering van
de belasting voor hondenbezitters".
De belasting voor het houden van
een hond gaat met ruim 13 procent
omhoog en komt op honderd gulden
per jaar. Voor een tweede hond moet
192 gulden betaald worden, voor
elke hond meer 378 gulden.
Dit najaar nog, zullen voorstellen
worden gedaan om de vervuiling
door hondepoep terug te dringen. De
financiën daarvoor moeten komen
uit de post 'nieuw beleid'. Ondanks
enkele fikse financiële tegenvallers
heeft het college in totaal toch nog
132.000 gulden kunnen reserveren
voor deze post. Daarvan moet - eveneens in het kader van nieuw beleid 60.000 gulden besteed worden aan de

oktober over deze voorstellen buigen. Op de totale begroting, die 52
miljoen gulden bedraagt, wordt voor
1992 ongeveer 1,3 miljoen 'omgebogen', zoals Ingwersen het noemt. De
politie valt hier komend jaar buiten,
de huidige sterkte blijft gehandhaafd.
Het 'gat' dat Ingwersen moest
dichten is voornamelijk aan twee
grote tegenvallers toe te schrijven.
Daaronder een verlaging van de bijdrage uit het gemeentefonds, voor
1992 een verlies van 450.000 gulden.
Dit is een gevolg van de Tussenbalans (TUBA), de van rijkswege opgelegde bezuinigingsronde. De andere
tegenvaller is, dat de huisjes van
Gran Dorado niet tot de woningvoorraad berekend worden. Dat be-

Bewoners Wim Mensinkhuis noemen
de nodige verhuizing 'een grotestap'

moeten de nieuwe bewoners wel
wennen aan hun
nieuwe woonomgevmg: „Er
zijn andere regels. In het Wim
Mensinkhuis
werd je als patiênt beschouwd. Het
eten werd altijd
bij je gebracht.
Dit is meer een
Het extra water geven geldt
vooral voor de honderden jonge
rusthuis. Watje
hier kunt doen,
bomen die de gemeente in het
najaar van 1990 en in het voormoet jezelf
doen. Zo moetje
jaar van 1991 heeft geplant. Hoe
zelf je boterham
jonger de boom, hoe meer deze
maken, maar
te lijden heeft van de droogte. In
dat is met erg."
de 'beginfase' hebben zij vrijwel
Mevrouw Van
dagelijks water nodig. In exPetegem heeft
treem droge perioden zoals de
zelf vroeger op
afgelopen weken krijgen zij het
de Duinweg genatuurlijk helemaal moeilijk.
woond. „Later
Door de bomen extra water te
ben ik nog op
geven, worden zij geholpen in
Mevrouw Van
zoek gegaan
hun groei, aldus de plantsoePetegem maakte
naar de plek
nendienst.
als eerste be• Deze en volgende week verhuizen de laatste bewoners van het Wim Mensinkhuis aan de Hogeweg. Vijf van hen waar dat huis gewoonster de
staan heeft. Ik
gaan naar het Huis in het Kostverloren, de anderen vertrekken naar Haarlem.
overstap naar
Foto Bram Stijnen
heb het niet
het Huis in het
kunnen vinden,
Kostverloren.
want er was zoEen moeilijke
veel veranderd."
stap voor de
Ze praat graag over het verleden. Ze
kelijk fitte bewoonster van Huis in
92-jarige ras-Zandvoortse. Zelf hoef - neergelegd, want, je kunt wel zegweet zich bijna alles nog te herinnehet Kostverloren erg te spreken:
°atum
HW
LW HW LW de ze niet zo nodig weg, maar „nood gen datje niet weg wilt, maar je
„We zaten daar prachtig. Vlak bij de ren. „Op l september was de stad
2 sep
06.26 02.15 10.47 14.34 breekt wetten", zoals ze zelf zegt.
moet toch. Daar is niets aan te
13
van ons, weg wezen allemaal. We
sep
07.05 03.15 19.22 15.25 „Ik vond het heel erg om daar weg
doen. Het is allemaal politiek. Er
bou.levard. Je had er veel banken,
woonden vlak bij het strand. De Hosep
07.46 04.05 20.02 15.54 te gaan. Ik heb acht jaar in het Wim wordt gezegd datje verzorgd wordt
waar je een praatje kon maken met
geweg was het eind."
sep
08.25 04.36 20.45 16.24 Mensinkhuis gewoond, maar we
andere ouderen Je zoekt elkaar
tot aan het graf. Niet dus. Het gaat
sep
09.04 04.50 21.46 16.54 wisten al vijfjaar dat we er weg
toch op."
tot een bepaald punt, daarna is het
sep
10.04 05.30 22.54 17.44 moesten." Inmiddels woont ze al
Mevrouw Van Petegem vervolgt:
afgelopen. Er is genoeg geld in de
Eenheid
sep
12.27 06.25 -.-- 18.50 weer bijna twee maanden in het
wereld. Ik ben geen econoom, maar „Dit huis is ook heel goed. Weetje,
Nog vaak praat ze met andere ousep
01.04 08.00 13.5020.25 Huis in het Kostverloren. „Je zetje
er wordt zo veel gezeurd. Oude
ik zie wel dat het geld verkeerd uitsep
02.10 10.00 14.26 22.04 spulletjes neer zoals je gewend bent gegeven wordt".
mensen zijn net kleine kinderen, ze deren over de 'tijd van toen', ook
'aanstanden:
en je bent weer thuis."
Het Wim Mensinkhuis zal ze nog zijn lastig. Af en toe denk ik: 'mens, met ouderen die veel jonger zijn
dan zij.
mandag 16 sep. EK 00.01 uur
Mevrouw Van Petegem heeft zich wel missen. Vooral over de omgewaarom maak je je zo dik'."
Vervolg; op pagina 3
°odtij 18 sep. 12.27 u. NAP+42cm
Volgens mevrouw Van Petegem
bij het noodgedwongen vertrek
ving van het tehuis was de opmerDe Zandvoortse plantsoenendienst doet dan ook een dringend verzoek aan de inwoners
van deze gemeente, om de bomen voor hun deur deze weken
extra water te geven. Liefst in de
avonduren. De medewerkers
van deze afdeling proberen er
zelf ook alles aan te doen, maar
gezien de omvang van het bomenbestand komen zij handen
te kort.

Waterstanden

ZAND-

VOORT - Nog
een paar weken en dan zit
het er op voor
het Wim Mensinkhuis. De
laatste bewoners verlaten
het verzprgingshuis op
20 september.
Vijf bewoners
hebben dan
hun intrek genomen in het
Huis in het
Kostverloren.
De andere bewoners gaan
naar het Reinalda-huis in
Haarlem.

„We zitten met smart te wachten
op de aanslagen van de gemeente",
zegt woordvoerder Gert Toonen.
„Zodra die binnen zijn, kunnen we
naar de belastingrechter stappen.
En dat willen we zo snel mogelijk
doen, we willen weten waar we aan
toe zijn".
De Strandpachters hebben mmiddels besloten met in beroep te gaan
tegen de uitspraak van de presidente
van de Arrondissementsbank in
Haarlem. Zij stelde de pachters onlangs in het ongelijk, toen deze een
kort geding aanspanden tegen de gemeentelijke
belastingmaatregel.
„Het hoger beroep zou veel geld
gaan kosten", verklaart Toonen.
„Dat kunnen we beter besteden voor
een procedure bij de belastingrechter".

beuren.

(ADVERTENTIES)

Uw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

1 7 1 6 6

Mr. R. J. Kaas - Mr. M. J. Meijer
advocatenkantoor aerdenhout bv

Advocaten & Procureurs
Zandvoortselaan 57, 2106 CJ Heemstede
tel. 023-292763
bel voor een gratis oriëntatie-gesprek.

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben
,
, Onulat ik graag u i l \\eten \vat /ich in mi|n
omgeving afspeelt Ier kennismaking ontvang ik het Xandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 11,00

Nieuwsblad
Naam ( m / \ )
Adres l L
Postcode/Plaats l L
'Ideloon l l l l
Ciro/Banknr i i i i

. . ,
i

l

l

l

,

l l

Daarna word ik abonnee en betaal per D maand ƒ 4,75* D kwartaal / 15,00
D halfjaar ƒ 27,00 D jaar ./ 49,00
* een maandabonnement is uitsluitend mogeli|k bij
automatische betaling Noor postahonnees gelden
andere tanev en
l' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-668 1300
Stuurde/e bon in een open envelop naar
NNeekmedia, Antvvoordnummei 10051. 1000 PA
Amsterdam r hoeft geen post/egel te plakken
g "7 1037 1 "01 7003
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FAMILIEBERICHTEN

Paul
Je zal nooit meer scoren,
maar bij ons blijf jij altijd "scoren".
Theo en Iet
Rob en Regina

Getrouwd:

Mary Jo Rythcr
&
Edwin Paul Boldingh

Paul Blei
Alleen degenen die hem kenden weten wat wij
aan hem verliezen.
Z'n vrienden

Zandvoort
10 septemer 1991
Adres:
1080 Courtland Drive
Buff'alo Grove (111.) 60089 USA

Paul
Een laatste groet

Vrijdag 20 sept. a.s. zijn wij

Wil van Essen
Evelijne Bos

Rien en An van den Berg
12V> jaar getrouwd.
We houden open huis, voor alle bekenden,
vanaf 16.00 uur in het busstation bij Harry
en Toos.

Joop
Vleeshouwers

Enno en Barbara
Timmer

30 augustus was je laatste
werkdag
Na 44 jaar vinden we het
fijn, dat je in de VUT mag
Je hebt het wel verdiend!
Jij grote lieve vriend!

bedanken de familie en alle
vrienden voor onze
onvergetelijke mooie dag!!!

Bedankt voor alle fijne
jaren

Het was grandioos.
Ontzettend bedankt!!!

De assistenten van
de Zandvoortse
Apotheek

Wij zijn diep getroffen door het plotselinge overlijden van onze vriend

Paul
Ferrie en Madeion

„De Gulle
Toine"

Pa Rinus en Mam
Han

Paul
Zijn warme en gezellige persoonlijkheid maken
dit afscheid extra moeilijk.
(We zullen hem missen).
Christa en Frans

Paps en Mams
van harte gefeliciteerd.
Paul

Marcel en Frea

van harte gefeliciteerd
Dik van Rijn,
en je collega's van Parnassia.

Dag Paul

15 september 1991

Joop en Betty
van Soolingen
van harte gefeliciteerd
met jullie 40-jarig huwelijk
Op naar de 50
Veel kusjes
Kelly, Jody, Betty, Willem

Want leven en dood zijn één
zoals de rivier en de zee één zijn

Kahlil Gibran
In memoriam
Douwe Reinder van der Meulen
Vorige week ontvingen wij het droeve bericht
dat op l september 1991 onze penningmeester
Douwe Reinder van der Meulen was overleden.
Douwe was sinds maart 1986 lid van het bestuur
van onze vereniging.
Wij zijn dankbaar met zo'n man te hebben mogen
samenwerken.
Zijn interesse in, en betrokkenheid bij de natuur
en vooral ook bij de zee en zijn dieren, waren
vaak een stimulans voor nieuwe initiatieven,
maar pok zijn bedachtzame visie, gaf zo vaak
steun in moeilijke situaties.
Wij zullen Douwe missen en wensen Minke en de
kinderen veel steun toe voor de komende tijd.
Bestuur en leden
Dierenbescherming afd. Zandvoort

Op 38-jarige leeftijd is in de vroege ochtend van 2
september thuis overleden
Elmy van den Puttelaar
geboren Schreuder
echtgenote van
John van den Puttelaar
moeder van
Julia en Johnny
A. van den Puttelaar-Liong
Rob, Meta
Robert, Ingrid
Henk, Bruni
Jasper, Jos
Jasmijn
Zeestraat 55
2042 LB Zandvoort
De begrafenis heeft plaatsgevonden op vrijdag 6
september.

Onverwachts is onze broer
Paul
op 5 september overleden.
Te vroeg . . .
Keesjan en José Blei
Correspondentieadres:
't Krom 43
2011 JM Haarlem
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden

Met ontsteltenis geven wij kennis van het overlijden van ons lid en commissielid

Paul Blei
Paul, we zullen je missen!
Bestuur en zaterdagselectie
Zandvoo rtm eeuwen.

BOOT NATUURSTEEN

Ik dacht, toen
dat jij dicht naast mij zat in de bus
die ochtenden als wij naar het werk gingen
Ik weet, nu
dat ik mij vergist heb.
Dag Paul
Erna van Rhee

Algemene kennisgeving
Moegestreden is na een intensief leven van ons
heengegaan mijn lieve man, onze vader en opa
Joop van der Wolde
in de leeftijd van 75 jaar.
H. C. van der Wolde-Hijzelendoorn
Kinderen en kleinkinderen
4 september 1991 2
Willemsparkweg 186
1071 AV Amsterdam
De teraardebestelling heeft op maandag 9 september plaatsgevonden op de Alg. begraafplaats
te Zandvoort.

gespecialiseerd
in grafmonumenten

De paarden
staan reeds te trappelen om

Renee Truder
Boul. Barnaart 14

Op aanvraag sturen wij u vrijblijvend onze
folder.
Onze adviseuse zal u graag thuis bezoeken
om u kennis te laten maken met onze
complete serie grafmonumenten.
Ook is er op afspraak een bezoek mogelijk
aan onze showroom.
Voor kwaliteit, service
en een scherpe prijs
Meer en Duin 21 - Lisse
02521-13308
02507-15427

HENK EN
CLAUDIA

Tel. 12932

Lieve Paul
Rien en An

ANS EN HENNY BAKKER
Ans, Bibi en Ben jr.

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

(onze kip)
We zullen je nooit vergeten.
Fam. Visser

ONZE ZOON JAAP
LEEFT NOG

als Abraham door het leven.

Het was grandioos
André - Renate
Wil - Engel
Peter

ONDANKS ALLE GERUCHTE]

Ben Alferink

bedankt U hierbij allemaal héél
hartelijk voor de overweldigende
belangstelling, de bloemen en
kado's bij de opening.

We zullen je missen.
Rien en An
van harte gefeliciteerd en bedankt dat jullie open
huis bij ons houden.
Harry en Toos

Enno en Barbara Timmer

Het duurt nog maar even
maar op 15 september gaat

We missen hem.

van harte gefeliciteerd

STANLEY BOVETT

DINSDAGS GESLOTEN

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

volgende week vrijdag naar de
ambtenaar van de Burgerlijke
stand te brengen.
Zal het dan echt gebeuren?
Lees het volgende week . . . .

HOE WIN JE

EEN KERSVERSE

telefoon 023-385478

WERKKRACHT

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

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

, Openbare commissievergadering
De volgende commissie vergadert de volgende week in het Raadhuis:
donderdag 19 september 1991 15.30 uur
Welstandscommissie
Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij de sectorGrondgebied,
afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507-61545.

Reglement BPS-politieregister Zandvoort
De burgemeester van Zandvoort maakt ingevolge artikel 9, lid 3 van de Wet
politieregisters juncto artikel 7, lid 1 onder a en leden 3 en 5 van het Besluit
politieregisters bekend dat bij zijn besluit van 3 september 1991 is vastgesteld
het privacyreglement voor het politieregister Bedrijfsprocessensysteem (BPS).
Het register heeft tot doel de informatievoorziening voor de uitvoering van de
politietaak als bedoeld in artikel 28 van de Politiewet mogelijk te maken.
In het reglement zijn regels gesteld ter bescherming van de geregistreerden. Met
betrekking tot het register is beheerder de burgemeester voornoemd.
Het reglement treedt in werking op 15 september 1991.

Daar het niet mogelijk is U allen persoonlijk te bedanken, betuigen wij U langs deze weg onze oprechte erkentelijkheid voor de blijken van belangstelling na het
overlijden van

Arie Jan van IJzendoorn
Onze welgemeende dank.
Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en condoleances
waren voor ons een grote troost.
Uit aller naam:
M. J. van IJzendoorn-Walters
Kinderen en kleinkinderen
Zandvoort, september 1991

Dit weekend:

Exemplaren van dit reglement liggen ter inzage bij de sector Grondgebied,
afdeling Algemeen Bestuur, Raadhuisplein 4 te Zandvoort (openingstijden van
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur) en op het politiebureau, Hogeweg 37
te Zandvoort.

TAART „
MAISON 7,50

113B-91 Zuidlaan 47, Bentveld
114B-91 Dr. J.G. Mezgerstraat 42
115B-91 Diaconiehuisstraat/Nieuwstraat -

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de
beoordeling betrokken. Insommige gevallen dient een vergunning echterzonder
meer te worden verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke
verplichting. Verderkan er een verklaring-van-geen-bezwaarvanGedeputeerde
Staten nodig zijn.

-£c/tte
HOGEWEG 28, TEL 12989

Agnes Kerkman-Zegel
Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat U zich
allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
Uit aller naam:
De kinderen van Agnes
Zandvoort, september 1991

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

DOKTERSBERICHTEN

Tel. 02507-13278

BEDANKT
Voor onze leuke vrijgezellenavond,
voor alle cadeaus en felicitaties, voor
de prachtige versieringen; voor de
goede verzorging in 't Boeckaniersnest. Door dit alles werd onze trouwdag onvergetelijk,

Monique en Erwin

Verleende bouwvergunning
88B-91 Zandvoortselaan27

DAG en NACHT bereikbaar

Elizabeth de Boer-Burgh,
verloskundige

ADVERTENTIES

oprichten toiletgebouw
verbouwen schuur
vernieuwen/veranderen
horeca-/woonruimte

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.0012.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Daar het niet mogelijk is U allen persoonlijk te bedanken, betuigen wij U langs deze weg onze oprechte erkentelijkheid voor de blijken van belangstelling na hel
overlijden van

Met ingang van l september 1991 ben ik geassocieerd
met mevrouw A. C. M. GOMBERT, verloskundige.
Spreekuren worden gehouden op twee lokaties, t.w.
Kochstraat 6a, Zandvoort
tel. 02507-14437
ma.- di.- do.middag
en
Faradaystraat 2, Haarlem
tel. 023-249371
wo.- do.ochtend
b.g.g. 023-341734
Voortaan zullen Astrid en ik met veel plezier samen de
twee praktijken voortzetten.

Aangevraagde bouwvergunningen

creijrtatiës!

Wist u dat wij
ook
Duits geld
voor de
geldende
koers van u
aannemen.
Wisselkantoor
Henk Oonk
Gr. Krocht 20

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening.
Wie wil er

V Daarnaast kunt u bij ons
terecht ypor:
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
:
NIVO-POLIS
;
• een Naturauitvaartovéreenkomst

vergoeding
mijn hond
uitlaten?
K. Doormanstraat
Tel. 15668

Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

Te huur aangeb. per

tegen

1 okt. '91

GEM. PART. FLAT

P.
U ÏTV AARTV ERZORGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.

Tel. 0^507-17244

^

Gr. doorzonkam.,
slp.kam., luxe keuk.,
d.t., ktv + wasmach.
aanw. Zonneterras
o.h. zuiden, vold.
park.ruimte.
Pr ƒ850,- p.m.
zonder energie.
Br. ond. nr. 245079.

- oprichten garage

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na
verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Aangevraagde kapvergunning
Helmersstraat 32 - 1 boom
Deze aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van dit blad ter
inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh
Onnesstraat 20. Deze afdeling is van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
geopend.
Zij die menen door deze vergunning rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
kunnen op grond van de wet AROB binnen dertig dagen na verschijnen van dit
blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeesteren wethouders, postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Voorgenomen hinderwetvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens onder voorwaarden om gevaar,
schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, een vergunning ingevolge
de Hinderwet te verlenen tot:
- oprichten en in werking hebben van een hotel, gelegen aan de Burgemeester
van Alphenstraat 63 te Zandvoort.
De aanvraag, de ontwerp-beschikking en de andere stukken die op de aanvraag
betrekking hebben liggen van 13 t/m 27 september 1991 ter inzage bij de sector
Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kuntdaarook
terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen
van 9.00-12.30 uur. De stukken liggen tijdens de openingsuren ook ter inzage
bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 27 september 1991 schriftelijk worden
ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA
Zandvoort. Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage
gelegd. Degene die een bezwaarschrift indient, kan vragen zijn persoonlijke
gegevens niet bekend te maken. Als daarom wordt gevraagd, kunnen tot één
week voor de bovengenoemde datum ook mondeling bezwaren worden ingediend. Daarbij is er dan ook gelegenheid tot een gedachtenwisseling over de
aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.
Degene die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en een
eenieder die aantoont dat hij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest, krijgt
in een volgend stadium van de procedure wederom gelegenheid om bezwaar te
maken dan wel om beroep in te stellen bij de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State.
12 september 1991
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Gemeente en EMM
gaan meer letten
pp de woonwensen
•;•: ZANDVOORT - De gemeen'te Zandvoort en woningbouw;véreniging Eendracht Maakt
'Macht, willen in hun toekom';stig beleid méér rekening gaan
'•.houden met de woonwensen
;yan de Zandvoorters. Daarom
.wordt deze week op vierdui'zénd adressen een enquêteformulier bezorgd met vragen
over de woonomstandigheden
van de bewoners. De vragen
zijn voor huurders én voor eigënaren en betreffen zowel het
type woning als ook de woonomgeving.

. Gemeente en EMM vinden dat zij
te weinig weten over de wensen van
de Zandvoortse ingezetenen. Die gegevens zijn echter wél van belang
voor het uitstippelen van een beleid
voor woningbouw en het aanleggen
of veranderen van voorzieningen
daaromheen. Zo zorgde een gezamenlijke advertentie voor vierkamerflats in Zandvoort-noord pas
nog voor een complete verrassing.
Gingen zowel gemeente als EMM er
van uit, dat daar niet veel belangstelling voor zou zijn, de reacties leverden een totaal ander beeld op: er
meldden zich tientallen belangstellenden voor de flats, veel meer dan
verwacht. „Dat is een duidelijk bewijs dat het goed is om een woningmarktonderzoek te laten verrichten", aldus EMM-directeur Gerrit
Teunis.
Het aanbieden van de nieuwe seniorenwoningen op het voormalige
voetbalterrein aan de Vondellaan/Van Lennepweg, gaf een gelijksoortige verrassing. De verwachting was
dat er voor deze woningen veel gegadigden waren. De inschrijving gaf
echter een heel ander beeld:
„Slechts een hele beperkte groep
bleek hiervoor belangstelling te hebben", zegt Bert van der Velden, bij
de gemeente werkzaam als sectorhoofd Bewonerszaken.

*

In deze rubriek wordt tijdens het zomersel/oen bericht over
gebeurtenissen op het strand. De redactie houdt zich aanbevolen voor tips en reacties. liet telefoonnummer is: 18648.
re gebieden zijn Mobil had een vcrgunning aangevraagd voor ZandDe strandpachters kunnen deze voort.
week opgelucht adem halen. Voor
de kust mag geen booreiland komen. Geen horizonvervuiling dus, Politie
de wijde blik van strandpachters en
De politie heeft deze week aftoeristen op zee blijft bestaan. Vol- scheid genomen van het strand. Ofgent) Gedeputeerde Staten van ficieel wordt de Rotonde komende
Noord-Holland mogen er in het hele dagen ontruimd. Er was nog maar
gebied 'Zandvoort' geen booractivi- weinig te doen deze week, gezien de
teiten toegestaan worden. Dat heb- dalende temperaturen. Over het alben zij tenminste voorgesteld aan de gelopen seizoen kon de strandpohtie
adviescommissie van het Ministerie een opmerkelijk feit melden: het
van Economische Zaken, omdat zij aantal vergunningen voor jetski's is
tegen boorvergunningen in kwetsba- explosief gestegen.

Booreiland

Het onderzoek wordt uitgevoerd
door de Nationale Woningraad. Het
richt zich met name op de 'latente'
behoefte, aldus Van der Velden. Op
de behoefte van mensen met wie gemeente en EMM niet of nauwelijks
r
contact hebben, omdat zij niet als
woningzoekenden staan ingeschreven. Gemeente en EMM dringen er
bij de Zandvoorters op aan, de enquête óók in te vullen als zij geen • Een clubje jonge leerlingen van de Beatrixschool kijkt vol belangstelling toe hoe de nieuwe peuterklas wordt
verhuisplannen hebben. Er is ver- geplaatst.
rolo Bram Stijnen
zocht, de formulieren binnen een
ZANDVOORT
week terug te sturen. „Het zou premeer oppervlakcies op tijd zijn voor de invulling van - Peuterjuf Lieste en hebben wij
Plandeel II", zegt hij. Voor Plandeel ke Minkman van
de aula terug".
II, de bebouwing van de Zandvoort- de Beatrixschool
De nieuwe klas
meeuwen bij het NS-station, moet krijgt haar eigen
van
Lieske
immers nog bepaald worden wat lokaal.
AfgeloMinkman wordt
pen week wervoor woningen er komen.
binnen enkele
weken feestelijk
Behalve de behoete aan woningen den naast de
gaat de enquête ook over de omstan- school drie grote, kant en klare 'con- gezelligheid, maar het was toch wat geopend. Aan de aula wordt ook gedigheden buiten de woning, de tainers' neergezet, die aaneen wor- rumoerig", zegt schooldirecteur sleuteld. Deze wordt binnenkort inwoonomgeving. Met name met vra- den gesmeed tot één grote ruimte. Dick van As. Reden voor het school- gericht tot een waar computerlogen over het ophalen van huisvuil, Tot nu toe moest Lieske Minkman bestuur om eens diep in de (school- kaal. Afgaand op het leerlingenaanveiligheid, groenvoorzieningen en en haar peuters genoegen nemen )buidel te tasten. „Door onze nieuwe tal kan de Beatrixschool de beschikvergelijkbare zaken.
met deel van de aula. „Dat gaf veel aanwinst heeft de peuterklas veel king krijgen over twee computers.

Nieuwe peuterklas
voor Beatrixschool

Scholieren en strandpachters moeten
inleveren bij bezuinigingsronde 1992
ZANDVOORT - De diverse voorzieningen voor burgers moeten volgend jaar zoveel mogelijk gehandhaafd blijven. Dat is een
van de uitgangspunten van het college bij het opstellen van de
gemeentebegroting 1992. Van de voorstellen om de tekorten te
dekken, zijn de meeste (tweederde) dan ook gericht op inkomstenverhoging. Toch krijgt een aantal burgers wel rechtstreeks
met bezuinigingen te maken. Zo moeten de strandpachters hun
eigen 'bedrijfsvuil' gaan afvoeren.

bijzonder onderwijs. „Er is ook aan
de orde geweest om de sociaal-culturele activiteiten met tien procent te
korten", aldus Ingwersen. „Maar we
hebben uiteindelijk besloten, daar
van af te zien. Het zou een te grote
Behoefte
aanslag betekenen". Culturele verenigingen worden bij de bezuiniginHet onderzoek heeft onder andere
gen gespaard, al houdt het college
tot doel meer inzicht te geven in de
De strandpachters moeten - vol- besparing oplevert van 51.000 gul- wel de 'nullijn' aan. Voor 1992 wordt
behoefte aan de verschillende soorhetzelfde subsidieniveau aangehouten woningen. Daardoor wordt ook gens het college - met ingang van den.
den als voor 1991. Maar het college
duidelijk welke typen er de komen- 1992 hun eigen 'bedrijfsvuil' afvoeHet college gaat ervan uit dat de wil nu eindelijk wel eens af van de
de jaren het meest gebouwd moeten ren. Deze regeling geldt voor de anworden. Of dat ook gebeurt, is deels dere ondernemers al vanaf 1984. De toeristenbelasting op strandstoelen band met het Muziekcentrum Zuidafhankelijk van het gemeentebe- pachters zullen dus met een particu- volgend jaar gewoon geheven kan -Kennemerland, wat waarschijnlijk
stuur. Op sommige - dure - stukken lier bedrijf contracten moeten af- worden. Het tarief blijft gehand- in 1993 gaat gebeuren.
grond is alleen sociale woningbouw sluiten, om hun vuil op te laten ha- haafd op één gulden. De opbrengst is
Met het centrum heeft de gemeenmogelijk, als de gemeente er finan- len. Daardoor heeft de gemeentelij- echter nog niet meegeteld in de beke sector Eigendommenbeheer één groting 1992, omdat de strandpach- te een 'gemeenschappelijke regecieel flink aan bijdraagt.
„Met de resultaten van dit onder- personeelslid minder nodig, wat een ters de belasting nog verder willen ling' getroffen, wat betekent dat het
aanvechten. Ingwersen verwacht centrum door Zandvoort en omligdat in 1994 duidelijk is, of de belas- gende gemeenten wordt gefinanting wel of niet definitief is.
cierd. Het kost de gemeente jaarlijks
De toeristenbelasting op over- meer dan een ton.
nachtingen wordt verhoogd. Deze
Vervolg van voorpagina over de gang van zaken rond de ver- stijgt van één gulden naar 1,25 gul„Als je gezellige gesprekken voert, huizing. Directrice Van Dril van het den. Inclusief camping, particuliere Sportverenigingen
De Watersportvereniging Zandvalt de leeftijd weg." Goede herinne- Huis in het Kostverloren: „Natuur- verhuur, hotels en Gran Dorado is
ringen heeft ze ook aan het Wim lijk valt het niet mee om op die leef- de totale opbrengst berekend op voort zal geleidelijk meer huur moeten betalen. Van 1000 gulden in 1992
Mensinkhuis: „Het werd in het huis tijd nog eens te gaan verhuizen. Het 1.403.000 gulden.
naar uiteindelijk 9000 gulden. Het
één grote familie, niet alleen met de is voor de mensen een grote stap. De
college wil stimuleren dat de diverse
bewoners, maar ook met hun fami- één heeft daar meer moeite mee dan
sportverenigingen op den duur
lie. Tegenwoordig is dat allemaal an- de ander. Er zijn zelfs twee mensen Schoolzwemmen
Zo wordt het schoolzwemmen te- steeds meer gaan samenwerken. Als
ders. Mensen veranderen, er is geen uit de avonddienst en een vrijwilligeenheid meer. Vroeger hielp je el- ster van het Wim Mensinkhuis over ruggebracht van twee naar één jaar. dat lukt, zou er jaarlijks zo'n tachtigkaar. Nu weten die mensen niet gekomen, zodat de bewoners uit het Dat geldt zowel voor het openbaar duizend gulden bespaard kunnen
meer wie naast hen woont. Ik heb huis toch wat bekende gezichten onderwijs als - indirect - voor het worden. „Dat kondigen we nu al vast
het voordeel dat ik uit Zandvoort zien."
Over het contact tussen de verkom. Ik heb neven en nichten die
schillende huizen is zij tevreden:
mij helpen."
De directies van het Huis in het „Er is goed overleg geweest vanaf
Kostverloren en van Wim Mensink- het moment dat bekend werd dat
huis/Reinaldahuis zijn tevreden het Mensinkhuis zou gaan sluiten."

Verhuizing Wim Mensinkhuis

aan", waarschuwt Ingwersen.
Voor een aantal diensten van de
gemeente moet meer betaald worden. Er wordt gedacht aan méér dan
trendmatige verhoging van de leges
burgerlijke stand en diverse secretarieleges. Uitgangspunt is wel de
dienstverlening 'hoog en efficiënt' te
laten zijn, maar dat kan alleen als
die kostendekkend is. Begrafenisrechten moeten met tien procent
verhoogd worden Binnen het raadhuis zullen eveneens maatregelen
genomen worden, bijvoorbeeld door
te besparen op kopieerkosten en 'representatiekosten' (20.000 gulden).
Voor beleidsmatige bezuinigingen
zijn er voorstellen voor een bedrag
van in'totaal 356.000 gulden.
f

Parkeerboetes
Ook de Regionale VVV Zuid-Kennemerland ontkomt niet aan maatregelen, al hebben deze nog enig uitstel. Voor komend jaar is nog
193.570 gulden subsidie uitgetrokken, maar in de jaren daarna zal de
VVV 20.000 gulden moeten inleveren. Als laatste dekkingsmiddel
noemt het college de parkeerboetes.
Door de 'fiscalisering', die naar verwachting op l januari ingaat, zullen
deze voortaan in de gemeentekas
vloeien. De extra inkomsten die dit
in 1992 oplevert, worden geschat op
bijna honderdduizend gulden.

Jongsma 'maakte heel wat
mee' in de gemeenteraad
ZANDVOORT - „Iedereen
blijft tegenwoordig maar zitten", zei Jan Jongsma deze
week. Even daarvóór was hij
zelf opgestapt als fractievoorzitter van Gemeente Belangen Zandvoort. Hij was
het kennelijk zat.
door Joan Kurpershoek
„Toen ik zelf wethouder was, ben
ik op een gegeven moment ook
opgestapt", aldus Jongsma. „Ik
voelde de binding met mijn partij
niet meer". Na zijn VVD-periode
belandde Jongsma als GBZ-raadslid in de oppositiebanken: Als zodanig moest hij de afgelopen vijf
jaar 'veel meemaken'. „Als je aan
de andere kant van de tafel zit, en
je geeft een goed commentaar,
maar er wordt niet naar geluisterd...". Volgens Jongsma zijn er
inmiddels veel 'idiote dingen' gebeurd. „Je gaatje dan wel afvragen
waar je mee bezig bent".

ZANDVOORT - Twintig enthousiaste teams zorgden zondag voor een enorm spectakel
tijdens het tweede Zomer zotten Festival van de Zandvoortse Rotary Club.

Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds.
Het zeskampachtige evenement
Hervormde Kerk, Kerkplein:
A. Snijders
op het Gran Doradocomplex moest
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu- Zondag 19.00 uur: Oscar Lohuis
geld opbrengen voor de organisatie
wen
van wintersport- en zomerzeilkamJehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te pen voor jeugdige kankerpatiëntjes.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. C. van de Vate Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en Die opzet slaagde, de opbrengst was
ruim 40 duizend gulden. „Een gewelmaandag 19.00 - 21.00 uur.
dig resultaat", reageerde RotaryVrijzinnige
Geloofsgemeenschap
Inl.: R. van Rongen, L. Meeszstraat -voorzitter Ad Hendrikse na afloop.
NPB:
„Met dit bedrag kunnen we ten minZondag 10.30 uur: mevr. M.H. Kers- 14, Haarlem, tel. 023-244553.
ste twee zeilkampen bekostigen. Dat
jes-de Muinck Keizer, Zeist
is in deze tijd van economische teDinsdag 11.00 uur: dienst in Huize
rugval zeker een compliment waard
Bodaan
aan het adres voor onze sponsors".
Voorzitter Wim Hageman van de
Roomskatliolieke Kerk:
Stichting Kinderoncologische VaZaterdag 19.00 uur: woord/commu- Periode:
cantiekampen was eveneens erg blij • De Zandvoortse Reddingsbrigade veroverde dit jaar namens Rank Xerox
3 - 9 sept. 1991
niedienst
Foto Bram Stijnen
met het behaalde resultaat. „Hart- de wisseltrofee.
verwarmend", noemde hij de inzet
Zondag 10.30 uur: woord/commu- Ondertrouwd:
Bijl, Robert en Hoogkamer, Diana van de ruim vierhonderd deeltie- de 'verschrikkelijke stormbaan'. De raars die op de Zandvoortse omroep
niedienst
mers en medewerkers aan het ludie- perfect georganiseerde krachtme- ZFM hadden afgestemd, konden
Lydia
ting, ruim van commentaar voor- meegenieten van het spectakel.
ke evenement.
Gehuwd:
zien door Dick Passchier, leverde ZFM gaf met behulp van een straalKist, 'Ronald en Keur, Sandra
Van Bennekom, Michel en Keur,
Die streden een dag lang fanatiek voor het publiek de nodige vermake- zender een rechtstreeks verslag.
Zandvoorts
De vijver in het Gran Doradopark,
Nana Patricia
om de wisseltrofee, onder andere op lijke taferelen op. De radioluisteNieuwsblad
Hilbers, Erwin Titus en Schoo, Monique
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Gehoren:
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op donJudith Aletta, dochter van: Van
derdag Uitgave Weekmedia BV Hoofd commercie J.F. Sas Hoofdredacteur: J.M. PekelDelft, Petrus Paulus en Van der Ven,
hanng.
17.30 uur. Een afspraak is niet no- Dieren (overige diensten): VereniKlazina Theodora
Weekend:
dig. Inlichtingen omtrent de dien- ging v.h. welzijn der dieren (02507)
Kantoor: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel. Amber, dochter van: Beekelaar, 14/15 sept. 1991
sten van dokter Plieringa worden 14561,
Vermissingsdienst
Wiemer Jacobus en Spaanstra, Ca02507 -17166. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort
'
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In verstrekt via nummer 12181.
tharina Hendrika Jantina
Faxnummer: 02507-30497.
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
Simon, zoon van: Vleeshouwers, Go- andere gevallen: tel. 13043.
Kantoor geopend- maandag 13-16 u.; dins023-244443.
Alarmnummer arts bellen.
defridus Franciscus en Elgersma, BRANDWEER:
dag 10-13, 14-16 u ; woensdag 9-11 u ; donderdag 10-12 en 13-17 u.; vrijdag 9-12 u.
06-11. Indien géén spoed 023-159500 Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Klaasje
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
Leonie, dochter van: Truijens, Ri- of-voor info overdag- (02507) 61584. Neutel, tel. 13073. Openingstijden Centrum Voor Vrijwillige Hulpver1421 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postachard Antonius Maria en Verloop, AMBULANCE: Alarmnummer 06-11. (alléén voor recepten): zaterdag lening: Voor informatie, advies en
dres: Postbus 223, 1420 AE Uithoorn.
Anders: tel. 023-319191 (ongevall- 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag hulp tel. 17373, op alle werkdagen
Faxnummer adv.verkoop: 02975-61095
Elisabeth Adriana
Verkoopmanager. B. Lodewegen.
Emmalie, dochter van: De Goede, len), Centrale Post Ambulancever- 11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271 Telex
de openingstijden alleen in dringen- Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Rudolf Gerardus Marten en Bindels, voer (CPA) Kennemerland.
advertenties 10730 PCADV.
DIERENAMBULANCE (Dierenbe- de gevallen en na telefonische afHeidi
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -12066. Postadres: postbus 26, 2040
Stichting Welzijn Ouderen Zandspraak.
Dewi Joan, dochter van: Bakker, scherming): 023-246899.
AA Zandvoort. BIJ geen gehoor: 020Wijkverpleging: Voor spoedgevallen voort: (voorheen Dienstencentrum)
Herman Anthonie en Bogaard, Ma6451515 tijdens kantooruren.
HUISARTSEN: De volgende huisart- is het Kruiswerk Zuid-Kennemer- Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
rianne .
Dick Piet (red. chef), Mananne Timmer (adj
sen hebben een gezamenlijke waar- land 's avonds, 's nachts en in het Spreekuur op dinsdag- en donderchef), Joan Kurpershoek, Willemien Kriebel,
Ivar Dobber.
nemingsregeling: J. Anderson, B. weekend te bereiken via de dokter- dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Overleden:
Abonnementsprijzen, ƒ 15,- per kwartaal; ƒ
Belbus: Om van de belbus (voor beJak geb. Soetenga, Geertje, oud 87 van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. sinformatiedienst: tel. 023-313233.
27,- per half jaar, ƒ 49,- per jaar. Voor postaPaardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Verloskundige: Mevrouw Elizabeth woners van 55 jaar en ouder) gejaar
bonnees gelden andere tarieven Losse nummers ƒ 1,50
Seders, Wilhelmus Leonardus, oud Weenink. Informatie daarover tij- de Boer-Burgh en/of mevr. A.C. bruik te kunnen maken, dient men
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
dens weekend, avond/nacht vanaf Gombert, Kochstraat 6A, Zand- zich 24 uur van te voren op te geven
77 jaar
ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020)-6.68.13 00
Van Keulen, Jan Hendrik, oud 82 16.30 uur, én tijdens feestdagen via voort, tel. 02507-14437, b.g.g. bij Huis m de Duinen, tel. 13141, tusBezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel 02507 sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
telefoonnummer 30500. De spreeku- 023-341734.
jaar
17166
Alberts geb. Rosing, Harmina, oud ren van de dienstdoende arts zijn Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- persoon bedragen: ƒ1,50- voor een
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
zowel op zaterdag als zondag van beckestraat 17 te Zandvoort, tel. enkele rit, ƒ2,- retour.
91 jaar
1941.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 15847.
Blei, Paulus Petrus, oud 30 jaar

H Burgerlijke stand B

• Jongsma

fractievoorzitter van Gemeente
Belangen Zandvoort. Als zodanig
wordt hij opgevolgd door Piet
Flieringa. Deze wil geen commentaar geven op deze zaak. Herman
De bouwkwestie van afgelopen Landman wél.
Door het vertrek van Jongsma
week, met het miljoenentekort,
was voor hem kennelijk de drup- komt Landman volgende maand
pel die de emmer deed overlopen. weer terug in de gemeenteraad.
„Als ik in het college had gezeten, „Het is jammer dat het zo gegaan
had ik mijn portefeuille ter be- is", aldus Landman, die momenschikking gesteld". Maar 'natrap- teel partijvoorzitter is. „Maar er
pen' wil hij niet: „Het zijn allemaal was niets aan te doen. Je moet je
raadsleden vrijlaten. Zandvoort
aardige mensen".
Omdat voor Jongsma het 'stopje verliest hiermee wel een heel kunwas doorgebrand, en de accu op', dig en gedreven raadslid". Landstapte hij op. Hij heeft dertien jaar man heeft zelf tien jaar in de gedeel uitgemaakt van de"Zand- meenteraad gezeten en was er voortse gemeenteraad. De eerste sinds de vorige gemeenteraadsacht jaar voor de VVD, waarvan verkiezingen - anderhalf jaar uit.
vier jaar als wethouder van Wei- „Ik ben een ouwe rot in het vak",
zijn, Sport en Huisvesting. Daar- aldus Landman.
voor was tien jaar bestuurslid van
de WD, waarvan vijf jaar voorzitJongsma gaat wat meer tijd voor
ter. Bovendien maakte hij zeven ontspanning nemen. „Je hebt het
jaar deel uit van de Kennemer- toch erg druk als je naast je pnvéraad, waarvan vier jaar als lid van leven en een bedrijf politiek uitoefent. Ik ga nu lekker wat andere
het dagelijks bestuur.
De laatste vijfjaar was Jongsma dingen doen".

Reddingsbrigade verovert Zomerzottentrof ee

Weekend:
14/15 sept. 1991
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zoek willen we het gemeentebestuur
in ieder geval de middelen geven om
tot een juiste beslissing te komen",
aldus Teunis. De kosten van het onderzoek, 50.000 gulden, komen voor
rekening van de gemeente. „Die investering is het zeker waard, als je
bedenkt dat de leegstand daardoor
op den duur aanzienlijk kan teruglopen", aldus Teunis.

Kerkdiensten
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was ook nu weer een uitstekende
lokatie voor het waterspectakel.
'Roeien met de riemen die men
heeft' zo luidde het devies. 'Een aanslag op het incasseringsvermogen',
zo omschreven de deelnemers na afloop het - vanwege de lage waterstand - modderballet. Na een spannende eindsprint bleek dat Rank Xerox, vertegenwoordigd door de
Zandvoortse Reddingsbrigade de
meeste punten in de wacht had gesleept.
De ABN, vertegenwoordigd door
de Zandvoortse politie, eindigde op
een goede zesde plaats, terwijl het
Zandvoorts Mannenkoor met een
laatste plaats genoegen moest nemen.

Kortsluiting
Het gezamelijk diner na afloop
moest een uur worden uitgesteld.
Kortsluiting in een electriciteitskabel zorgde voor een gigantische
rookontwikkeling. Voor Gran Dorado een flinke financiële strop. Ruim
de helft van de etenswaren belandde
door de rookschade in de kiepelton
(afvalbak) en moest inderhaast door
verse waar worden vervangen.

Weekenddiensten

voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden.
Spreekuur eerste en derde dinsdag
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierde dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer techmsche dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Taxi: tel. 12600.

Gemeente krijgt
geen geld voor
vakantiehuisjes

ZANDVOORT - De huisjes
van Gran Dorado worden niet
tot het normale woningenbestand van Zandvoort gerekend. Dat staat nu definitief
vast. Wethouder Ingwersen
heeft dit onlangs in Den Haag
op het Ministerie van Binnenlandse Zaken te horen gekregen. Dat scheelt jaarlijks honderden duizenden guldens aan
inkomsten.
Gran Dorado wordt definitief niet
gerekend tot het woningenbestand.
Dat scheelt de gemeente jaarlijks
een rijksuitkering uit het gemeentefonds over enkele honderden wonmgen. Voor 1992 is de strop berekend
op zo'n 600.000 gulden. Een zware
financiële tegenvaller voor Zand
voort, omdat het gemeentebestuur
er altijd vanuit is gegaan dat de vakantietaungalows wél als woningen
zouden gelden
Al in de maand mei hees de Zandvoortse wethouder van financiën,
Ingwersen, de 'stormbal', omdat
toen de een.te berichten over de tegenvaller binnenkwamen. Met de
begroting 1990 en de meerjarenrammg wat> wel rekening gehouden
met de inkomsten. Bovendien zou
het tekort de komende jaren steeds
verder oplopen, voor 1993 wab dit
berekend op 713.000 gulden. Het college van burgemeester en wethouders zond een protesttarief naar Den
Haag. Onlangs toog ook een drie
man sterke vertegenwoordiging van
het gemeentebestuur, waaronder
Ingwersen, naar het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, om minister
en ambtenaren op andere gedachten
te brengen.
Dat is met gelukt, vertelde Ingwersen afgelopen vrijdag tijdens de presentatie van de gemeentebegroting
1992. De zes ton veroorzaakte^het
grootste 'gat' in de begroting'dat
moest worden gedicht.
:

Inbraak bij krant
ZANDVOORT - Bij een inbraak in
het kantoor van het Zandvoorts
Nieuwsblad, donderdagnacht, is een
geldbedrag van vierhonderd gulden
buitgemaakt. De daders waren binnengekomen door het slot van de
voordeur te forceren.
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Zwemmend redden leren bij de Zandvoortse Beddingsbrigade
Aanvang: donderdag 19 september a.s.
Plaats: Gran Dorado zwembad, Vondellaan
Groep 1: 19.00 uur-19.40 uur,
brevetten A, B en 1 t/m 4
Groep 2: 19.40 uur-20.30 uur,
brevetten 5, 6 en binnenwater A, B
Voor nieuwe leden: 6 lessen gratis

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

september

RUILRUBRIEK
1.Aangeboden:
2-kamerflatwoning, Nieuwstraat (centrum), huur ƒ 447,93 per
maand.
2-kamerwoning met woonkamer, slaapkamer, c.v. en berging.
Gevraagd:
flatwoning m Keesomstraat of begane-grondwoning in Flemingstraat/Celsiusstraat.
2.Aangeboden:
2-kamerflatwoning, Hogeweg, huur ƒ538,96 per maand.
2-kamerwoning met woonkamer, slaapkamer en c.v.
Gevraagd:
3- of 4-kamerflat of woning in Potgieterstraat.
3.Aangeboden:
4-kamerwoning, Dr. J. G. Mezgerstraat, huur ƒ 672,72 per
maand.
4-kamerwoning met woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v. en
berging.

OPEN DAG

Zolang niet iedereen kan zwemmen, moet iedere zwemmer kunnen redden

Oranjestraat 12 (einde afrit)
Zandvoort Centrum

"3 units - onder - 1 dak"
KINDERDAGVERBLIJF PIPPELOENTJE
PEUTERSPEELZAAL'T STEKKIE
MR.GJ.VANHEUVENGOEDHARTSCHOOL
vanaf 13.00 uur vieren zij de verbouwing met:
kinderspelleljes, rommelmarkt, letterspeurlocht
en aantrekkelijke prijzen.
(Entree: Flemingstraat 180)

Gevraagd:
4-kamereengezinswoning of 4-kamerflatwoning met lift (in centrum).

4.Aangeboden:
2-kamerwoning, Nieuwstraat (begane grond), huur ƒ471,15 per
maand.
2-kamerwoning met woonkamer, slaapkamer, kitchenette, douche, c.v. en berging.
Gevraagd:
3-kamerwoning in omgeving van centrum, begane grond of woning te bereiken met lift.
5. Aangeboden:
4-kamerflatwoning, Lorentzstraat (nrs. 23 t/m 179), huur
ƒ 783,08 per maand.
4-kamerwoning met woonkamer, 3 slaapkamers, douche, c.v.,
berging en lift.
Gevraagd:
2-kamerwoning.

ZANDVOORTS MOOISTE
SAUNA BIEDT AAN
SAUNA 3 BADENKAART
1. proberen 2. leren. 3. waarderen
prijs ƒ50,Spec. step aerobic
calanetics v.a.
bodycontour tot 1 jan. 1992

Dierenbescherming Zandvoort

Ballroom - Latin-American

Wist u dat:
* Wij 5 oktober weer dierendag vieren!
* De Dierenbescherming hier weer een groot
feest van maakt
* Dit alleen voor kinderen bestemd is dit jaar.
* Ze al hun kleine huisdieren mee mogen nemen
naar het Gemeenschapshuis
* Ze hun dieren daar gratis kunnen laten meedoen voor de verkiezing van „HET BEST VERZORGDE HUISDIER VAN ZANDVOORT"
* Er daarvoor inschrijfformulieren verkrijgbaar
zijn
* Er voor elk ingeschreven kind een verrassing is
* En er natuurlijk ook prijzen vallen!!!
* Dit op zaterdag 5 oktober plaatsvindt in het Gemeenschapshuis

Nieuwe lesclubs voor

Trainen v.a. ƒ 45,- p. mnd.
Inl. 02507-15662

ontwikkelden
afgednükt
Hierbij waardebon
voor ƒ 5,50 korting
on nieuwe film.

„DE MANEGE"
A.s. zaterdag van 21.00 tot 03.00 uur in de
nacht in de Soc. voor ongebonden mensen,
het optreden van

DRIES ROELVINK

(bij 12 opnamen
ƒ4,- korting)

2 zalen open. 2 DJ's.
Entree ƒ 15,Koffie en hapjes inbegrepen.
Corr. kleding a.u.b. V.a. 25 jr.

U bent bereikbaar door geheel Nederland, en levering
binnen 2 dagen
Prijzen excl. B.T.W. £#// 3/7/7 §0 WJM

Kérasfase heeff de
oplossing.
J. M. coiffeurs international

Uw Kérasfase kopper
Kerkstroot passage
Tel. 14040

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

Tel. 18718

Paap

J. M. coiffeurs international

woensdag 25 september

heeff plaats voor een

Inzending dagelijks

Ie kapster

Gasthuisplein. Tel. 12164.
Fa. Waterdrinker

voor de vri/'dag + avond
en de zaterdagochtend

Inl. tel. 14040

WONING STOFFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 laar schriftelijke garantie

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

Vrijblijvend

INSCHRIJVING NU
elke vrijdag van 19.00-21.00 uur en zaterdagmiddag van 12.00-14.00 uur of telefonisch 02507-16623 of 17082..

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

PRIJSFLITSER
FQRMAAT: 1.3 x 18 cm \; '
yan negatief..................... /1,95

:

FORMAAT:;20 x'30'cm -.'.. •
van negatief ..;..>.,.,.L;.:,:.; 3,95
FORMAAT: •30>'x-45: cm :'
r.:
van negatief .:...;/,;„.;../::..:• 7,95;
FORMAA^: '.4:0'-.'X ;60 cm ;- ': • i"
van negatief ...;.;;.;:..::.>•. 14,95

autorijschool

W. v.d. Veld
U kunt nu lessen m de sportieve
MAZDA 323 F

Onze aanbieding:
de eerste 5 lessen 32,50 per les
vervolglessen 42,50 per les
ook voor spoedopleidingen

tel. 02507-19188

Weekmedia op microfiche.
Bel nu voor een abonnement of nadere
informatie

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat131,1091 GL
Amsterdam. Tel. 020-562.2485

RENAULT
C&DEAUSHOW
BIJRINKO

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

Eerstvolgende veiling
vastgesteld op

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing
Vraag vrijblijvend offerte.

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL. 020-562.2485

Kersen
Abrikoos
of amandel 9,75

SCHILDERWERK
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Sept. t/m april

gemeub.
appartement

WEEKEND TAARTJE

Zandvoortselaan 361 G
Bentveld, 023-247403

/s uw haar ook zo
uitgedroogd van de
/ange warme zomer?

TE HUUR

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

BAKKERIJ

R&B Communications

Aanvang Ie week oktober

Gróte Krocht 26

Info 16023

incl. inbouw en bekabeling

Ie jaars - 2e jaars en 3e jaars

Tover'de mooiste: posters; :
van uw eigen negatief of dia:
.: U.kunt kiezen uit drie •\ ;.-.'
-formaten. • : ; ; ; : '• \••• -••:.^

Sauna 10-badenkaart nu ƒ175,-

Cetelco handheld telefoon
nu lease ƒ 101,- per maand
Cetelco auto telefoon
nu lease v.a. ƒ 64,- per maand

scholieren - jongelui
en paren

Hoe
bespaart
foto BOOMGAARD uruimte,tijden
Uw kleurenfilm
EEN POSTER VAN UW
MOPIÏSTE FOTO
geld op uw
krantenarchief?

o_
1oO,-

BEAUTY ARRANGEMENTEN
Thalgobaden - Thallasso v.a.
ƒ135,incl. lunch, sauna, zonnebank

Reactie: schriftelijk voor het einde van de maand.

Dansschool
Albert van Lingen

Woensdag
18 september
v.a.

19.00 uur

grote modeshow

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

Café Sam Sam

Marisstraat 13a.Tel. 15186

Dorpsplein 2

Wc vieren feesi En nodigen u graag uit voor
de Renault Cadeaushow.
Als u m de penodc van 12 tot en met 23
september onze showroom binnenstapt, krijgt
u een Renault Cadeaukaart en bent u in de race
voor een gloednieuwe Renault 19.21 of 25. een
heerlijk arrangement in Center Parcs Les Bois
Francs bij Parijs of een Renault cadeautje'..
Maar dat is nog niet alles Om het feest
compleet te maken, geven \vc bovendien volop
voordeel op een aantal zeer aantrekkelijke

actiemodellen: de Renault 19 Europa, de
Renault 19 Dynamic en de Renault 21
Manager. Stuk voor stuk uitgerust met vele
fraaie accessoires waar u slechts een zeer
bescheiden prijsje voor betaalt En u kunt dan
ook de levenslustige Clio 'ns bekijken, de Auto
vanhetjaar 1991. Of de aristocratische Renault
25. Alle reden om snel
RENAULT
langs te komen bij onze
G E E F T
Renault Cadeaushow!
JE LEVEN
K L E U R
* Zolang de vooi raad strekt

Kom naar de Renault Cadeaushow
voor een verrassing van formaat.

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)
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Een tweede plaats op de ranglijst; op naar de play-offs

Zandvoortse tennissers
hebben het voor elkaar
ZANDVOORT - Het AS/4711

Zantlvoort tcnnisteam heeft het
klaargespeeld. Voor liet eerste jaar
uitkomend in de eredivisie,
behaalden de Zandvoorters een
prachtige tweede plaats op de

ranglijst, wat recht geeft op het
spelen van play-offs. Komend
weekend staat die wedstrijd op het

programma en het succesvolle team
van coaches Hans Schmidt en Paul

van Gcuns moet dan aantreden
tegen de kampioen van vorig jaar
Amstelpark.
door Aaldert Stobbelaar

De tweede kruisfinale gaat tussen
de teams van ICL/De Manege en Detec/Mets. De wedstrijden worden afgewerkt op het tenmscomplex van
Amstelpark te Amsterdam en de
aanvang is om 11.00 uur. Ondanks
dat het voor Amstelpark een thuiswedstrijd is en ondanks dat AS/4711
Zandvoort tegen dat team de enige
'rïe'derlaag leed van dit seizoen,
he,erst er bij de club toch wel optifnisme over het behalen van de finale. Teammanager Ton Bavinck zegt
b ver de zaterdag te spelen wedstrijd:
j,In de competitie wedstrijd deden
jwe niet onder voor Amstelpark en
yerloren we wat ongelukkig. We zijn
niet minder dan Amstelpark. Ik
tienk, al zal het moeilijk worden, dat
we niet bij voorbaat kansloos zijn".
Bij Amstelpark ontbreekt in ieder
Jan Siemerink, die met het Nef sval
ërlands team in Mexico om de Daviscup speelt.

Voldoende
Het Zandvoortse tennisteam had
het afgelopen weekend voldoende
aan zes punten, om zeker te zijn van
een plaats bij de top vier. Tegen het
laaggeplaatste maar toch niet slecht
spelende
Frisselstein
voegde
AS/4711 Zandvoort al vier punten
aan het totaal toe. Zowel Sabine Appelmans, als Esmir Hoogendoorn,
hadden in de eerste set moeite om in

het ritme te komen. Appelmans was
net terug uit Amerika en had daar
duidelijk last van. Frisselstein speelster Miriam Oremans leek voor een
verrassing te gaan zorgen en won de
eerste set met 1-6. In het verdere
verloop van de partij kwam de Belgische speelster van Zandvoort steeds
beter in haar spel en gaf Oremans
geen schijn van kans meer. Met 6-4
en 6-1 ging de winst naar Zandvoort.
Esmir Hoogendoorn kwam in
haar partij tegen Carin Bakker met
1-3 en 3-5 achter, maar slaagde er
toch in een tie-break te forceren. Die
tie-break werd overtuigend gewonnen en vervolgens leverde de tweede
set geen problemen meer op, 6-1.
De met rechts serverende en met
links verder spelende Armand Custers, bleek een te groot obstakel te
zijn. Custers won de eerste set met 46 en Schapers kwam in de tweede set
nog wel terug met 6-2, maar in de
derde set was de Frisselstein speler
de sterkste. Custers liep vlot uit
naar een 0-5 voorsprong waarna
Schapers even met twee games wat
terug deed. Vervolgens maakte Custers de strijd uit met 6-2.
Eveneens kende Fernon Wibier in
de beginfase wat problemen. Remko
Heethuis nam een 2-4 voorsprong
maar de Zandvoortse tennisser kenmerkt zich in deze competitie tot
een geweldige knokker. Wibier sloeg
daarna vier games op rij binnen en
won de eerste set alsnog met 6-4. In
de tweede set een geheel gelijkopgaand gevecht. Heethuis bleef in het
spoor en bij 6-6 was een tie-break
noodzakelijk. Hierin bouwde Fernon Wibier een 6-1 voorsprong op,
maar Heethuis wenste zich nog niet
gewonnen te geven. De spanning
steeg, aangezien Heethuis de stand
gelijk trok. Met een paar gave acties
besliste Wibier de strijd toch in zijn
voordeel en Zandvoort leidde op dat
moment met 3-1.
De damesdubbel van AS/4711
Zandvoort leverde nogal wat moeilijkheden op en Frisselstein kon
daardoor het tweede punt scoren.

Oremans en Bakkum wonnen met 63 en 6-2 van Appelmans en Hoogendoorn. Het herendutabel Schapers/Wibier ging het beter af en met degelijk spel werden Custers en Heethuis naar een 6-4 en 6-3 nederlaag
gespeeld.

Play-offs
Tegen het reeds gedegradeerde
Leimonias mocht AS/4711 Zandvoort vervolgens een plaats in de
play-offs veilig stellen. En die playoffs werden zonder enig probleem
gehaald. Leimonias was te zwak om
nog roet in het Zandvoortse eten te
gooien. Een vrijuit spelend en expirimenterende Sabine Appelmans
had totaal geen moeite met Linda
Niemandsverdriet en won, zoals zij
dat wilde, met 6-3 en 7-6. Ook Esmir
Hoogendoorn tenniste een puike
partij. Een zelfverzekerde Hoogendoorn pakte de zaken agressief aan
en won met 6-2 en 6-4.
De tegenstander van Michiel
Schapers, Jaco van Duijn had zijn
dag. Elke bal van Van Duijn was
raak en aangezien de play-offs al bereikt waren, kon Schapers het rustig
aan doen. Van Duijn won dan ook
met tweemaal 6-2. Feron Wibier pakte tegen de lastige Johan Vekemans
de eerste set met 6-4, maar verloor
vervolgens zijn concentratie in de
tweede set, 6-1. In de derde set pakte
de Zandvoorter de draad weer op en
won met 7-6.
Ook de dubbelspelen leverde voor
AS/4711 Zandvoort geen moeilijkheden op. Het team speelde de dubbels
vrijuit en voegde twee zeges aan het
totaal toe. Appelmans en Hoogendoorn wonnen met 6-4 en 7-6 en
Schapers en Wibier wonnen met de
cijfers 7-6 en 6-3.

Strijd om de Zandvoortse Brandingscup.

Surf geweld barst los
o De Zandvoortse windsurfvereniging organiseert bij het Tim Klijn watersportcentrum de dertiende Zandvoortse Brandingscup. Het komende weekend barst
dan het branding-surfgeweld los voor de Zandvoortse kust.
Zoals altijd zal ook bij deze surfwedstrijd de gezellige sfeer een belangrijk
gegeven zijn, terwijl toch om de hoogste eer wordt gestreden. De surfers zullen
elkaar bestrijden op de onderdelen, slalom, courserace en waveperformance.
De wedstrijd heeft in het verleden z'n sporen verdiend, want de eerste brandingscup lag ten grondslag aan de huidige worldcup. Reeds nu al heeft de
organisatie vele, waaronder de Nederlandse top en zelfs buitenlandse, inschrijvingen ontvangen.

Competitie eindstand, waarbij de eerste
vier naar de play-offs gaan: 1. ICL/De Manesje
7/31-11, 2. AS/4711 Zandvoort 7/25-17, 3. Amstelpark 7/24-18, 4. Detec/Mets 7/23-19, 5.
ELTV 7/20-22, 6. Popeyc/Gold Star 7/20-22, 7.
Frisselstein 7/16-26, 8. Leimonias 7/9-33.

ZHC-jeugd moet het in de
toekomst kunnen maken

ZANDVOORT - De hockeycompetitie is afgelopen zondag
reeds begonnen en daarbij leden zowel het dames als het
heren team van ZHC een nederlaag. Maar de coaches geloven er heilig in dat de teams dit
jaar goed kunnen meedraaien
en met wat meer ervaring vervolgens in de toekomst een
vooraanstaande rol gaan spelen. De dames worden dit jaar
terzijde gestaan door Thea van
Hemert en de heren hebben als
coach Raymond Leffelaar. Beide teams worden getraind door
Ronald Meijboom.
door Aaldert Stobbelaar
Reeds tien jaar had Thea van Hemert de jeugd onder haar hoede.
Deze volledig gediplomeerde trainster ging in op het verzoek van het
hockeybestuur, om het damesteam
te coachen; een team dat sinds vorig
jaar versterking kreeg van jeugdige
hockeytalenten. „We hebben nu een

mix van ervaren speelsters en jongeren", aldus Thea van Hemert. „De
groep is erg enthousiast en er wordt
goed getraind, onder leiding van Ronald Meijboom. De speelsters hebben wat voor elkaar over en zoals
altijd is de sfeer erg goed".
Vorig jaar eindigde het ZHC damesteam in de middenmoot en dat
wil de Zandvoortse caoch minimaal
opnieuw halen. „We moeten ons zeker kunnen handhaven. We zitten in
de opbouwfase met zoveel jongeren.
Dat moet je rustig oppakken. Het
gaat prima. De voorbereiding was
goed en ik verwacht toch wel een
mooi seizoen. We hebben er erg veel
zin in", stelt Thea van Hemert.

Mannen
Ook Raymond Leffelaar is geen
onbekende bij de Zandvoortse Hockey Club. Van jongs af aan was Leffelaar bezig bij de hockeyclub als
speler, trainer, coach of scheidsrechter. Ook aan hem werd het verzoek gericht om het eerste mannenteam te coachen. Dat lijkt hem wel
wat. "Ik trainde en coachte vorig
jaar de junioren. Aangezien er een

• Trainer Ronald Meijboom en damescoach Thea van Hemert.
Foto Bram Stijnen

Casino-ZVM teams goed in vorm
ZANDVOORT - Ook in de
tweede competitiewedstrijd
heben de handbalteams van
Casino-ZVM aangetoond in
vorm te zijn. De Zandvoortse
heren wonnen met 14-10 van
AOG en de dames zegevierden
met 10-9 over DSOV.
De strijd tussen de mannen van
Casino-ZVM en AOG ging tot ver in
de tweede helft gelijk op. Beide
teams maakten er een uitstekende
partij handbal van en wilden niet
voor elkaar onder doen. Het veelbelovende handbal van Casino-ZVM
werd in de slotfase beloond. Tot die
tijd kon AOG standhouden, maar
een tempoverhoging betekende de
n|ekslag voor AOG. Het Zandvoortse
tpam liep toen vlot weg naar een 14lp1 overwinning.
De vrouwen van Casino-ZVM
zorgden voor een eneverende partij
handbal tegen DSOV. Vanaf het begin zat de verdediging van CasinoZVM goed dicht en aanvallend wer-

den er fraaie kansen gecreëerd.
DSOV bleek echter een taaie tegenstander en liet Casino-ZVM niet te
ver uitlopen. Na een 2-0 voorsprong
kwam DSOV terug tot 2-2 waarna de
Zandvoortsen weer uitliepen naar 53 en een 7-5 voorsprong bij de rust.
In de tweede helft drong DSOV
wel aan maar Casino-ZVM bleef constant aan de goede kant van de score. Bij een 10-7 voorsprong leek de
strijd beslist en Casino-ZVM nam
gas terug. Dat werd bijna fataal aangezien DSOV profiteerde van wat
slordigheidjes in de Zandvoortse defensie en terugkwam tot 10-9. Het
was aan doelvrouwe Monique
Schulte te danken dat Casino-ZVM
de winst vasthield. Zij verrichtte
vlak voor tijd een prachtige redding
waardoor de winst met 10-9 in Zandvoort bleef. Coach Nicole Berkhout
was best te spreken over de start van
deze competitie. „Het gaat erg lekker. Er wordt goed gespeeld en deze
wedstrijd was wel bijzonder spannend en leuk voor het publiek".

Toto Surlrn if] v i

aantal van die junioren meekwamen
naar de senioren, leek het me wel
wat. De selectie bestaat nu uit veertien spelers en dat heb je wel nodig",
vindt Raymond Leffelaar. „Met die
veertien man kan je goed uit de voeten met de nieuwe regel van constant wisselen. Dat is een perfecte • Raymond Leffelaar, geen
regel, waar ik veel gebruik van wil onbekende bij de Zandvoortse
maken. Nu kan je zowel de aanval Club.
Foto Bram Stijnen
als de verdediging vrij sterk maken.
Het is nog wel even wennen aan die de cirkel, de bal perfect en met een
nieuwe regel maar het lijkt mij ide- zeer fraaie scoop verraste hij de
Haarlem defensie. ZHC rook een
aal".
kans op meer doelpunten, drong nog
Met zoveel jongeren in de groep even sterk aan maar kon de gelijkzou men kunnen rekenen op een wat maker niet bemachtigen. De slotfase
minder seizoen in vergelijking met was weer voor Haarlem, dat de zege
vorig jaar toen een plaats in de mid- met een derde doelpunt geheel veilig
denmoot werd behaald. Raymond stelde. „We hadden nog geen compeLeffelaar denkt daar echter anders titie-gevoel. De jongens waren nog
over. „In de oefenwedstrijden heb ik wat te angstig", meende Raymond
gezien dat de mentaliteit en de sfeer Leffelaar.
Een door blessures zwaar gehauitstekend is. Die maken de wedstrijd. De spelers vangen elkaar op vend ZHC damesteam kon FIT lang
en al is het moeilijk om een voor- goed partij geven, maar ging in de
spelling te doen; ik ben tevreden met tweede helft toch onderuit. De start
een plaats net boven de midden- van de wedstrijd was veelbelovend
moot, alhoewel je altijd voor meer en in de twintigste minuut kwam
gaat. Ja, ik ben best optimistisch ZHC op voorsprong door een doelook al verloren we de eerste compe- punt van Miranda Schilpzand. Voortiticwedstrijd. In het team zitten dien had de doelvrouwe van FIT al
spelers die tactisch en technisch menige goede redding verricht. De
goed zijn. Het hedendaagse hockey voorsprong van ZHC ging voor de
bestaat uit veel kaatsen van de bal. rust alsnog verloren, 1-1.
Daar wordt hard op getraind. Gezien
het talent moet dit team er over één
Blessureleed
of twee jaar staan".
In de tweede helft werd het blessureleed bij ZHC nog groter en daarCompetitie
door werd het conditioneel zeer
De eerste competitiewedstrijd moeilijk om FIT af te stoppen. Halvoor de mannen van ZHC werd een verwege de tweede helft nam FIT
bezoek aan Haarlem. In de derde dan ook een 2-1 voorsprong en stond
klasse komt het vaak op fysieke die niet meer af.
kracht aan en dat ontbeert het team
De Zandvoortse dames probeervan ZHC nog. Daardoor kon Haarlem in een stevige maar sportieve den het nog wel maar het zat er niet
strijd de partij onder controle nou- meer in. „We hebben erg hard geden. Bij de rust keek ZHC tegen een werkt", vond Thea van Hemert. „De
2-0 achterstand aan en dat was ge- vele blessures speelden ons te veel
parten, alhoewel we er toch vaak
zien het spelbeeld terecht.
In de tweede helft een sterk aan- goed bijzaten. Het belangrijke tikje
dringend ZHC, dat door een fantas- ontbrak echter. We blijven echter
tisch doelpunt van Wouter Sloten- vol goede moed, de stemming noumaker terug kwam tot 2-1. Sloten- den we er in en een tegenslag kan je
maker controleerde, op de rand van altijd oplopen".

Zandvoortmeeuwen jubileert
Het aanstaande weekend komen de voetbalteams van Zandvoortmeeuwen niet in actie, in verband met de viering van het vijftig jarig
jubileum. De Zandvoortse voetbalvereniging heeft een groot feestprogramma in elkaar gezet, dat zaterdag begint.
De festiviteiten beginnen om vijf uur in de middag met een bartaeque
voor alle vrijwilligers. Aangezien er een grote drukte wordt verwacht op
het nieuwe complex in het voormalige circuitterrein, wordt er naast de
kantine een grote feesttent geplaats. Hierin wordt de barbeque gehouden. Om half acht is er een reünie voor leden en oud-leden. Ook wordt
er dan een receptie gehouden in de kantine.
Na afloop hiervan volgt, om ongeveer half negen, een grootse feestavond voor alle leden, oud leden, supporters, begunstigers, sponsors.
Ook dit grootse feest gaat gevierd worden in de grote feesttent. Dit feest
wordt opgeluisterd door een zeer goede band waarvan de f eestcommissie de naam nog even geheim houdt. Maar het schijnt iets bijzonders te
worden.
Er wordt nog gewerkt aan de organisatie van een erewedstrijd, die
dan op zaterdag zal plaatsvinden. Het kampioensteam van 1981 zal dan
eventueel aantreden tegen het huidige eerste elftal. In de loop van deze
week is er zekerheid over het al dan niet doorgaan van deze wedstrijd.
Op zondag vijftien september is er een sixes-toernooi voor alle senioren
en A-junioren. De aanvang hiervan is om twaalf uur.
In het kader van het vijftig jarig bestaan brengt Zandvoortmeeuwen
een jubileum sticker op de markt, die te koop is voor één gulden en
vijfentwintig cent. Ook worden er jubileum T-shirts uitgeven. Die
kosten vijftien gulden.

Het evenement was vorig jaar met 120 deelnemers de grootste wedstrijd ooit op
zee gehouden. De deelnemers zullen behoorlijk verwend worden, want de
uitslagen worden gelijk per computer verwerkt door Comex. Tim Klijn watersport
centrum stelt de volledige accommodatie ter beschikking en zaterdagavond
wacht de deelnemers een tropische barbeque met een grootse feestavond. De
wedstrijden zullen 'live' verslagen worden door radio ZFM.
Tevens zijn er fraaie prijzen te verdienen. De Zandvoortse winkeliers hebben er
voor gezorgd dat alle windsurfers met een prijs naar huis gaan. De wedstrijd
start op zaterdag om 11.00 uuren op zondag is de eerste start om 10.00 uur. De
prijsuitreiking zal om ongeveer 17.00 uur plaatsvinden.

Dikke overwinning voor de voetballers

Sterke ouverture Zandvoort'75
ZANDVOORT - De ouvertu- bal onderhoudbaar in het doel
re van Zandvoort'75 in de eer- schoot, 3-0. Het sterke spelen gaf de
zelfs de kans mee naar
ste wedstrijd van deze compe- verdedigers
te trekken en Jan Willem Luititie is bijzonder glansrijk ge- voren
schoot de bal rakelings over, terweest. Het in de derde klasse ten
wijl Rob Koning en Paul Longaydebuterende team van trainer roux goede kansen lieten liggen.
Gerard Nijkamp, maakte een
bijzonder sterke indruk tegen
Purmerend, dat vorig seizoen Rakelings naast
in de derde klasse KNVB op Direct na de aftrap van de tweede
een vierde plaats eindigde. De helft knalde Robin Castien, buiten
van de Purmerend doelman,
Zandvoorters wonnen ruim bereik
net over en een poging van Jos Baars
met 5-2.
ging rakelings naast. Zandvoort'75
Purmerend mocht de aftrap verrichten maar het was Zandvoort'75
dat direct het heft in handen nam.
De eerste kans was echter voor Purmerend, dat via een uitval dicht bij
het doel van Pierre Visser kwam.
Deze redde echter bekwaam. Maar
de Zandvoorters begonnen steeds
beter te draaien en de soepel lopende aanvallen beloofden veel. Een
doelpunt kon eigenlijk niet uitblijven en na achttien minuten voetballen was het raak. Eobin Castien
knalde de bal tegen de paal en in de
rebound was het Paul Longayroux
die de Purmerend doelman het nakijken gaf, 1-0.
Zandvoort'75 ging sterk door en
stond al snel op een 2-0 voorsprong.
Een voorzet op maat van Bas Heino
werd door Robin Castien afgemaakt.
Purmerend werd m deze fase geheel van de grasmat gespeeld en na
een half uur spelen was de strijd
beslist. Nu was het Bas Heino die de

kreeg een drietal hoekschoppen te
nemen, waaruit geen doelpunten
ontstonden. Na tien minuten was
het dan toch weer raak.
Na goed voorbereidend werk van
Rob Koning scoorde Robin Castien
zijn tweede en het voor Zandvoort'75 vierde doelpunt.
Voor trainer Nijkamp was dit het
sein om een dubbele wissel toe te
passen en Robin Luiten en Ivar
Steen kwamen in het veld voor Paul
Longayroux en Bert van Meelen.

Purmerend ging hierna bi]na alles
of mets spelen en dat leek te slagen.
Het werd door een goed doelpunt 4-1
en een aantal minuten later zelts 4-2
Het tweede doelpunt werd gescoord
uit een strafschop. Even leek de
thuisclub te wankelen maar in de
slotfase liep het weer soepeitjes Do
aanvallen werden vanuit de defensie
goed opgezet en Castien en Keumn»
bracht de Purmerend doelman in
grote problemen
Kort voor tijd kreeg Purmerend
definitief de genadeklap, toen Den
nis Keunmg de taal voor de voeten
van Robin Luiten legde Deze faalde
niet, 5-2. Het publiek had genoten
van een wedstrijd die van het begin
tot het einde bleef boeien en door
Zandvoort'75 verdiend was gewon
nen.
Aanstaande zaterdag moet Zandvoort'75 op bezoek bij het door een
periode-titel eveneens gepromoveeide Aalsmeer. Met het tegen Purmerend vertoonde spel is het vertrouwen groot m de Zandvoort'75 gelederen op een goede afloop

Raceseizoen komt in
een beslissende fase

ZANDVOORT - De strijd in verschijnen. Inschrijvingen zijn ei
de Nations Cup Opel Lotus met alleen uit de meeste Westeurolanden, maar ook uit de Vermoet volgens het Circuit Park pese
emgde Staten, Brazilië, Saudi AraZandvoort een nieuw hoogte- bie,
Turkije, Tsjechoslowakije, Hon
punt worden van dit zeer inte- garije,
Finland en Noorwegen Vooi
ressante autosportseizoen. Ko- Nederland
verschijnen Martijn Koe
mend weekend vinden deze ne en de kersverse Nederlandse
race en nog diverse andere ra- kampioen Opel Lotus, Ruud Spoolces, plaats op het circuit in de der, aan de start. Het zal voor de
duinen en kunnen er beslissin- Portugezen een moeilijke zaak wor
gen vallen in de strijd om de den hun titel van vorig jaar te pro
lonaeren.
ZANDVOORT - Aanstaande kampioenschappen.
zondag organiseert de Rijwiel
Cup
Toerclub Olympia de laatste Veertig gelijkwaardige auto's met Clio
Om tien over half een stai t de race
topcoureurs, zullen proberen de eer
fietstocht van het seizoen. Dit van
land hoog te houden. Twee om de Samson Renault Clio Cup
is een vijftig kilometer lange heatshun
van
ronden rijden de Opel Het lijkt een strijd te worden tussen
tocht 'Rond de Noord'. Deze Lotussen. 25
programma is zo Marcel van Vliet en Frans Vei
tocht kan zowel op eigen gele- overvol datHet
zaterdagmiddag, na de schuur met Auke Meijer als outsigenheid, als in groepsverband tijdtraimngcn, de Opel Ascona Cup, der. De Kom Produktie Toenvagens
gereden worden. De inschrij- om half vijf, en de Squadra Bianca's, komen om twee uur m de baan en m
ving en start is bij strandpavil- om kwart over vijf, hun race af moe- de klasse boven de twee liter, heeft
ten werken. Op zondag is daar geen Hans van der Beek met zijn Mazda
joen nr. 8 Trefpunt.

Olympia houdt
50 km fietstocht

De deelnemers, die op eigen gelegenheid willen rijden, kunnen tussen 09.00 uur en 09.30 uur inschnjven en starten. Voor het fietsen m
groepsverband kan tussen 09.30 en
10.00 uur worden ingeschreven. De
start van deze groep is om 10.00 uur
en het inschrijfgeld bedraagt twee
gulden vijftig, inclusief een kop koffie tijdens de rust in IJmuiden. Zijn
er deelnemers die aan deze tocht een
herinnering willen over houden dan
moet zeven gulden extra worden voldaan.

ruimte voor.
Dan vanaf het middaguur tot zes
uur de verschillende klassen aan de
ogen van het publiek voorbij. Het
publiek kan verzekerd zijn van
spannende wedstrijden, want de verschillende kampioenschappen zijn
in een beslissende fase aangekomen
en de coureurs zullen nu zeker geen
cadeautjes meer weggeven.
Om twaalf uur is "de eerste heat
van de Nations Cup Opel Lotus,
waarbij veertig wagens aan de start

de beste papieren Als Patnck Huisman (BMW 320i) zijn zenuwen in
bedwang kan houden in de klasse
tot twee liter, dan kan hij als kampioen gehi Idigd worden.
Ongemeen spannend is de strijd
om de titel bi] de Formule Renault
Deze gaan van start om half vijf. Het
zal hierbij gaan tussen Franc ton
Wolde en Oscar Middeldorp De ra
cedag wordt besloten om kwart ovei
vijf met een race m de Dutch Opel
Lotus klasse.

To_ps_co_rer_s_

o \\ii-kniidi i/JII

De naam van deze tocht geeft al
aan dat er in noordelijke richting
De Boer (ZVM-zon)
wordt gereden. Via Bentveld-Overveen-Santpoort en Dnehuis gaat de
Castien (Zandv.75)
tocht naar IJmuiden, waar koffie
wordt gedronken in de gastvrije kanHeino (Zandv.75)
tine van de voetbalvereniging
Stormvogels. De tocht wordt verLongayroux (Zandv.75)
volgd via de kop van de vissershaven
en de sluizen naar Velsen-Noord. Na
Luiten (Zandv.75)
de pontvaart gaat het via DnehuisBloemendaal-Overveen en Aerden5
10
15
hout weer terug naar Zandvoort.
Dit seizoen wordt wekelijks de topscorerslijst bijgehouden van de
standaardteams, waarna aan het eind van het seizoen de beste
Gezien het gezellige karakter van
\
deze tocht is er ieder jaar veel inte- schutter bekroond wordt.
resse voor deze 'Rond de Noord' De voetballers van Zandvoort '75, Zandvoortmeeuwen-zondag en
tocht. Voor nadere inlichtingen is -zaterdag en TZB komen er voor in aanmerking. Na één competitiedag
Dick Castien de juiste persoon, tele- is er vooral door Zandvoort '75 aardig gescoord en dat leverde de
bovenstaande stand op.
toon 02507-17547.
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Op woensdag 18 september a.s. organiseert de afdeling
Zandvoort van D66 een

'

KONTAKT-AVOND

i . i, . i

SPECIALISTEN

IN

en

ONDERHOUDSWERKEN

• Strak en glad, naturel aluminium

- Heerlijk kiezen uit meer dan 70 kleuren -

DE GRAAF: OOK EXCLUSIEF IN

SINDS 1975
O.A. DEUREN - PLAFONDS
KOZIJNEN - PUIEN
RAMEN - OPEN HAARDEN
KEUKENS - GARAGES
Adviezen en begeleiding.
Zandvoort

2O42 V W Hobbemastraat 19
tel. O25O7-1 38 69

• Ook in zachte tinten, voor een lieflijk interieur.

PLAFONDS
epaal zelfde kleur en de
'sfeer van uw plafond. Dat
kan met het fantastische
Luxalon®-kleurenprogramma
in aluminium. Koel, warm,
vrolijk, of chique... met
aluminium kunt u alle kanten
uit. Wordt op maat geleverd,
tot maar liefst 6 meter lang,
dus praktisch altijd

De Graaf is uniek, r ALUMINIUM PLAFONDS i

Hf T

Al £ T K l f U R

de Gracif

Showroom A m s t e r d a m : Jarmuiden 47 (Sloterdijk-West),tel. (020) 613 47 75*, geopend: ma. t/m vrij. 9.00-17.00 u. en zat. 10.00-16.00 u.

Functie-eisen:
- HAVO- en/of MEAO-diploma of een vergelijkbare opleiding;
- bereidheid tot het volgen van een op de functie gerichte opleiding;
- goede contactuele eigenschappen en een collegiale instelling;
- goede mondelinge en redactionele uitdrukkingsvaardigheid;
- kennis van automatisering.

l Nieuwsblad
zoekt

Inlichtingen en sollicitaties:
Nadere inlichtingen omtrent de functie kunnen worden ingewonnen bij de heer
P.P. van Delft, hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon 0250761544.
Inlichtingen omtrent de sollicitatieprocedure kunnen worden ingewonnen bij de afdeling
Personeelszaken, telefoon 02507-61450.
Sollicitaties, gericht aan burgemeester en wethouders van Zandvoort,
kunnen binnen veertien dogen na publikatie worden ingezonden aan de
gemeente Zandvoort, afdeling Personeelszaken, postbus 2, 2040 AA
Zandvoort, onder vermelding van vacaturenummer G.G.1,7 linksboven op de enveloppe.

geeff u meer/
Zondag 29 september 1991

7E DAM TOT DAMLOOP
start vanaf 14.00 uur
op Prins Hendrikkade bij Centraal Station
in Amsterdam
De Dam tot Damloop is een unieke trimloop over 16,1 kilometer
van Amsterdam, via de IJ-tunnel, naar Zaandam.
Inschrijven voor deze loop kan tot en met vrijdag 13 september a.s.
bij onderstaande kantoren van Het Parool en Weekmedia in en om
Amsterdam:
Amsterdam
Amstelveen
Uithoorn
Zandvoort
Purmerend

: Wibautstraat 131 en Rokin 110
: Gebouw Amstelsteijn,
Laan van de Helende Meesters 421 b
: Stationsstraat 70
: Gasthuisplein 12
: Weerwal 19

De inschrijfkosten bedragen ƒ 15,= per persoon.
Organisatie: Stichting Sportevenementen Le Champion i.s.m.
TL Le Champion, AV Atos, AV Lycurgus en AV Zaanland.
Voor meer informatie:
overdag: 020 - 626 64 44/ 075 - 162221
's avonds (tot 21.00 uur): 02987-4047 en 02987-5125.

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

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

enz.

Drogisterij Ton Goossens

Deskundig advies.

winkelcentrum Zandvoort-Noord

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

Randstad
heeft volop
werk

Fa. Frank
Dakbedekkingsbedrijf
Gespecialiseerd
in alle soorten
dakbedekking,
leien, pannen,
zink- en platte
daken.
Tevens rep. van
dakgoten.

Schoonmakers m/v
Voor diverse bedrijven in en rond Heemstede zoeken wij
schoonmakers die enkele of meerdere dagen willen werken.
Informatie bij Paul van Bijsterveldt, tel. 023-29 19 39.

Kelners/serveersters m/v

Ook voor
timmer-, voeg- en
stukadoorwerk.

Voor een grote horeca-insteiling in Zandvoort zoeken wij
mensen die graag in de bediening willen werken. Ervaring is
een pre.
Informatie bij Paul van Bijsterveldt, tel. 023-29 19 39.

Tel. 02507-30890
023-343542

LTS'ers Elektrotechniek m/v
opgelet!
Ben je in het bezit van een LTS E-diploma en wil je graag een
bedrijfsopleiding volgen en tegelijkertijd geld verdienen?
Dat kan! Randstad biedt je de mogelijkheid om als
'kabellasser' aan de slag te gaan bij een
telecommunicatiebedrijf in Noord- en Zuid-Holland. Een
'kabellasser' verbindt en test telecommunicatiekabels. Het
betreft voornamelijk buitenwerk. Omdat het specialistisch
werk betreft krijg je een deel van je opleiding op het
bedrijfsinstituut in Haarlem.
Er zijn vacatures in Haarlem, Hoorn, Lisse, Alkmaar en
Den Helder. Ben je (binnenkort) in het bezit van een rijbewijs
en heb je interesse in deze baan, neem dan contact op met
Paul van Bijsterveldt, telefoonnummer 023-29 19 39 of met de
Randstad-vestiging bij je in de buurt.

Jubileum
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoon kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, huwelijk, geboorte of overlijden.
De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5.100 exemplaren.
U betaalt daarvoor slechts ƒ.30.- (exel. 6% BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn,
tel. 02975-40041.

Heemstede, Binnenweg 49.

~ir randstad uitzendbureau

v.d. ZWET
MEDIA EXPRESSE
vraagt

serieuze
medewerker/ster
voor de vrijdag.
(student of scholier)
voor div. voorkomende werkzaamheden.
Bel voor nadere inlichtingen

geeff u meer!

Zandvoort is een dynamische, bijna 16.000 inwoners tellende gemeente. De grote
toeristische en recreatieve aantrekkingskracht maakt het werken in Zandvoort extra
boeiend.

Voordeafdeling Reiniging en Algemene Dienstvan de sector Eigendommenbeheer
vragen wij een:

Functie-omschrijving:
De medewerker wordt belast met het verrichten van:
- eenvoudige fïnancieel-administratieve werkzaamheden;
- administratieve werkzaamheden zoals eenvoudige correspondentie, lijsten,
verslagen, etc.;
- de telefoon-, portofoon- en semafoonbediening;
- de ontvangst c.q. het tewoordstaan en/of verwijzen van bezoekers;
- overige werkzaamheden die voor een goed functioneren van de afdeling nodig
worden geacht.

BEZORG(ST)ERS

Selectie en salariëring:
Bij de sollicitatiegesprekken wordt een vertegenwoordiging van de afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling betrokken.
Aanstelling kan -afhankelijkvan de ervaring- plaatsvinden tot een salarisbedrag van
f 3.307,- bruto per maand.

(Strandpaviljoen 23

Algemene informatie:
De sector Eigendommenbeheer bestaat uit drie afdelingen: Civieltechniek/
Bouwkunde, Reiniging en Algemene Dienst, en Plantsoenen. De afdeling Reiniging
en Algemene Dienst omvat 34 formatieplaatsen. De werkzaamheden van de
afdeling zijn o.a. het inzamelen van huisvuil, grofvuil en klein chemisch afval, het
schoonhouden van straten, het marktwezen en het uitvoeren van eenvoudige
civieltechnische onderhoudswerkzaamheden.

Aanmelden: 02507-17166.
Functie-omschrijving:
- verlenen van administratieve en technische ondersteuning aan het hoofd en de
medewerk(st)ers van de afdeling;
- afwikkelen van subsidie-aanvragen;
- bijhouden van (geautomatiseerde) bestanden;
- verrichten van eenvoudige tekenwerkzaamheden;
- algemene correspondentie;
- notuleren van vergaderingen (o.a. raadscommissie RO).

„ .

D E M O C R A T E N Boul. Bamaart)

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V

Voor de afdeling Ruimtelijke Ontwikkelingvan de sector Grondgebied vragen wij

Algemene informatie:
Hettakenpakket van de afdeling bestaat uit: ruimtelijke ordening en planologische
procedures, grondzaken, huur- en erfpachtzaken, dorpsvernieuwing, woningbouwplannen, circuit, economische zaken, landmeten en kadaster. De bezetting
omvat zeven formatieplaatsen.

„Club Nautique"

De bestuursdienst bestaat uit de sectoren Middelen, Grondgebied,
Eigendommenbeheer en Bewonerszaken, en een stafafdeling Voorlichting en
Public Relations. Binnen de bestuursdienst staat het streven naar kwaliteit,
efficiency en klantvriendelijkheid centraal. De bestuursdienst wordt geleid door
een managementteam, dat bestaat uit de gemeentesecretaris (voorzitter) en de
vier sectorhoofden.

Zandvoort is een dynamische, bijna 16.000 inwoners tellende gemeente. De grote
toeristische en recreatieve aantrekkingskracht maakt het werken in Zandvoort extra
boeiend.

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V

Om 20.00 uur in

'kamerbreed'. Eenvoudig zelf
te monteren met een handig
systeem. Aluminium plafonds
van De Graaf, daar kijkt u
van op! Kom bewonderen in
de royale showroom. Kunt u
meteen kennismaken met alle
andere bijzondere
materialen.
LUXAJLQIM"
M A A K

De bestuursdienst bestaat uit de sectoren Middelen, Grondgebied,
Eigendommenbeheer en Bewonerszaken, en een stafafdeling Voorlichting en
Public Relations. Binnen de bestuursdienst staat het streven naar kwaliteit,
efficiency en klantvriendelijkheid centraal. De bestuursdienst wordt geleid door
een managementteam, dat bestaat uit de gemeentesecretaris (voorzitter) en de
vier sectorhoofden.

De fractie Zandvoort van D66 zal haar beleid présenteren en de campagneleider van D66, Ernst Bakker, zal
een informele discussie inleiden over actuele punten uit
de regionale en landelijke politiek.
Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom, speciaal
onze vele (onbekende) kiezers en sympathisanten!

02507-14501
b.g.g. 17720

Functie-eisen:
- MAVO/HAVO met PD-boekhouden/MEAO-diploma of vergelijkbaar niveau;
- goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
- goede contactuele eigenschappen en een collegiale instelling;
- belangstelling voor en ervaring met automatisering.
Selectie en salariëring:
Bij de sollicitatiegesprekken wordt een vertegenwoordiging van de afdeling
Reiniging en Algemene Dienst betrokken.
Aanstelling zal plaatsvinden op een salarisbedrag van minimaal f 2.228,- tot
maximaal f 3.175,- bruto per maand.
Inlichtingen en sollicitaties:
Nadere inlichtingen omtrent de functie kunnen worden ingewonnen bij het hoofd
van de afdeling Reiniging en Algemene Dienst, de heer P.LJ. den Boer, telefoon
02507-61576.
Inlichtingen omtrent de sollicitatieprocedure kunnen worden ingewonnen bij de afdeling
Personeelszaken, telefoon 02507-61450.
Sollicitaties, gericht aan burgemeester en wethouders van Zandvoort,
kunnen binnen veertien dagen na publikatie worden ingezonden aan de
gemeente Zandvoort, afdeling Personeelszaken, postbus 2, 2040 AA
Zandvoort, onder vermelding van vacaturenummer E.3.14 linksboven
op de enveloppe.

PERSCOMBINATIE
is uitgeefster van Het Parool, Trouw, de Volkskrant en de
Weekmediabladen.
Het Distributiebedrijf van Perscorrjbinatie N.V. is verantwoordelijk voor het vervoeren en de bezorging aan abonnees
en wederverkopers van bovenstaande uitgaven.
Binnen de afdeling -Eigen Vervoer bestaat de vacature voor

een

zaterdagchauffeur (m/v)
(standplaats Amsterdam)

Zandvoorts Nieuwsblad
=P?^Qgg\/gpk^nQPAlDRESSËR~:

Genoemde functionaris is belast met werkzaamheden die
bestaan uit het laden, vervoeren, lossen van de dagbladen
van Perscombinatie N.V.

Kerkstraat 12, Zandvoort

De kandida(a)t(e) beschikt over een groot rijbewijs en een
chauffeursdiploma.

Fa. P. Kleijn
De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Sig.mag. De Krocht

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

Thorbeckeslraat 7, Zandvoort

De werktijden vallen op zaterdag tussen 7.00 uur en 11.00
uur. Er zal gemiddeld 3 uur gewerkt worden.
De honorering geschiedt volgens de Grafisch Technische
CAO alsmede regelingen van Perscombinatie N.V.
Het salaris bedraagt ƒ80,96 bruto per week (inclusief toeslag
voor zaterdagwerk).
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer
J. P. van der Pol, hoofd Eigen Vervoer, tel. 020-562.2447.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan Perscombinatie N.V., ter attentie van mevrouw G. A. Zantinge, personeelsfunctionaris, Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam,
onder vermelding van GZ/91.28.
De sollidtatietermijn sluit op 21 september 1991.
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Open Monumentendag
Zaterdag 14 september staat in het
teken van Open Monumentendag.
In Zandvoort wordt de Hervormde
Kerk op het Kerkplein opengesteld
voor publiek. Van tien tot vier uur
kan de kerk bezichtigd worden.
Enkele kerkeraadsleden, kerkvogden en bestuursleden van het Genootschap Oud Zandvoort zijn aanwezig om aan belangstellenden informatie te verstrekken.
Het kerkgebouw is vorig jaar als
Rijksmonument aangewezen en restauratie is in voorbereiding. De in de
kerk aanwezige moumentale grafkapeliyan Paulus Loot is ten gevolge
van zoutaanslag en vocht ernstig
aangetast. Ter voorbereiding van de
restauratie zijn er maatregelen genomen om het vocht en het zout te
bestrijden. Het zal nog enige tijd duren voordat de pleisterlagen aangebracht kunnen worden.
De organist, de heer Van Zwieten,
is aanwezig om aan te wijzen welke
gebreken het orgel gaat vertonen.
Hij zal het orgel ook bespelen.
De Haarlemse Hofjes staan centraal tijdens de Open Monumentendag in Haarlem. De regionale VVV
Zuid-Kennemerland
organiseert
daarom twee hofjestochten.De wandelingen starten om tien en om twee
uur. • Vertrekpunt is het VVV-kantoor in Haarlem. Kaarten kosten zeven gulden vijftig per persoon.
Tijdens de anderhalf uur durende
stadswandeling wordt kennisgemaakt met een aantal schilderachtige Haarlemse hofjes. Een deskundige gids vertelt daarbij allerlei wetenswaardigheden over de hofjes en
de bewoners. Reserveren is gewenst
(023-319059).

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Impressie van wayangpoppen
ZANDVOORT - Een impressie van wayangpoppen geeft het werk van Ina
Broeken uit Aerdenhout. Zij exposeert momenteel in de Openbare Bibliotheek in Zandvoort, het werk is te zien gedurende de vaste openingstijden,
tot en met vrijdag 27 september.
De expositie bevat aquarel-, acryl- en etstechnieken. Interessant is weilicht de ontwikkeling van reële weergave via stilering naar een geabstraheerde vertekening van de poppen, waarvan sommige in Indonesië gebruikt worden voor het bekende schaduwspel. De beweging van de wayang
golek poppen, meestal met op de achtergrond gamalanmuziek, inspireerde
haar in eerste instantie tot silhouetachtige tekeningen.
Daarna is zij door vereenvoudiging van de complexe en sierlijke vormen
van de wayang gullit poppen in de acryltechniek tot een warme en kleurrijke eenvoud gekomen.
Tenslotte zijn de etsen een tekenachtige weergave van het ragfijne,
kantachtige en sierlijke karakter an deze poppenv

Haarlem CJP stad
In het kader van de 'Haarlem CJP
stad' brengt het Patronaat het komende weekend een aantrekkelijk
programma voor CJP-houders. Voor
dit weekend zijn de kortingen opgeschroefd tot vijftig procent. Op vrijdag treden Gumball uit New York
op en The Scène uit Nederland. De
zaal is open om negen uur, aanvang
half tien. Entree bedraagt vijftien
gulden (CJP zeven gulden vijftig).
Zaterdag treden er drie groepen
op: Lespleemetz, Nautical William
uit Bristol en Heads Up! Entree bedraagt voor deze avond twaalf gulden vijftig (CJP vijf gulden). Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Toneelschuur in de Smedestraat23 (tel.:
023-312439) en bij de VVV.

ZANDVOORT - Op de Mr.
G.J. van Heuven Goedhartschool wordt zaterdagmiddag
vanaf één uur 'open huis' gehpuden, als feestelijke heropening van het gebouw. Dit is afgelopen zomer flink verbouwd
en dat wordt uitgebreid gevierd door de drie instanties
die hier gevestigd zijn.

Ina Broeken aan het werk in haar atelier in Aerdenhout.

Korte tips
• Boogie Battle staat centraal op
vrijdag 13 september in de Haarlemse Jazzclub. Er zijn diverse boogie-pianisten onder leiding van Ed Comaita. Entree bedraagt vijf gulden.
• De Heemsteedse Harmonie St. Michaël sluit op zondag 15 september
de Groenendaalse concertreeks van
het seizoen af. Het concert in Landgoed Groenendaal begint om half
een. Toegang is gratis.
• Donderdag 19 september treedt
Herman Finkers op in de Stadsschouwburg Velsen. De voorstelling
is al uitverkocht.
• Atelier Paulus Loot heeft tot half
september een tentoonstelling van
schilderijen van de Zandvoortse
kunstenaar Jaap Bouhuijs. Gee'xposeerd worden zee- en strandgezichten, die Bouhuijs in de zestiger en
zeventiger jaren schilderde. Atelier
Paulus Loot is gevestigd aan de gelijknamige boulevard, op nummer
21. Het atelier is in het weekend geopend.
a Het Cultureel Centrum op Gasthuisplein 9ta heeft de tentoonstelling
'Geknoopt gestrikt' onder haar dak.
De geschiedenis van de stropdas
wordt getoond en er zijn veel bijzondere exemplaren. Het Cultureel Centrum is dagelijks geopend van half
twee tot vier uur. De expositie is te
zien tot vijftien september.
• Expositie 'Souvenirs. Realistische
tendensen in de hedendaagse
kunst'. Frans Halsmuseum, Groot
Heiligland 62. 'Getooid en versierd',
Vishal, Grote Markt te Haarlem.
• Erna Anema en Geer Rootaeek exposeren respectievelijk met olieverf
op paneel en papier en met beelden
op hardboard tot en met 5 oktober in
Galerij Lieven de Key De Galerij is
gevestigd aan de Nassaulaan 8 in
Haarlem.
o Tot en met 22 september zullen in'
het zalencomplex en de lobby van
Golden Tulip Barbizon L Schiphol
werken te zien zijn van schilder, tekenaar Saad Ali. Het werk van Saad
Ali ademt een 'paradijselijke geest'
uit. Hij noemt zijn panelen 'deuren
van de hoop'. Zijn werken zijn ook te
koop. Maar ook voor niet- kopers is
de verkoopexpositie vrij toegankelijk, van 10.00 tot 22.00 uur.
• Brandweertentoonstelling in de
Vleeshal, Grote Markt, Haarlem, in
verband met '300 jaar brandweer
Haarlem'. Tot en met 15 september.
Open: maand, t/m zaterd. 11-17 uur,
zon- en feestdagen 13-17 uur.

(ADVERTENTIE)

Bar - restaurant

AAN ZEE"
Boul. Barnaart 22
Zandvoort, tel. 15445
M.i.v. 17 sept.
keuken open vrijdag t/m
maandag
16.30-22.00 uur
Di + wo + do gesloten.

D66 houdt open
kontakt-avond
ZANDVOORT - D66 afdeling
Zandvoort houdt woensdagavond 12 september een 'kontakt-avond' die voor iedereen
toegankelijk is. Deze begint
om 20.00 uur in strandpaviljoen Club Nautique, aan de
Boulevard Barnaart.
De avond dient om de band van de
plaatselijke afdeling met de kiezers
en sympathisanten te versterken.
De gemeenteraadsfractie zal haar
beleid presenteren, na de pauze
vindt er een informele discussie
plaats over actuele punten uit de regionale en landelijke politiek. Deze
discussie wordt geleid door Ernst
Bakker, de landelijke campagneleider van D66. De fractie hoopt op een
grote opkomst, bij de Statenverkiezingen in maart brachten 1164 Zandvoorters hun stem uit op D66. Daarmee was deze partij de op één na
grootste in Zandvoort.

Iepen besmet
ZANDVOORT - Op het Raadhuisplein worden volgende week twee
iepen verwijderd. De bomen staan
tussen het Raadhuis en het Raadhuisplein, maar zijn besmet door de
zogenaamde honingzwam. Daardoor zijn zij versneld afgestorven.
Degenen die zelf iepen hebben en
meer willen weten over de besmetting, kunnen de afdeling Plantsoenen van de gemeente bellen, tel.
61577, of tel. 61492.

dagverblijf ,'t Stekkie zijn beide met
het oppervlak van een compleet lokaal uitgebreid. „Ik heb nu een hele
riante peuterspeelzaal", bevestigt
Marjolein Noltee. „Inclusief nieuw
speelgoed". Zij heeft nog plaats over
voor wat kindertjes. „Het zijn heel
gezellige groepjes". Bij Pippeloentje
aan Zandvoort brengen. De groep is is een ajjarte babygroep gekomen,
op studiereis en bezoekt vandaag de die over een luxueuze ruimte kan
'drie-in-één' in Zandvoort-noord beschikken.
plus de Oranje Nassauschool.
De verbouwing is nog maar net
In de aula van de basisschool is
achter de rug. „Zoiets kun je maar een 'bufferklas' gebouwd: een lokaal
één keer vieren", aldus Van der over de helft van de aula, dat pas als
Laar. De leerlingen worden daar 'lokaal' gaat dienen als er een extra
nauw bij betrokken. Burgemeester lesruimte nodig is.
Van der Heijden komt zaterdagochtend de feestdag voor hen openen,
door een grote taart aan te snijden. Schoolbord
Vanaf één uur is het gebouw voor
De leegstand is hiermee opgeheiedereen geopend. Het wordt vooral ven, aldus Van der Laar. „Ik ben blij
een 'feest voor kinderen', zo is aan- dat het gebouw zo functioneel is gegekondigd.
maakt. Ik had geen mooier oplosDe kinderen kunnen er plakken, sing kunnen bedenken. Het was een
poppenkast kijken of meedoen aan gebouw voor kinderen en het bleef
de letterspeurtocht en allerlei ande- een gebouw voor kinderen". Dankzij
re spelletjes. Ook zijn er een rom- de bufferklas kan er toch worden
melmarkt en een 'petit café'. De let- uitgebreid. „Daar hangt in ieder geterspeurtocht leidt door de diverse val alvast een schoolbord, dat is
lokalen binnen het gebouw. Daar- voor een onderwijzer één van de bemee is te zien dat er een en ander langrijkste dingen. Dus als de school
veranderd is aan de indeling. De be- groeit, kunnen we er zo aan de slag".
schikbare ruimte wordt nu beter be- De tafeltjes en stoeltjes zijn er ook al
nut. Zowel Pippeloentje als kinder- vast neergezet.

basisschool samen in een gebouw

De open dag, inclusief een romBehalve de basisschool zijn dat ook melmarkt en diverse andere attracpeuterspeelzaal 't Stekkie en kinder- ties, wordt georganiseerd door Gedagverblijf Pippeloentje.
rard van de Laar, directeur van de
basisschool, Relinde Adegeest,
(ADVERTENTIE)
hoofd van het kinderdagverblijf, en
Marjolein Noltee, die de scepter
zwaait over de peuterspeelzaal. Zij
presenteren zich tegenwoordig als
'drie-in-één', omdat zich binnen één
schoolgebouw drie verschillende instanties zijn voor kinderen van nul
tot - ongeveer - twaalf jaar. „En dat is
voor Zandvoort een vrij unieke situatie", zegt Van der Laar. Kinderen
die op het kinderdagverblijf worden
ondergebracht, kunnen binnen één
gebouw 'doorstromen' naar de speuterspeelzaal en de basisschool.

Bufferklas
Ook voor buitenlandse 'vakgenoten' lijkt de situatie interessant, met
name voor het tiental leerlingen van
een Duitse school voor peuter- en
kleuterleidsters die een werkbezoek

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

Godfried Bomans zei het reeds:
„Het aardigste van plezierige clingen is de herinnering". Als je al
wat ouder bent, begrijp je dit maar
al te goed. Hoc vaak, op verjaardagen of andere feestjes, hoor je niet
de verhalen over vroeger, in de tijd
dat we nog bij onze ouders woo'nden. De Sinterklaasavonden, de
gezellige bijeenkomsten onder de
kerstboom met echte kaarsjes en
je eigen verjaardag, waarop je
mocht kiezen watje die dag wilde
eten. Om die herinnering aan
vroeger levendig te houden, werd
tot voor kort, ook in het taejaardentehuis, 'Het Huis in de Ko-stverloren' deze aardige geste gehandhaafd. Werd, ja. Want onlangs is van hogerhand besloten,
dat vanwege de bezuinigingen die
ene pannekoek, gehaktbal of ander culinair 'hoogstandje' van de
kok er niet meer af kan. Met andcre woorden: De ouwetjes kunnen
het verder wel vergeten. Ik wind
mij nog maar zelden op. In dit
geval maak ik mij echter enorm
boos. Het afschaffen van deze traditie is in mijn ogen dan ook een
blunder van de eerste orde. hier
past dan ook maar een woord, 'lullig'.

Pijn
Stel je voor: Je bent oud, hulpbehoevend en afhankelijk van anderen. Je laatste levensjaren moetje
slijten in een bejaardenhuis. Dag
in dag uit zit je te wachten op wat
variatie, broodnodig om het leven
nog een beetje dragelijk te maken.
Nu gaat het natuurlijk niet om die
ene gehaktbal. Mijn ergernis ligt
in het feit, dat de bewoners van dit
tehuis deze kleine attentie voor
een paar rot centen wordt onthouden. Volgens directrice mevrouw
Van Dril is het terugdraaien van
deze attentie te wijten aan de financiële problemen, waarin alle
bejaardentehuizen op dit moment
verkeren. Al vanaf 1988 loopt er
een bezwaarschrift bij de provincie. Tot nu toe hebben die nog
niets van zich laten horen. „Het
doet mij pijn, dat wij dit niet meer
kunnen doen. Wij moeten op de
kleintjes letten. Ondanks onze 22
vrijwilligers kampen ook wij met
personeelproblemen. Dit is dan
ook geen vorm van bewonertje
pesten", aldus de eveneens teleurgestelde directrice.

dorp verborgen. Toen ik dit. voor
het eerst hoorde, dacht ik onwillekeurig aan enige in het zwart, geklede enge mannen, die bij voorkeur in het nachtelijk duister bijeen komen om met hun snode
plannen dit dorp te ontregelen. Ik
kan u gerust stellen. Uw veiligheid
komt niet in gedrang. Het geheim
genootschap betreft do Broeders
van Westvleteren, vernoemd aan
de befaamde trappistenabdij Sint
Sixtus in het Belgische West vlet oren. Wellicht bereiken uw wcnkbrauwen nu de grens van uw
kruin. Laat ik mij daarom nader
verklaren.

Aftreksel
De belangstelling voor kwalitcitsbieren groeit. In veel bars en
cafe's wordt, in toenemende mate
gevraagd naar bovengistende biersoorten. Vraag mij niet wat dit is,
want ik weet het niet. Iemand die
daar alles over weet, is onze dorpsgenoot Jan Peter Versteege. Versteege is namelijk de voorzitter
van deze club. Hij vertoeft dan
ook regelmatig aan de Belgische
kloosterpoort om er in het geheim
zijn portie geestrijk vocht te halen. Ook zijn mede companen lusten er wel pap van, zo kwam mij
ter oren. Welnu, het doel van het
genootschap is simpel. Wars van
alle slappe aftreksels willen zij het
gebruik van de kwaliteitsbieren
bij het grote publiek bevorderen.
Een loffelijk streven nietwaar?
Ook in onze badplaats wordt in
sommige cafe's een uitstekend
pilsje getapt. Op het Kerkplein
weet ik er zo een. Ik vertoef daar
regelmatig om er bij uitbater Fred
mijn nieuws op te doen.

Oorkonde

In de Bierwinkel aan het Raadhuisplein kom ik evenwel nooit.
Een foutje, zo heb ik inmiddels
gemerkt. De uitbater aldaar, we
hebben het nu over Jan Zijnstra,
zit al elf jaar in dit etablissement.
Ook Zijnstra blijkt een goede promotor van het betere bier. Voor
een doorsnee café verkoopt de
Bierwinkel gigantisch veel soorten. Zijnstra heeft gemiddeld vijftig soorten in huis en is daarmee
waarschijnlijk de best gesorteerde
bar in Zuid Kennemerland. Voor
het genootschap was dit dan ook
de reden om deze zaak eens in het
zonnetje te zetten. Onlangs werd
Geheim
hij verrast met een heuse oorkonZandvoort heeft een geheim ge- de en een flesje Trappistenbier dat
nootschap. Zo, daar kijkt u van op nog niet tot zijn collectie behoornietwaar? Zoals u inmiddels in de de.
loop van de tijd wel gemerkt zult Dit was het weer voor deze week
hebben, blijft niets voor mijn luis- Blijf gezond, tot de volgende week.
terend oor en ziendend oog in dit
Bram Stijnen

Te lang open

Postzegelbeurs

ZANDVOORT - De eigenaar van
een broodjeszaak in de Kosterstraat
heeft op 7 september proces-verbaal
gekregen, omdat er ruim na sluitingstijd nog eetwaar werd verkocht.

ZANDVOORT - De Zandvoortse
Postzegelclub houdt zaterdag 14 september een postzegeKruiDtaeurs in
het Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat. Men kan er terecht van
elf uur 's morgens tot vier uur 's
middags.
De entree is gratis, ruiltafels zijn aanwezig. Voor inlichtinen
kan men bellen: Ed Disco, tel. 16061,
of Heiny den Duyn, tel. 16456.

Om tien voor half vier 's nachts werden nog broodjes aan buiten staande
klanten verkocht. De politie constateerde ook dat de verkoper jonger
was dan de toegestane leeftijd.

CINEMA CIRCUS
Bioscoopprogrammering 13 t/m 19 sept.

Bridgeclub uniek
met haar 45 jaar
ZANDVOORT - Een bridgeclub die vijfenveertig jaar bestaat is vrij uniek in Nederland. Maar op 17 september
aanstaande viert de Zandvoortse Bridge Club dit jubileum.

Dagelijks om 19.00 en
21.30 uur

ASSEPOESTER
Ned. gesproken
Kaarten volw. ƒ12,50,
kinderen tot 12 jaar ƒ9,00

Dagelijks om 19.00 en
21.30 uur

THE SiLENCE
OF THE LAMBS
Kaarlen ƒ 12,50

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

De club werd opgericht in 1946 en
een van de oprichters, mevrouw T.
Hagen, is na vele jaren als bestuurder nog steeds een trouw lid van
ZBC. Jaren lang had de club een
ledental van 60 tot 80 mensen, maar
de afgelopen werd bridge een flink
stuk populairder. Het ledental groeide tot meer dan honderd. Bovendien
staat de club in de zomermaanden
ook open voor niet-leden en vakantiegangers, een mogelijkheid waarvan veel gebruik wordt gemaakt. De
club kan overigens nog steeds nieuwe leden plaatsen. Geïnteresseerden
zijn op woensdagavond (de vaste
speeldag) welkom in het Gemeenschapshuis, of kunnen nadere informatie krijgen via telefoonnummer
18570.
Aan het aanstaande jubileum
wordt woensdag (de vaste speeldag)
18 september aandacht geschonken.
Maar het echte jubileumfeest wordt
op zaterdag 5 oktober gevierd op een
voor de leden nog onbekende plaats.
Volgens de heer Veldhuizen, sinds
1982 voorzitter, ligt het geheim van
het succes in de wijze waarop gezelligheid wordt gecombineerd met het
serieuze bridgen. Dat laatste gebeurt in een zestal competities per
jaar, in vier verschillende klassen.
Daardoor kunnen jong en oud, sterk
of zwak, ieder op eigen niveau bridgen.
ZBC heeft toch ook nog wel wensen, zoals een speelzaal waar iedereen tegelijk kan bridgen. Op dit moment maakt de club gebruik van
twee zalen in het Gemeenschapshuis. Zij betreurt het heel erg dat er
geen grotere, goede accommodatie
in Zandvoort te vinden is. „Dat zou
ook geweldig zijn voor andere sporten culturele aktiviteiten", aldus
Veldhuizen.

De Zandvoortse Bridge Club bestaat aanstaande dinsdag vijfenveertig jaar, een
jubileum dat uitgebreid gevierd zal worden. In verband daarmee is de oude foto
van deze week ook een foto... van deze club. Deze werd genomen tijdens de
eerste lustrum-viering in 1951 in een hotel in Amsterdam. Menigeen zal op deze
foto, beschikbaar gesteld door mevrouw Hagen, beslist bekenden tegenkomen.
Te zien zijn (in willekeurige volgorde) de echtparen: Sjouwerman, Penaal,

Spoelders, Vader, Bakkenhoven, Dröse, Vallo, Brossois, Van Dartelen, Fabel,
Kees Versteege, Nol Versteege, Brugman, Stor, Bisenberg, Heidoorn, Suurland.
Eisinga, Notterman, Kerkman, Kronenburg, Reyer, Keur, Springer, Kappelhof,
Berriër en Polak. Daarnaast ook de dames V.d. Werf, Weller, Hagen, C. v.
Dartelen, Berkhout en V.d. Velde. Plus nog vele anderen.
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Oproepen
Mededelingen

Postzegels - Munten

Grote fietsenverkoop 1/2 geld 500 stuks

Postzegelruilbeurs
Zaterdag 14 sept a s houdt De Amsterdamsche Vereenigmg
„DE PHILATELIST" een GROTE RUILBEURS in HUIZE PAX,
Ferd Bolstraat 194, Amsterdam, van 10.00 tot 1700 uur.
Bereikbaar met tram 3, 12, 24, 25 en bus 15. Toegang gratis

Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf

Centrale W. Hak 24 uur service

m

ONDERHOUD - ROET- EN BRANDSCHADE LOODGIETERSWERK - ONTRUIMING - OOK VOOR
UITKERINGSGERECHTIGDEN BETAALBAAR
Tel 0104375510, b g g 01815-5867, fax 010-4626893.
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Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergrootten
Aangeboden
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Onroerende
benang- en witwerken tegen
Micro's op de pagina „MICRO'S"
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie.
billijke prijzen Tel 30888
goederen te koop
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0,40 per millimeter
gevraagd
Sluitingstijd' dinsdag 15.00 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of afgeMuziekven/zenden aan
instrumenten
• Zandvoorts Nieuwsblad. Gasthuisplein 12.
GARAGE
2042 JM Zandvoort
TE KOOP GEVRAAGD
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
Tel 02507-14534
Gevr voor vereniging piano
1421 AA Uithoorn
en accordeon Tel 02507• Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer, 17462 na 19.00 uur
Onroerend goed
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant. De Ronde
en woonruimte
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Onroerend
goed
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperte huur
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsen woonruimte
aangeboden
blad De Purmei, De Zaanse Gezinsbode en De Nieuwe
te huur gevraagd
Weesper ƒ 6,38 per millimeter
Sluitingstijd vrijdag 16 00 uur
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- SPOED' Moeder met 2 kindeKAMER TE HUUR
combinaties m de Micro's zijn op aanvraag bij onze kanto- ren zoekt tijdelijke WOONDe Witte Zwaan
ren verkrijgbaar
Tel. 12164, na 18 uur 16658
RUIMTE Tel 02507-14043
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
Te huur aangeboden
WOONRUIMTE gevr voor
gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm.kosten
• BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers jongeman, met k.d.t, ± ƒ 500 GESTOFFEERDE KAMER
voor net meisje Tel. 16505
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten hr Tel 18278, na 18 uur
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ3,00 in rekening gebracht.
Onroerend goed
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven- tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
te koop aangeboden
bezorgklachten) of zenden aan
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
Open huis
1000 AC Amsterdam
De
Ruyterstraat
38:
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
zaterdag 14 september van 1400-1600 uur.
in dezelfde week.
4-kamerhoekapp met uitzicht op zee op 1e verd. Ind. hal,
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart
gang, woon- en eetk. met open haard, toilet, badk. met
douche en vaste wast, 2 slaapk , luxe keuken en mb app.
Balkon voorzijde.

(Para)medisch personeel gevraagd

Burg. van Fenemaplein 7/2:
Ruime 4-kamerapp. op 1e et., zeezicht Ind.. entree, hal,
badk met ligbad, keuken, woonk, 3 slaapk Servk ƒ425
p.m Vr pr ƒ 205 000 k k

Wooncentrum voor ouderen
De Venser
zoekt

Tjerk Hiddestraat 38:

bejaardenverzorgenden m/v
ziekenverzorgenden m/v

Op 2e et een 2-kamerapp , uitzicht op zee Ind • entree, hal,
slaapk , badk met douche en wast, toilet, woonk , balkon.
Serv k ƒ 220 p m Vr.pr. ƒ 115 000 k.k.

Voor een dienstverband van 32 uur per week
Salaris conform de CAO-bejaardentehuizen.

Patrijzenstraat 46:

Schriftelijke sollicitaties richten aan.
directie De Venser, B Brechtstraat 1, 1102 RA Amsterdam.

Gerenoveerd 3-kamerapp op 2e et. v.z.v kunststof ramen/
kozijnen Ruim balkon zuid/west. Ind.. hal, toilet, keuken,
woonk , badk met duoche, 2 slaapk. Serv k ƒ 324 p.m. App
gestoffeerd opgeleverd Vr pr ƒ 139 000 k k

Divers personeel gevraagd

Willemstraat 31:
NRC HANDELSBLAD vraagt

bezorgers
voor kleine wijken Tel 023-335455

Karakteristieke hoekw in centrum Ind beg gr. entree, gang,
kamer en suite met serre, achterk. + atelier, mooie eetk., bijk ,
toilet, 1e verd 5 slaapk, ruime hal, 1 badk. met douche,
wast/toilet en een badk met ligb., wast./toilet, bergruimte,
vliermg

Bedrijf zoekt nog enkele
medewerkers voor vaste bij- Makelaarskantoor Ph. van Schaik o.g. b.v.
verdienste
m Zandvoort, buiHogeweg 56a - 2042 GJ Zandvoort - Tel. 02507-12944
Ogilvie/Marktonderzoek BV
ten schooltijd, ouder dan 15,
zoekt
jonger dan 65 jr Teg flinke
MEDEWERKERS M/V
verg v. + /300 p m Info
GRATIS
voor het houden van vraagge- werkdagen tussen 10.00Woninggids
van Zandvoort
sprekken in eigen woonplaats 20 00 uur onder tel nr 18375
of omgeving, bij de mensen • ANNULERINübN van uw
OER/E makelaars o.g.
L|J
thuis (overdag of 's avonds) advertentieopdrachten kunt u
Bel of schrijf 020-624 27 76 of UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
NVM
624 74 66 (ook 's avonds en richten aan Centrale OrderafTel. 02507-12614
weekend), Antwoordnr 8009, deling Weekmedia, Postbus
1000 RA A'dam (geen porti) 122, 1000 AC Amsterdam

Leuke bijverdienste

5 REGELS

huren s is houden

Rijwielen, motoren, bromfietsen

GRATIS

CRO

* 15 sept. is de dag dat Ben
Alfennk Abraham zien mag.
Kom hem allemaal feliciteren,
bij Bibi for Shoes moet u wezen xxxx J-G-J-M
•*• Ab en Liesbeth Reurts harlelijk gefeliciteerd met de geboorte van Jessica-Elise, veel
geluk. Jack-Hilde, Melissa en
Isabelle.

r

•

Tel. 13529

340.340.25
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Tel. 13529
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Zandvoorts Nieuwsblad

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

Radio/tv/video

Foto Boomgaard

ƒ 7,63
ƒ 8,90
ƒ10,18
ƒ11,45
ƒ12,72

Grote Krocht 26
Telefoon. 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ 1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.
CARIDAX HIFI SPECIALS
kwaliteits aanb.' Adm de
Ruijterweg 131. 020-6837362.
TV CORRECT
TV- EN VIDEOREPARATIE
Snelservice, dag-, middag- en
avonddient Geen voorrijkosten. Vnjbl pnjsopg. met garantie. Tel 020-6194718.

3.00-21.00 UUR
'

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.

Verloren en
gevonden
* Wie heeft mijn gouden ketting gevonden9 Op 28 aug.
verloren omg. Poststraat/
Kerkstraat. Gaarne teg. bel.
ter. te bezorgen. Tel. 13187.

1 regel
ƒ 3,82
2 regels ƒ 3,82
3 regels ƒ 3,82
4 regels ƒ 5,09
5 regels ƒ 6,36

Alle prijzen incl. 6% BTW

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

plPï^V^P#£l
legersstraat ;2b"

Dieren en
dierenbenodigdheden

Adres:
Postcode:
.

Telefoon-

Plaats:
...

o v.p.
uui icr\
S
v.p. Ml
in l rubriek:

B

PLEZIER VOOR TWEE;
de manier om direct een
nieuwe vriend of vriendin
aan de lijn te krijgen.
Bel 06-9.500 (50 cpm)
SABRINA ligt te zonnen,
zelfs haar strakke tangaslipje trekt ze uit.
06-320 323 44 (50 cpm)
Scheur de kleren van mijn
lijf, ik heb een hete bui11
06-350 211 34 (50 cpm)

Sensatie!
150
Vrouwenvertellen eerst wie ze zijn
en wat ze in bed allemaal
lekker en opwindend vinden1
Daarna geven ze hun privé-'
adres en telefoon/nummer
aan je door, zodat je zelf' '•
een lekkere afspraak kunt
gaan maken bel dus nu 06-

De Orga
Live/Sex 340.310.10
Centrale!

Zalenverhuur

* Wie rijdt tijdens treinstakingen met de auto naar Den
VERENIGINGSGEBOUW
Haag en wil mij tegen vergoedmg meenemen? ± 8 uur.
De Krocht
Tel. 02507-14744, na 18 uur. Grote Krocht 41, Zandvoort,
* Zat. 14 sept is de dag dat tel. 02507-15705-18812, voor
NIET GRATIS
GRATIS MICRO'S
Gerard van Rijnshoever en BRUILOFTEN - RECEPTIES
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
zijn:
Jeannie Leyen elkaar het jaKOFFIETAFELS
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• alle Micro's groter dan 5 regels
woord zullen geven in het
• aan balie kantoor zijn opgegeven
• brieven onder nummer
Raadhuis van Heemstede.
• de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
• verloren/gevonden
Financien en
• woningruil
• weg/aan komen lopen/vliegen
* Zaterdag 14 sept dan is
• personeel gevraagd/aangeboden
• maximaal 5 regels
handelszaken
het
zo
ver,
dan
worden
• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden
• alleen voor particulier gebruik
Gerard en Jeannie 'n paar.
• commerciële Micro's
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen
'n Hele fijne dag en tot zaterAutoverzekering
dag. Herman en Gerne.
Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
V.A. ƒ75 - DORSMAN
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
ZWARTE ZONDAGMARKT
blijft toch goedkoper!
BEVERWIJK
Bel nu: 02507-14534
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee Zondag 15 september mazte houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d. zel & vermaak aan twee kaniedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat na ieder
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
.woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
Sportartikelen
ten van de dik tweeduizend
woorden of lettergrepen Zoals het voorbeeld aangeeft.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven. kansrijke kramen. Kijken, keuren, katten, kiezen en kopen Weg. omst. t.k.a. GOLFSET,
o o
a p
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met bij de kleurrijke kooplieden.
3-9-pw woods 1-3-5, luxe tas
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
De Zwarte Markt-Beverwijk - + golfkar, ƒ 695.02990-49615.
Centrale
Orderafdeling
Weekmedia,
slechts drie dingen zijn nóg
e n
e l
O 2
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
leukeri Inl. & kraamhuur
Woningruil
tel 02510-29075
Of afgeven bij:
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
• Wij behouden ons het
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
recht voor zonder opgave van Aangeb.. 4-kamerflat, De
ontvangt van ons een acceptgirokaart
redenen teksten te wijzigen Schelp. Gevr.: kleinere flat.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
of niet op te nemen.
Tel. 19357.

S-ÏSSSfi

BETTY'S ESCORT
-irst class girls. Na 19.00 uur
020-6340507/6328686.
BI-SEX CONTACTLIJN **
3el 06-320*325*01 (50 cpm)
Ook voor trio-sexcontact.
BI-SEX voor TWEE, direct
apart met een heet meisje
of een lekkere jongen
06-320.330 82 (50 cpm)
Blonde NATASJA doet het
met 2 hete Buurjongens.
06-320*327*77 (50 cpm).
BUURVROUW Chantal en
naar hete buurjongens, live11
06-320*328*01 (50 cpm)
CAROLIENTJE, „vandaag
ben ik zo ondeugend"
06-320*324*01 (50 cpm).
De heetste MEIDEN hoor je
op de Sexadvertentielijn.
06-320.325.80 (50 cpm)

Reisorg. Cycletours verkoopt prachtige (één tot enkele
weken gebr) SHIMANO STI 200GS „hybrides" (= stads ATB
met smalle banden), geheel met Shimano afgemonteerd, 21
versn., spatborden, verl, bag.drager. DAMES- en HERENMODELLEN in vele framematen (48 t/m 64 cm) ƒ 625.
BATAVUS ATB-BUSTER + ƒ 400.
KINDERFIETSEN: 12 versn. Stads ATB, 20 en 24" wielen,
compleet, resp. ƒ 225 en ƒ 275 en diverse andere types (o.a.
Batavus kinderfietsen)
WANNEER1? 13 en 14 september 10-17 uur (KOM VROEQi)
WAAR9 Spaklerweg t.o. Deltalloyd bij Amstelstation, Amster* Abraham weet waar de dam. INFO. 020 - 6274098 / 6684639.
mosterd te halen, Kerkstraat
Te koop1A Mananne.
Te koop
DAMES- en KINDERFIETSEN
* Al wordt Ben Alfennk zonPrijzen v.a ƒ 100/200
aangeboden
dag 50 jaar, toch staat hij in
RENT a BIKE CENTRE
de schoenenzaak voor u
diversen
ZANDVOORT
klaar
Passage 20
2042 KT ZANDVOORT
* Ben, je wordt 50 jaar nou,
* Te koop box, br + kleed
Telefoon 02507-13343
wanneer word je Ans mevr.''
ƒ50, 1-pers. bed, lattenboBart en Hennie.
Te koop 2 MEISJESFIETSEN dem, ƒ50; poppekmderstoel
ƒ10, poppewieg, net, ƒ25
+ DAMESFIETS
* Dames kom naar de KerkTel. 02507-15775
Tel. 16505.
straat 1 A, daar staat een sexy
man van vijftig klaar Liesje. * Te koop damesfiets ƒ 125. * Te koop bureau en bureaukast, blank hout, ƒ95, 2-pers
* De Knetermannen maken Tel. 02507-17794.
het goed Zij groeten hun T.k. CITTA (aug. '70), i.z.g.st, bed en kastjes, 140 br., ƒ50.
suikerdotten en overige sup- veel ace , zw /wit. Prijs ƒ 1450 Tel. 02507-14104.
porters.
* Te koop commode ƒ25,
Tel. 02990-44119.
poezentas ƒ 15, 1-pers. spi* Een paar zoals zij, zal er
raal + steunen ƒ25; fietsnooit of te nimmer meer zijn!
Woninginrichting
mand kind ƒ 15. Tel. 02507- De Orga/Livesex centrale is
Hen en Claudia heel veel ge111
13085, na 19 uur
de nieuwe Nederlandse Sexluk gewenst
Hanny, Max,
1
Dennis, Joyce
* Te koop Hermes schrijf- sensatie Elk uur wordt de
Lijsten op maat machine, Ambassador, ƒ 125; centrale 1door nieuwe meisjes
* Ellen en Ron, van harte gebij
moderne salontafel, l. 125, br. bemand Elk uur maak je dus
feliciteerd met de geboorte
64,
40 cm, donker hout, kennis met een bloedstollend
van jullie zoon Milly, Ed en
Foto Boomgaard ƒ150.h. Tel.
avontuur, je ontdekt de
02507-12698.
Mano
Porno/Technieken en
Grote Krocht 26 * Te koop ledikant, 70x140 nieuwe
(hulp)stukken die je nog niet
* Gehoord ook op 20 sep1
+ dekbed, matras en over- kende Je gaat helemaal Live
tember a s legt Bertus B. de
trek ƒ 150, 4-pits gasstel ƒ 50, zonder taboes alles doen wat
gloednieuwe rode loper uit.
Tapijttegels
campmgbed, Chicco, ƒ90 in je eigen slaapkamer mis* Help de Polen. Stuur eens
Tel. 02507-13085, na 19 uur.
nieuw, v.a. ƒ 1,25 p.st.,
schien nooit gebeurd1
een voedselpakket! Geen
alle merken, o.a. Heuga,
9
1
* Te koop Tefal strijkmachiadres Dat hebben wij voor u
project-geschikt v.a. ƒ 2,50. ne, tafelmodel
Vraagprijs
Inl. tel 02907-5235.
SPECIALE PARTIJPRIJZEN. ƒ300. Tel. 02507-12698.
06/50 cpm. PO Box 547 H'lem
* Heus, op 15 sept. gaat het
HET TAPIJTTEGELHUIS,
1e Gonst. Huygensstr. 41, * Te koop wandelwagen, De SEXADRESSENLIJN, elke
gebeuren, dan staat AbraBebe-Confort (combiwagen) dag nieuwe adressen van
ham met schoenen te leuren.
A'dam. Tel. 020-6852950.
ƒ 150; box, blank hout, ƒ 100, de hete dames & meisjes.
*- Hoera, hoera1 Zaterdag *• Te koop: eiken telefoon- baby wipstoel ƒ20. Tel.
06-320.328.00 (50 cpm)
14 sept worden Gerard van kastje, 3 laden + 1 ladenkast- 02507-19600.
Rijnsoever en Jeannie Leyen je ƒ50; eiken salontafel ƒ50.
* De S.M. CONTACTLIJN *
T.k. damesfiets, Sparta, m.
'n paar Veel geluk en tot za- Tel. 02507-16522.
Strenge sexcontacten.
versn., ƒ50; div. LP's v a. ƒ 1
terdag Ger en Her.
06-320*322*20 (50 cpm).
* Te koop eiken wandmeu- p.st; oude lampenradio ƒ 50;
* Hoera, wij mogen eindelijk bel. Vraagprijs ƒ200. Tel. div. sieraden, zilv. enz. v. pij- Direct snel SEXCONTACT!
bij papa logeren Sarah en 02507-18536.
De Live-Afspreeklijn:
penrekje. Tel. 02507-17193.
Gerard
06-320*322*88 (50 cpm).
* Te koop solide donkerbr. * T k. legpuzzels a ƒ2; Het
* ledereen mag het horen, houten eettafel, rond model, Beste Boek, Reader's Digest,
Duik snel m bed met een
er is bij Ab en Liesbeth een 0 105 cm, met los tussenblad. 4-dlg, 3 a ƒ5. Tel. 02507- hete meid! SEXCONTACT.
dochter geboren Van harte Prijs ƒ 30. Tel. 02507-13581.
06-320*328*02 (50 cpm).
gefeliciteerd. Wij waren zeer * T.k.a. hoogslaper, rood
* T.k. wieg, wipstoel en bad Een heet PRIVE-MEISJE
vereerd Pa en Ma.
metaal, met groot wit werk- + standaard, z.g.a.n., één
aan huis? Sexpnvedating
* In de Kerkstraat naast Van blad,/75 Tel. 02507-159113. koop,
06-320.325 04 (50 cpm).
prijs
ƒ275 Tel.
Dam staat zondag een echter
02507-15254.
FLIRTEN
met z'n tienen. Voor
Abraham. Dave, Roos, Glenn
Kleding
leuke jongens en meiden.
Voor onze MOOI OPGEen Sidney.
06-320.330.01 (50 cpm).
MAAKTE SCHALEN hoeft u
* Lang gewacht, stil gezwezelf geen boodschappen
Pascale doet het in de
Boutique
Alice
Susanne
voor
gen, Wim zijn strandtent toch
meer in huis te halen. keuken. Echte KEUKENSEX.
„gekregen". Van harte. Lien- BRUIDSJAPONNEN. 1 keer
BROODJE BURGER
06-320*330*98 (50 cpm)
gedragen/showmod.
lage
ke, Jaap, Marja, Randolph.
prijzen. Ook cocktail- en Schoolstraat 4 - Tel. 18789
PIKANT. 2 hete meisjes
* Lieve A.M. Hoera, op 13 dansjurken. 020-6718032, ook
zijn hitsig! Alles uit'!
sept. om 3 uur het zestiende 's avonds en m het weekend.
Lessen en clubs
06-320*330*34 (50 cpm).
jaar in»! Hartelijk gefeliciDE VAGEBOND
teerd. Oma, papa, mama,
MEEGENIETEN, tnosex met
2e-hands kinderkleding
broer, zusje, kast, rat, visjes
OSS is weer begonnen.
Loesje en stoute Anita.
Inbreng winterkledmg nu
Peuters, kleuters en
06-320*328*04 (50 cpm).
* Rotary Zandvoort, wat julmogelijk.
overigen van 4 tot 80.
lie weer hebben gedaan, dit Afhalen ingebrachte zomerKom eens kijken en doe mee. MIRANDA. „Lekker met Wenweekend voor de kankerpakledmg nu wenselijk.
Info: tel. 12196 en 14465. dy onder de hete douche".
tientjes was enorm. Bedankt.
06-320*330*07 (50 cpm).
S.v.p. beide op afspraak.
Zandvoorts Mannenkoor.
Rij-instrukteur m/v MONIQUE, haar eerste keer,
Tel. 18588/16983.
Poststraat 14.
* U kunt nog meedoen met
is een prachtig beroep met
ze trilt van sex-genot
de cursus Reanimatie in drie
een onbezorgde (financ.) toe06-320.330.97 (50 cpm).
lessen op 16, 23 en 30 sept
komst. In september start
Foto - Film
bij de Kruisver. Zandvoort.
Holland Verkeer weer met de Nieuw. *** BI-SEX PRIVÉ **'
Direct apartlijn voor trio,
Inl • tel. 16085 (hr De Leeuw).
nationale opleiding voor het
jongens en hete meisjes.
Staatsdiploma.
Vraag
snel
in* 15 sept word je 50 jaar,
Foto Boomgaard fo/brochure: 020-6252511.
06.320 330.46 (50 cpm).
wanneer trouw je nu met
ook voor
Nieuw
SEX CONTACTLIJN
haar? Pa en Ma
•*• Zwemles voor volwasseportretfoto's,
Luister naar hete meiden
nen! Elke woensdagavond
pasfoto's,
die op zoek zijn naar
Voor trouwfoto's
18.30-1930 uur bij De Zeereceptiefoto's,
schuimers. Tel 02507-14119. jongens, voor het vervullen
groepsfoto's
aan
huis.
Foto Boomgaard
van hun hete sexwensen.
Grote Krocht 26
06-320.330.66 (50 cpm)
Tel.
13529.
Grote Krocht 26
Huwelijk en

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

m

SM-TELECARROUSEL
06-340-340-49 (50 cpm)
Homo/Hetero direct apart1!1

T k PERZISCHE KITTENS
div kleuren, 9 wkn, va ƒ350
Tel 02979-82830

kennismaking

Stiekem MEEGENIETEN met
3 hete schoolmeisjes (18 j.)
06-320*322*04 (50 cpm)
Stoute sex-afspraakjes,
Jonge MEISJES-CONTACT
(18 j.) 06-320.330.16 (50 cpm)
Suzanne- achter de ramen
geeft ze een hete show
06-320 329.01 (50 cpm)/:
Tessa (18) is zo'n lekker
OPGEWONDEN tienermeisje.
06-320*328*88 (50 cpm).
* * * * * TIENERSEX * * * * *
Jong en onschuldig .. .^
06 - 320*324*24 (50 c/m)
'** TRIOSEX-Contacthjn-***
06-320 320.92 (50 cpm).
Ook voor partnerruil.
Twee meisjes TEGELIJK?
Bel Suzanne en hete Lisa.
06-320.330.56 (50 cpm)
UITDAGEND tienertje gaat
mee met 2 jongens. Trio1
06-320*326*01 (50 cpm).
Vanavond 'n vrijpartij9
S-E-X-C-O-N-T-A-C-T-LIJN
06-320.329 88 (50 cpm).
VERSIER een afspraakjevoor vanavond. Contactbox.
06-320.330 77 (50 cpm).
VLUGGERTJE. Kim verwent
de jongens na de les
06-320*330*32 (50 cpm).
WAAROM WACHTEN? Zoek
nu de vriend of vriendin van
je dromen, de Afspreeklijn,
luister en reageer direct.
06-320 320 33 (50 cpm).
Wat kan WENDY ondeugend
zijn, vooral in de auto1
06-320.327 99 (50 cpm).
WULPSE Loesje gaat lekker
tekeer met drie jongens.
06-320.330.96 (50 cpm).
Yvette gaat op SEXBEZOEK
bij hete Annet. Tnosex1
06-320.320 95 (50 cpm).
Zoek je een hete meid9
Bel de TIPPELBOX06-320*322*11 (50 cpm).
Zoek jy een lekkere Boy9
Homo/BI-sex/SM-DATING
06-320 330.95 (50 cpm).
Zoek jj 'n lekkere meid?
De Hete MEIDENLIJN
06-320*320*36 (50 cpm).

500 POOLSE DAMES
Gratis info-fotobroch.
Fotoboek ƒ 10. Stg. AMOR,
Postb. 95, 4724 ZH Wouw.
Homo: zoek je 'n hete boy
Tel. 01640-52623.
voor een SEX-AFSPRAAK??
Partner voor huwelijk, LAT,
06-320*330*18 (50 cpm).
vriendschap of vakantie? Bel
LINGERIE: Huisvrouwtje
070-3361443, Partnerselect,
06/50 cpm Red Ear H'lem
Jolanda, volslank en DD!
Postb. 623, 2280 AP Rijswijk
06-320*329*33 (50 cpm).
Nu is het tijd voor een
• Reflectanten op advertenMARIETJE staat te liften
ties onder nummer gelieven hete sexafspraak met een
hete meid. TIPPELLIJN.
in haar strakke rokje!
ervoor te zorgen dat het num06-320 330.42 (50 cpm)
06-320.321.20 (50 cpm).
mer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
Diversen
wordt aan- Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam. Dit
Parapsychologie
voorkomt vertraging in de beZoekt
u
een
zelfstandige
baan? Wij geven paranormale opl
handeling.
onder begel van psych. in R'dam, A'dam en A'foort. Magnetiseur, 10 wkn ƒ 700, hypnose/zelfhypnose, 3 av ƒ 300; hypnotherapeut, 4 mnd ƒ 1900; helderziende, 14 wkn ƒ850.
Caravans
Bel voor gratis brochure: 010-4567156/4566249.

Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes
Te koop:
ALPEN KREUZER
Vr.pr. ƒ500. Tel. 30888.

Diverse clubs
HOMO-JONGEREN-TELECARROUSEL
06-340-340-48 (50 cpm) direct apart»! (t/m 30 jr)
*** G-A-Y P-R-I-V-E ***
Jij wilt straks snel en
discreet een opwindend
afspraakje regelen? Bel
dan Gay Privé, want daar
zit je direct apart. Druk
op de nul voor 'n andere
jongen. Veel Succes»
06-320.322.68 (50 cpm).
GLUREN: Buurvrouw ünda
is weer hitsig en heet.
06-320*330*67 (50 cpm).
06/50 cpm. Red Ear H'lem
Het KAMERMEISJE m haar
100 ondeugende Meisjes
te korte rokje, alles uit»
zoeken snel SEXCONTACT!
06-320*328*33 (50 cpm).
06-320*330*21 (50 cpm)
Het meiden zijn op zoek
5 meisjes/dames ontv. tijde* * * PORNO DATING ***
lijk/part-time m rom. privé06-320*321*44 (50 cpm).
sfeer v.a ƒ 100. 020-6252497.
Hete MANDY smacht naar
* * * * HARDSEX * * * *
een heet hoogtepunt.
Keihard de lekkerste (50 c/m)
06-320.322.03 (50 cpm).
"l 06 - 320*325*35 !!!
HOMO. Het is wel slikken
* * * * RIJPE VROUWEN * * * *
voor die hete jongens.
Veertig jaar en hitsig'! 50 c/m
06-320.327.01 (50 cpm).
06-320*325*45
Homo. Jongens onder elkaar.
Hoor ze TEKEER gaan.
PARTNERRUIL Privé,
06-320*330*88 (50 cpm)
direct apart met mannen en
vrouwen die zin hebben m
HOMO Jongeren Privé
een spannende sexruil11
Direct apart met 'n hete boy.
06-320,330.91 (50 cpm)
06-32032216 (50 cpm)

100% Live
uit
Zandvoort!
340.340.50

Non/Stop
Ordinaire
Pornosex!
340.320.80

(50 cpm) red ear productions.
SEX-ADRESSEN
via keuzemenu, snel de juiste
dame kiezen, elke dag seneuze adressen verwacht Live
door de dames ingesproken
06-96 85 (50 cpm)
S M. Direct apart met een
strenge meester of met
een onderdanige slaaf"
*** Gay SM voor TWEE ***
06-320.329 99 (50 cpm).

SPEYERTHERAPIE
Intensieve, kortdurende vorm
van psychotherapie voor problemen zoals- angst, stress,
schuldgevoelens, vage onbenoembare onrust-gevoelens
e.d. Tevens wordt er voor
goede nazorg ingestaan.
Inl./afspr. Jan Pols, Berkel en
Rodennjs. Tel. 01891-20102.
Lid N.V.V.S

X.Y.Z.' BV. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz
Dag-nachtserv. 020-6424800_
• De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zonder opgave van redenen, te
weigeren (art. 16 Regelen
voor het Advertentiewezen)

Om in de termen van Shakespeare te
blijven, bericht ik U dat mijn

„MIDZOMERNACHTSDROOM"
voorbij is.
Vanaf 17 september (a.s. dinsdag dus!)
willen wij U in een totaal veranderde
omgeving graag op de hoogte brengen
van de nieuwste modelijn
Najaar/Winter 91/92

NIEUWSGIERIG???
Komt U dan gerust eens langs of bel
voor een afspraak.

Inst. Joker Draijer
Kosterstraat 11-13
2042 JJ Zandvoort
tel. 02507-14975

r
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'Snip' te zien in museum Aviodome

DQ Snip is het historische vliegtuig dat
destijds voor het
eerst van Nederland
naar de Westindische kolonie vloog.
De restanten ervan
zijn tot l november
te zien in het Aviodome. Tussen tien en
vijf uur.

SCHIPHOL

ZVM slecht uit
de startblokken

m VERVOER KLM - De Koninklijke
Luchtvaart Maatschappij heeft dit
jaar in de maand augustus meer vervoerd, dan in augustus vorig jaar. De
post 'passage' boekt een groei van
vijf procent. Passage is het gemid- ZANDVOORT - Ondanks de
delde gewicht van een passagier met goede voornemens is Zandbagage. In augustus 1990 werd 247,5
miljoen tonkilometer (tonkilometer voortmeeuwen er niet ingeis het vervoer van een ton gewicht slaagd de eerste competitieover een kilometer) passage ver- wedstrijd tot een goed einde te
brengen. De eerste officiële
voerd, dit jaar 260.8.
Voor wat betreft de post 'vracht en wedstrijd op het nieuwe compost' staat de KLM in de min. Vorig plex, tegen EHS, leverde een 1jaar vervoerde de maatschappij 3 verlies op.
186,7 miljoen tonkilometer, tegen dit
De vijftigjaar oude vereniging had
jaar 182,1, wat een verlies van twee zich het debuut op dat nieuwe comprocent betekent. Ook lag vorig jaar plex anders voor gesteld. Hot verde beladingsgraad van de vliegtui- toonde spel was zeker niet slecht
gen hoger: 73,3 in 1990, tegen 71,8 in maar EHS stelde daar veel meer
1991.
agressie tegen over en wist zellb ver
• LUCHTVAARTCONGRES - Het in de tweede helft, met tien man spethema 'handhaven en verder verbe- lend, de zege veilig te stellen.
teren van de kwaliteit in de luchtIn de eerste helft kreeg een boter
vrachtsector', staat donderdagmid- voetballend
Zandvoortmeeuwen
dag 10 oktober centraal op het ne- aardige mogelijkheden om de score
gende nationaal luchtvaartcongres, te openen. Zo brak Ed Vastenhouw
dat die datum op Schiphol plaats- door, lobde de bal over de EHS doel
vindt.
man, maar op de doellijn werd de bal
Het congres vindt plaats in sta- door een speler tot hoekschop go
tionsgebouw Zuid-Zuid op de lucht- kopt. Ook in de tweede helft had
haven Schiphol.
Zandvoortmeeuwen een vcldoverHet congres wordt geopend door wicht en ook nu ontstonden er kanMr.J.W. Weck, directeur-generaal
van de Rijksluchtvaartdienst. Daarna zal Ir K.J. Noordzij, directeur van
de luchthaven, een inleiding geven
met als titel: 'Kwaliteit, sleutel tot
ZANDVOORT - Elke donderdag
mainport'. Hij zal onder meer ingaan op het Plan van Aanpak Schip- worden er op het Brmckplem van
hol en Omgeving. De heer Noordzij Nieuw Unicum de matten voor het
zal stil staan bij de mogelijkheden bekende Jeu de Boules-spel uitgevan vervoer van luchtvracht per rold. Meteen al bij de start van dit
seizoen waren er weer nieuwe deeltrein.
H.B. Roos, hoogleraar luchtvaar- nemers druk in de weer in een gezelteconomie aan de Universiteit van lige wedstrijd. Hoewel niet nieuw in
Amsterdam ingaan op Schiphol als Unicum, is dit toch een nieuwe actieen van de ketens in de luchtvrach- viteit van de sportclub die daarvan
tindustrie, de verhouding tussen ex- de leiding en organisatie op zich
pediteur en verlader en de deregule- heeft genomen.
Ook bij dit spel zijn nieuwe leden
ring van de luchtvaart die plaats
gaat vinden binnen de Europese Ge- welkom. Elke donderdagavond kunnen zij zich melden in de 'koepel'
meenschap.
Toegangskaarten zijn te verkrijgen van Nieuw Unicum.
bij de productgroep Vracht van de
luchthaven, voor 75 gulden per persoon. Te bereiken via 020-6012444.
• RONDVLUCHT - De medewer- ZANDVOORT - De duiven van
kers van uitzendbureau Randstad Postduivenvereniging Pleines moesop Schiphol verwachten binnenkort ten afgelopen zaterdag aan de bak
de vijfhonderdste medewerkers van voor een wedvlucht over ongeveer
deze vestiging in te schrijven. Het tweehonderd kilometer.
De duiven werden om 11.00 uur
uitzendbureau wil deze gebeurtenis
een feestelijk tintje geven, door de gelost vanuit Soignies met een
betreffende sollicitant een rond- noord-westen wind en om 14.44 uur
werd de eerste duif geklokt.
vlucht aan te bieden.
Juist een luchthaven kenmerkt zich
Uitslag jonge duiven: R.Sinnige l,
door een seizoensgebonden vraag
7, 8. P.Koopman 2. E. v.d.Muelen 3.
naar tijdelijk personeel.
Daarom kon Randstad deze zomer G.Harteveld 4. P.Bol 5, 10. J.Harteveel tijdelijke krachten aan werk veld 6, 9. Uitslag oude duiven:
J.v.d.Wal l, 3 en 6. Combinatie Bol 2,
helpen.
5, 8, 9, 10. Combinatie Koper 4, 7.

Jeu de Boules

• De romp van de 'Snip' wordt naar Aviodome getransporteerd.

H

ET HISTORISCHE
vliegtuig de 'Snip', is
tot l november aanstaande te zien in het
luchtvaartmuseum Aviodome op Schiphol. De Snip
was in 1934 het eerste vliegtuig dat door de lucht de reis
van Nederland naar het
toenmalig Nederlands WestIndië (oftewel Suriname en
de Antillen), aflegde.
Over deze pioniersvlucht
deed de driemotorige Fokker F 18 destijds acht dagen.
De Snip is niet meer compleet. Alleen het voorste deel
van de romp is overgebleven. Hierin bevinden zich
één van de drie motoren, de
tweepersoons cockpit en een
deel van de cabine, met
ruimte voor de radiotelegra-

fist en twee van de oorspronkelijke achttien passagiersstoelen.
De restanten van het eens
zo beroemde vliegtuig, dat
toen 100.000-den Nederlandse radioluisteraars aan hun
toestel gekluisterd heeft gehouden, zijn de afgelopen
drie jaar gerestaureerd door
de KLM.
De naam 'Snip' zal degenen die het hebben meegemaakt, doen terugdenken
aan de jaren dertig. Dat waren de jaren waarin er nog
gepioneerd werd in de Nederlandse luchtvaart. Volgens Aviodome waren namen als de 'Uiver', de 'Pelikaan' en de 'Snip' net zo populair als die van de koningin: deze vliegtuigen hadden
niet alleen bijzondere vluch-

ten gemaakt; ze hadden er
ook voor gezorgd dat het
buitenland Nederland wist
te vinden op de wereldkaart.
Na de Pelikaan, die in december 1933 een kerstpostvlucht naar Nederland OostIndië had gemaakt en de
Uiver, die in oktober 1934 temidden van vele speciaal gebouwde
racevliegtuigen
tweede was geworden in de
Londen-Melbourne Race,
was in december 1934 de
Snip aan de beurt om de allereerste vlucht naar Nederlands West-Indië te maken.
Het vliegtuig vertrok in de
vroege morgen van de 15e
december in storm, sneeuw
en regen voor de allereerste
etappe naar Marseille. Na te
hebben overnacht, vloog de
Snip opnieuw in barre

Unicum tafeltennis
is weerbegonnen
ZANDVOORT - De tafeltenni- lend ingestelde Wim Hoppe had
safdeling van sportclub Uni- moeite om tegen de taai verdedigende spelers van GTTC in zijn spel te
cum is afgelopen maandag komen.
Zijn routine en ervaring gaweer begonnen met haar acti- ven uiteindelijk
de doorslag.
viteiten in Nieuw Unicum. Er
werd hard getraind ter voorbereiding op de komende compe- Moeizaam
titie. Een competitie, waarin Tafeltennis-voorzitter Dick ter
Unicum uitkomt met drie Heijden haalde de punten ook moeizaam binnen. Door afwisselend op
teams in de seniorenklasse.
Donderdag was het eerste treffen
m een thuiswedstrijd. Het eerste
team, met nieuwkomer Ruud Boersbroek en Floris en Joost Wiesman,
nam het op tegen Fusia l uit Umuiden. Ondanks heftig verweer kwamen de Unicumspelers er niet aan te
pas. Het sterke Fusia was duidelijk
een maatje te groot voor Unicum dat
uiteindelijk met 1-9 verloor. Alleen
Ruud Boersbroek wist in een slopende drie-gamepartij vakkundig de
eer te redden. Komende dinsdag
gaat dit team HTC te lijf.
Het tweede team met Dick ter
Heijden, Wim Hoppe en Mart de
Ruig scoorde zeer geroutineerd een
9-1 overwinning. Maar liefst zeven
van de tien wedstrijden werden in
drie games beslist en steeds in het
voordeel van Unicum. De aanval-

de aanval en verdediging te spelen
scoorde hij in vaak uitputtende driegame-partijen. Mart de Ruig groeit
in zijn spel bij zware tegenstand. Na
zijn eerste partij moest hij wel zijn
tegenstander feliciteren, maar in de
twee overige partijen speelde hij formidabel sterk en gewiekst. Vooral
zijn vreemd tollende serveerballen
waren vaak onbespeelbaar voor de
GTTC-mannen.
De sportclub Unicum'73, in het
bijzonder de afdeling tafeltennis,
kan nog nieuwe seniorleden (vanaf
zeventien jaar) goed gebruiken. Behalve competitie is er ook een grote
afdeling waarin recreanten zich volledig kunnen uitleven. Maandagavond is de speelavond vanaf 20.00
uur in Nieuw Unicum. Inlichtingen
kunnen verkregen worden via telefoon 02507-16511.

De Bruin erelid Schaakclub
ZANDVOORT - De 81-jarige
Piet de Bruin is vanwege zijn
vele verdiensten voor de Zandvoortse Schaakclub en in het
bijzonder schakend Nederland
onderscheiden met het erelidmaatschap van de 61-jarige
Zandvoortse Schaakclub. Dit
gebeurde op de jaarlijke ledenvergadering, vorige week donderdagavond in het Gemeenschapshuis, met algemene
stemmen.

voor de externe competitie bij de
NHSB. Vorige jaren had de Zandvoortse Schaakclub slechts één
team in competitie verband ingeschreven.

Voor het eerst sinds lange tijd zal
er ook een jeugdteam in de leeftijd
tot twintig jaar aantreden. Vanwege
de vele jongeren, die op dit moment
lid zijn van de Zandvoortse Schaakclub, bestaat er zelfs de mogelijkheid dat met twee teams in competitieverband wordt uitgekomen. Dit
gebeurt dan in twee leef tij dsgroeDe Bruin vervulde in de afgelopen pen. Eén tot zestien jaar en één tot
jaren meerdere bestuursfuncties, twintig jaar.
was de grote initiatiefnemer van de
Max Euwestraat, het nationaal bekende Louis Bloktoernooi, klokken- Opleiding
maker en nog vele activiteiten bij de
Naast de interne competitie, die
club. Ook is hij reeds meer dan vijf- men iedere donderdagavond speelt
tig jaar lid van de KNSB. Een duide- van zeven uur tot kwart voor acht,
'ijk geëmotioneerde Piet de Bruin zal, evenals vorig jaar, de grootste
\vas zeer verguld met deze benoe- aandacht uitgaan naar de schaakopfning. De ledenvergadering verliep leiding. Onder leiding van John Ayoverigens zonder noemenswaardige ress en zijn assistent Dennis van der
Problemen. De aanwezige leden gin- Meyden, zal de jeugd de kneepjes
Sen akkoord met het beleid van hei van het schaken worden bijgebestuur over het afgelopen vereni- bracht. Deze gratis lessen voor de
leden, zullen afgesloten worden met
gingsjaar.
een examen, afgenomen door de
Noordhollandse Schaak Bond.
Competities
Vanavond, om 20.00 uur, start het
In de senioren competitie, die ie- seizoen bij de Zandvoortse Schaakdere donderdagavond om kwart club in het Gemeenschapshuis de
°ver acht begint, zal weer een zoge- eerste speelavond. Belangstellenden
laamd 'keizer-systeem' gespeeld zijn van harte welkom. Voor nog
gorden. De schakers spelen over het geen twee gulden per avond kan de
hele seizoen maximaal twee maal te- schaakjeugd gebruik maken van het
Een elkaar. Dit seizoen zullen er schaakmateriaal wat in ruime mate
teams ingeschreven worden aanwezig is.

weersomstandigheden verder naar Alicante. De daaropvolgende dag werd in één
ruk doorgevlogen naar Casablanca en na te hebben bij getankt, werd diezelfde avond
nog doorgevlogen naar Porto Praia, op de Kaapverdische Eilanden, zeshonderd
kilometer voor de kuet van
Afrika.
Op de Kaapverdische Eilanden moest worden gewacht tot drie Nederlandse
schepen, de SS Stuyvesant,
de SS Renselaer en de onderzeeboot K.18 van de Nederlandse marine, op de vooraf
afgesproken plaats zouden
zijn om als radiobaken te
dienen. Op 22 december
werd de oversteek over de
Atlantische Oceaan ge-

Eerste prijs
voor reservisten
ZANDVOORT - Het Zandvoortse korps reservepolitie
heeft zaterdag een eerste prijs
behaald tijdens de 45ste Airborne wandeltocht.
Het was de eerste keer sinds tien
jaar, dat het Zandvoortse korps deelnam aan dit evenement. Het was dit
keer met elf mannelijke deelnemers
en vier vrouwelijke naar Renkum getogen, onder leiding van commandant Gerrit Schaap. De afstand die
gelopen moest worden, bedraagt in
de afdeling Politiegroepen 25 kilometer.
Na afloop reikte de burgemeester
van Renkum, drs. J.W.A.M. Verlinden de eerste prijs aan de Zandvoortenaren uit. Dat gebeurde in aanwezigheid van vele belangstellenden.
Na afloop wachtte hen een diner in
Motel West End, in de buurt van
sportcentrum 'Papendal'.

Nog kaarten voor
Prix d'Humanité

Foto Aviodome/NVLS

maakt.
Radiostoringen, problemen met de motoren en
slecht weer, zorgden soms
voor beangstigende momenten. Niet alleen de bemanningsleden, maar ook het
thuisfront werd herhaaldelijk de stuipen op het lijf gejaagd, wanneer radiocontact
weer eens langdurig wégbleef. Maar zeventien uur na
de start kreeg een gespannen wachtende menigte in
Paramaribo een langzaam
groter wordende stip in
zicht. Het wachtende publiek had een grote ontvangst voorbereid, want er
was geschiedenis geschreven! Voor het eerst was Nederland door de lucht met
zijn Westindische kolonie
verbonden.

Postduivennieuws

t>en om te -scoren. Die werden met
benut en con snelle counter van
EHS werd wel afgemaakt, 0-1.
De strijd kreeg een harder karakter en toen eon EHS speler doelman
Henk Bos torpedeerde kon die vertrekken. Zandvoortmeeuwen clronsj
aan en m do twintigste minuut ontstond de gelijkmaker. Mark Lammers werd in het stralschopgebied
neergelegd. De toegekende strafschop werd door Francis de Boer
benut, 1-1.
De badgasten probeerden door te
drukken, maar de afwerking van de
aanvallen was te beperkt. EHS
counterde een paar maal gevaarlijk.
Uit één van die counters ontstond
het tweede doelpunt. In eerste mstantie redde doelman Bos het nog
wel, maar vervolgens verdween de
bal toch in het net, 1-2.
In de slotfase namen de Zandvoor
ters veel risico en trokken met man
en macht ten aanval. De ballen werden hoog voor het Haarlemse doel
gebracht, maar zoals vermeld; het
lukte niet tot scoren te komen. Vlak
voor het eindsignaal profiteerde
EHS van het verre oprukken van
Zandvoortmeeuwen.
Een snelle uitval werd netjes afgerond (1-3) on Zandvoortmeeuwen
was een geslagen ploeg.

Zwemmend redden
te leren bij ZRB
ZANDVOORT - De Zandroortse Reddingsbrigade start
donderdag 19 september met
haar - jaarlijks terugkerende cursus Zwemmend Redden.
Dit vindt plaats in het Gran Dorado zwembad aan de Vondellaan.
De cursusleiders staan allemaal
weer klaar om de cursisten goed op
te leiden in het Zwemmend redden.
De cursisten worden in twee groepen 'opgesplitst'. Groep één start om
19.00 uur met de opleiding voor de
brevetten A, B en l t/m 4. Om 19.40
uur start groep twee voor de brevetten 5, 6 en binnenwater A, B. Belangstellenden kunnen voor meer informatie donderdagavond terecht in
het Gran Doradobad, entree via de
zij-ingang. Nieuwe leden, en degenen
die zich nog als nieuw lid van ZRB
aanmelden, krijgen de eerste zes lessen gratis.

Postcode Loterij zorgt voor bijenkast

Natuurtuin
in de wijk
Het Wijkcentrum Europavvijk
in het Haarlemse Schalkwijk
heeft iets unieks opgezet: een
wijknatuurtuin.
Geen v o l k s t u i n waar iedereen een
eigen siekje heeft, maar een openbare luin. waar de wijkbewoners gezamenlijk tuinieren. Die tuin - Hel
Groene Hart - ligt er als een oase
tussen de hoogbouw van de wijk. I let

is ook een heel bijzondere tuin. waarin allerlei velschillende culturen tot
bloei gebracht worden.
Er is een rotstumtje. een groentetuin,
een bloememuin. een stukje d u i n landschap, een kruidentuin, en ook
hele stukken waar de natuur gewoon
haar gang kan gaan. En op het
terras|e naast de vijver kunnen jonge
en oude tuiniers even uitbla/en en
van de natuur gemeten.

ZANDVOORT - Er zijn nog
slechts enkele kaarten vrij
voor de uitreiking van de Prix
d'Humanité. Jaarlijks kiest de
Lionscluta Zandvoort iemand
uit voor deze onderscheiding,
dit jaar is dat de Stichting 'Vara's Speelgoedaktie'.
De uitreiking vindt aanstaande zaterdag, 14 september, plaats in Treslong in Hillegom. Dat is het 'vaste
adres' inmiddels voor de Lions, een
club die zich inzet voor kinderen in
nood. Dat gebeurt middels de stichting 'Lions Helpen Kinderen', opgericht in 1975. De inkomsten bestaan
voornamelijk uit particuliere giften
en de netto opbrengsten van de gala-avonden rond de Prix d'Humanité.
Toegangskaarten voor de avond van
14 september, inclusief een gala-diner, zijn - voor zover nog voorradig te bestellen bij: Pieter Joustra, telefoon 15155 en Jan Keizer, telefoon
15112. De avond begint om 19.00 uur
en de toegangsprijs bedraagt 200 gulden per persoon.
Tijdens het Grand Gala zal een
groot aantal nationale en internationale artiesten optreden, waaronder
het Dick Schieland Dixieland Orkest, het Combo Dolf de Vries, Thijs
van Leer, een Hongaars orkest en de
wereldbekende mondharmonica virtuoos Jean 'Toots' Thielemans. Een
van de zalen wordt door Casino
Zandvoort ingericht als speelzaal
met roulette en Black Jack-tafels.

Onder invloed
ZANDVOORT - Een 18-jarige man
uit Haarlem is maandagochtend omstreeks tien over drie aangehouden,
nadat hij vermoedelijk onder invloed met een auto over de Zandvoortselaan had gereden. Tevens
bleek de man waarschijnlijk niet in
het bezit van een rijbewijs te zijn.
Aan het politiebureau weigerde hij
iedere vorm van medewerking aan
een blaas- en bloedproef. Hij is voor
onderzoek ingesloten.

/.en hi/i'nk«M komt nooit ulli c n Jiiüi hoon \iin i///o l>i/
Ni f t alk'i'n de (unikli'n\tu'kc imki i \linfil < n /h/uiA< lux iicti. intittt aok inki'n <//s et1// s/n < /(/A /tennist iitiit ciili'ijiti>c, Mtitii iih't' Ji' honing uit <li itik'n \\iudl
Dt' PoMi ihlc l.oU'iii-iiiiru i>i> hi'int'k hl/ lift dim in 1 1, tl t
ik' \\iiknnlinirnnn ilif <//\ i'i n 1 ut M' liniiilih'ii u/'i
ui' /ii>oi;hi>im in lift / l t i i i i l f i i i \ f Si/w/Aiu/A li(>t

Nieuwe bijenkast
liet enige wat er nog aan
ontbrak" was het nijverste werk volkje van allemaal: de bijen. Daar is
verandering in gekomen.
Sinds kort staat er een
complete bijenkast met
alle bijbehorende hulpmiddelen.
13e N a t i o n a l e Postcode
L o t e r i j hooft aan de/e
unieke natuuiuiin bijgediagen door de kosten
v a n do/.o speciale bijonkast op /ioh te nemen.
Niet alleen omdat de tuin
de natuur op een unieke
maniei bij de wijkbowoners biengt. '/M komen ei
twee keer per u eek geestelijk gehandicapten 'Het
Groene Hart' be/oeken
en genieten van al die
verschillende ' t u i n e n ' .
Uw d e e l n a m e aan de
Postcode Lotelij m a a k t
ook dat mogelijk. •

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
ƒ de vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg per maand
het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven

J1 lot (ƒ 10,-) per maand

loten (a ƒ 10,-) per maand

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

_l mevr.

Adres: _ _
Postcode:
CE J

NATIONALE
LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag

Peugeot

Rover

Suzuki

Algemeen

Autoverhuur

Meer Waar Voor Uw Geld!

Off. ROVER DEALER:
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
40-42, A'dam-Sl.dijk,- 6131375
Ook voor A'dam-Noord.

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

Cobussen

Bij

Fiat

ANWB gekeurd, Bovag gar.
IAT:
km.stand:
anda 750 l . . .11/86 31.000 'eugeot
'anda 750 l,
;arrara
06/87 55.000 05 XE Accent, rood
'anda 750 l . . .11/87 32.000 05 XL 1.1, rood
'anda 750 l . . .03/88 36.000 05 XE Accent, blauw
'anda 750 cl . .07/88 53.000 05 XE Accent, rood
05 XE Accent, rood
'anda 750 cl,
4x4
03/86 20.000 05 XE Accent, wit
Uno 45
11/87 57.000 09 XRD. d. grijs met
Jno 45 Jolly . . .06/88 64.000 09 GL 1.3, rood
Uno 45
02/90 34.000 05 GL 1.6i, grijs met
Uno 45 i.e
02/91 7.000 05 SR 1.9 wit
05 GLD blauw met
Uno 60 Selecta,
automaat
12/87 31.000 05 GRD blauw
ipo 1.4
02/89 43.000 05 GRD blauw met
05 GR 2.2 inj., grijs met
Ford Escort 1.3 L,
03-85 81.000 05 V6, blauw
ttroen BX TRD autom., wit
eat Marbella,
special
09/90 18.000 Renault 9 GTX, Ipg, rood
Suzuki Alto GL,
06/88 45.000
Audi 80 2.0 E . .09/88 69.000
Lancia Ypsilon .05/87 58.000
:

Auturubnuk SHOWROOM verschijnt elke week in alle
edities van Weekmedia, t . w . : Amsterdams Stadsblad,
Buitonveldense Courant, Diomer Courant, Do Nieuwe
Bi|tnu>r, Nieuwsblad Gaasperciam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaansc Ge/insbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 3.30 en
20.00 uur. Tel. 020-Ó658Ó86. Fax Ö20-Ó656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en /end aWo aan
SHOWROOM, Postbus l 56, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parao! Wibauistraat l 31 of Rokin
l 10, Amsterdam.
Algeven t-cin ook bij de volgende Weekrnediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplem l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit /ijn, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten.
Totale oplage 750.000 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ 11 ,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
Alfa Romeo

Peter Meijer Cars N.V.
Alfa Romeo 164
6 cilinder, 3 liter, katalysator, automaat, kleur zwart,
1e eigenaar, 60.000 km. alle accessoires, o.a. SonyC.D.-speler
airco ABS, elektrische stoelen, Bornet velgen en verlaagd
Nieuwprijs 98.000.-, nu 57.500.-. Inruil mogelijk.
Kabelweg 42, tel 020-6811211, fax 020- 6811141.

Austin

AUDI

Audi 100 CC, bj.'84, brons AUSTIN METRO-Surf, 7e mnd
met., zeer net onderhouden '86, 46.000 km., praktijk-erva
auto, ƒ 7950. Tel. 020 - 6105478. ring. Inr. mogelijk. 02520-15234

Chevrolet

Peter Meijer Cars N.V.
Chevrolet Corvette Stingray Z 1
maart'86, goud met., beige leer, compl. met alle accessoires
met T.bar (open). Nieuwprijs ƒ 150.000.- nu ƒ 49.500.Inruil mog. Kabelweg 42, A'dam. 020-6811211, fax 020 - 681114

45.000
30.000
34.600
60.000
26.700
34.500
68.000
71.000
28.700
120.000
113.000
109.000
75.000
55.000
76.000
. . . 120.000
103.000

01.88
02.89
04.90
07.87
07.89
08.87
01.89
04.87
07.90
02.89
07.88
01.89
06.90
04.89
01.88
05.86
02.86

ƒ15.250
ƒ16.950
ƒ17.500
ƒ11.450
ƒ 15.250
ƒ12.250
ƒ22.500
ƒ13.900
ƒ27.950
ƒ25.750
ƒ20.500
ƒ24.950
ƒ30.250
ƒ31.500
ƒ32.500
ƒ 14.000
ƒ 9.950

^asparus Fiat

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

Record

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

voor

voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
Suzuki Swift, 1.3 GLX, 10-'87, T.k. Suzuki Alto G.L. 1e eig.
APK 7-'92, 5-bak, 5-drs„
15.000 km„ '86, rood metallic.
elektrische ramen, sunroof,
spiegels, 47000 km, ƒ8.950,-. Tel. 02975-64020, mevr. Hyne.
Tel. 020-6163260,

Rover
020-6949266

Rover 2300 S, bj.'84, LPG, gereviseerde motor, blauw met.,
perf. st., ƒ4950. 02990-37825.
ROVER 825 Ipg Sterling, LPG,
mrt '88, APK 4-'92, als nieuw.
Import USA Cars, Keurenpl. 9,
A'dam-Osdorp. 020-6670121.
ROVER DEALER
Minor Motorcars
biedt aan:
Rover 827 SI automaat,
06/90, 29000 km
Amstellandlaan 1
Rover 820 SI fastback,
3
maanden
garantie
op
arbeidsloon
en
onderdelen
•
geen
WEESP, Tel 02940-15110
11/90, 32000 km
eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
Fiat Uno 45 S, bj.'87, wit, 3-drs, • geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul- Rover Sterling 12/87, 80000 km
Rover 216 Vitesse
ijdt perfekt. ƒ 6950.
ende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd.
08/88, 60000 km
fel. 020 - 6105478.
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
Rover 213 S 04/88, 57000 km
=iat Uno 55 S, bj.'85, APK-geen diverse andere
KOUDUS AUTOBEDRIJF B.V.
<eurd, in pr. staat, ƒ5950.
gebruikte Rovers
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
el. 02990 - 37825.
Minor Motorcars BV
1183
JG
Amstelveen
FIAT VERMEY B.V.
Sloterkade 40-44, A'dam
Tel. 020-6455461
<euze uit ruim 35 occasions.
tel. 020-6177975
Halte Sneltram: „Zonnestein"
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
ZUIDWIJK MINERVALAAN
Peugeot 405 19 GRI, 1989,
Tel. 02975-62020.
Saab
AMSTERDAM - ZUID
LPG, d.blauw, ƒ22.500,GOUDSMIT FIAT Amstelveen 205 GE '84
ƒ 7.250.- VISA GARAGE, 020-6278410
Keuze uit 50 gouden Fiat
SAAB SERVICE
205 GE '88
ƒ 13.950.occasions. Goudsmit Fiat,
205 Junior '86
ƒ 10.500.MOLENAAR
Amstelveen, Tel. 020-6470909 205 Accent '87 ... .ƒ 12.500.- ANWB gekeurd, Bovag gar.
onderh., rep., apk
km. stand:
'anda 1000 cl, 1988, licht- 205 Accent '90 . . . .ƒ 17.500.- PEUGEOT:
jroen/grijs van part. ƒ8600. 205 Accent '91 . . . .ƒ 18.950.- 205 Accent . . . .05/90 40.000
Nieuwe
205 GR 1.3 '87 ....ƒ13.950.- 205 XL mint .. .03/90 18.000
Royal Class Saab's
120-6592120/02940-77419.
205
XL
magnum01/89
40.000
205 XS + LPG '88 .ƒ16.500.v.a. ƒ 17.000,-ü
UNO TURBO iE
ƒ15.750.- 205 XR 1.4 . ...10/89 50.000
Okt. 1988, kl. rood, op. dak, 309 XR 1.6 '88
205
XAD
commercial,
Hoofddorp, 02503-14097
'ad./cass. op slee, i.st.v.nw., 405 GLD 1.3 '90 ...ƒ30.950.05/90 28.000
Lada 2105 '87
ƒ 4.950.1
15.950. Tel. 020-6442107.
309
Allure
01/87
73.000
-12 mnd. gar. Inr., fin. en
Seat
309 GR
02/86 68.000
Wij gaan het zonder auto
verz. mog. Ook inkoop.
305
Select
....03/85
74.000
proberen! Daarom te koop:
Minervalaan 86, 020-6629517.
405 GL i
07/90 25.000
onze pittige Fiat Panda 1000S,
Donderdags koopavond.
bj. '87, APK, ƒ7400,-, en onze
Zaterdag 10.00 • 17.00 uur. 405 GR 1.6....04/89 63.000
v.d. Madeweg 23,
405 GR/Break LPG,
comf. Rat Tipo, bj. '89,
LORIST PEUGEOT
A'dam - 020-6686146.
07/89 61.000
ƒ 15.850,-. Beide i.z.g.st. 020AMSTERDAM-CENTRUM
AUTOBOULEVARD.
405 GR 1.6 LPG,
6250171, van 10-12 en 18-19 u.
'eugeot 205 Ace., '88,{ 13.950
11/88 104.000 SEAT AUTOCENTRUM APC
'eugeot 205, '87, .. .ƒ 11.500 405 GLD
07/88 79.000
Off. Seat-dealer
Hyundai
'eugeot 405 GR, '88, ƒ 19.500 405 GLD
01/89 78.000
voor Groot-Amsterdam
Peugeot 405 GS, '88, ƒ 19.250 405 Ml 16
01/88
54.400
2e Schinkelstraat 18-28,
AMSTERDAMS GROOTSTE BMW 318i, '86
ƒ 14.250 505 GR
04/85 100.000
A'dam, tel. 020 - 6763335
HYUNDAI SHOWROOM
Alle auto's met
505
GL
01/87
105.000
vindt u in Noord
3 maanden Bovag-Garantie Ford Sierra 4-drs.,
De Scoupé in alle
Subaru
tevens service en reparatie
2.0 CL
01/89 35.000
kleuren op voorraad
2e Weteringdwarsstr. 43 t/m 47 Honda Aerodeck,
AUTO SERVICE WETTER
Tel. 020-6237669.
2.0 EX
02/87 102.000
Zwanenburgerdijk 503
vlitsubishi Colt,
T.T. Vasumweg 32
1.2 GL
01/87 110.000 Zwanenburg. Tel. 02907-6572
(a/d Klaprozenweg A'dam-N)
Mitsubishi Colt 1500 GLX De enige off. SUBARU DEA020-6310615.
Opel Ascona 1.6 LS HB, 5-drs, aut
04/84 89.000 LER + occ. voor Purmerend
nw. APK, nw. model '82, pracht Opel Kadett 1.3 LS,
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
auto, ƒ 2950. Tel. 02990-37825.
Lada
01/87 56.000 02999-278, Jisperweg 39-40.
OPEL ASCONA, bj. 11-79,
Subaru LEGACY 18 GL, 1990,
AUTO SERVICE WETTER
APK 1-'92, in pr. st„ ƒ1000.
35000 km., inruil mogelijk.
Al onze occasions met ster: Tel. 02975-63554.
ALEX V.UDEN, 02520-15278.
1 jaar garantie.
Peugeotdealer
Bel voor nadere informatie.
OPEL CORSA 1.0 S, jan.'84,2Amstellandlaan
1
Lada 2107 1.5 1987, ƒ 6.750* deurs, kl. beige, met schade,
WEESP, Tel. 02940-15110
Lada 2107 1.6 1988, ƒ 8.995* ƒ3500. Tel. 02990-21809.

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Toyota
Aanbevolen door ,,Toyota de Graaf"
Toyota Starlet 1.0 Spec
Toyota Starlet DX
Toyota Starlet 1.0 XL
Toyota Corolla HB 1.3 DX
Toyota Corolla HB 1.3 DX
Toyota Carina Sed. 1.6 DX
Toyota Carina Sed. 1.6 XL
Toyota Hi-Ace 9 pers. DSL
'Demo' Toyota Carina Sed 2.0 GLI . . .
'Demo* Toyota Camry 2.0 XLI Exiv
Citroen BX 14 RE
Ford Escort 1.6 i 4-drs
Ford Escort 1.4 CL 3-drs
Condensatorweg 44

dec.
mrt.
mrt.
nov.
mrt.
mei.
aug,
sep.
. feb.
jul.
feb.
jan.

'86
'87
'88
'86
'87
'86
'89
'88
'91
'91
'89
'89
'87

/ 9.450
ƒ 10.950
ƒ11.750
ƒ 9.950
ƒ10.950
ƒ 9.750
ƒ19.750
ƒ 18.500
ƒ30.950
ƒ31.750
ƒ 16.950
ƒ 16.750
ƒ11.750

Peugeot-dealer

Ouke Baas

niet duur!!!
AMSTERDAM,
Studenten 10% korting.
sinds 1930
- auto-ambulance & oprijauto
Door inruil verkregen
-9-pe.rs. bussen en pick-up's
diverse vreemde merken:
Volvo 340 DL '89 .. . .ƒ 17.950 Avond- en nachttar.:
Citroen Visa 11 RE '87 ƒ 8.300 bestelwagen afhalen na 17.30
SuzUki Alto GL '87 , ƒ 7.500 uur en de volgende morgen
Fiat Panda 1000 CL '88 zwart,
om 8.00 uur retour \
35.000 km
ƒ 9.500
tegen 4 uur-tarief. ',•
020-6794842, 020-6908683.
Inruil en financiering mogelijk
Adres: Baarsjesweg 249-253,
*AAA MATZER BV*
A'dam, tel. 020-6121824.
Div. personenwagens v.a..ƒ25,
±50 auto's, APK gek. Dendiv. bestelwagens v.a 11-17. m'
3rielstr. 18, A'dam, zijstr. Haar- + autoambulance 020-6630836
iemmerw.
bij
molen.
020-844079. Tevens INKOOP.
Rijscholen
Bedrijfsautos

1e 10 AUTOrijlessen. + 1e 3
MOTORrijlessen a ƒ 25 per les.
HEVY VANS
020-6853683, b.g.g. 6181775,
Nieuw en gebruikt; diesel en 075-174996 en 02990-34768.
benzine. Officiële Europese
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
fabrieksgarantie.
Import USA Cars, Keurenpl. 9, 1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
A'dam-Osdorp. 020-6670121.
Tel. A'dam: 020-6942145.
Autorijschool Ferry .
Klassiekers en
1e 10 lessen a ƒ 27,50 per les
oldtimers
Tel.: 020-6932074.
Tel. 020-6865511.
Jaguar MKII 340 uit 1968. Ge- AUTORYSCHOOL MADURO
heel gerestaureerd, links stuur, Staat voor kwaliteit. Bel nu voor
HI-LUXE, sept. '89, nw. model, Toyota Corolla DX '82, APK '92 spaakwielen.
Vaste
prijs een afspraak voor een gratis
proefrit. Tel. 6003882.
2.2 benz., 4x4 wd, open dak, + sportstuur en velgen ƒ 1500. ƒ57.000. Tel. 020-6907679.
poly dack. Zeer mooie wagen. 020-6961847.
Celie 1e 10 lessen ƒ 42, 50 p.u.
IMPORT USA CARS, KeurenAccessoires en Spoedcursus ƒ 1555. Theorie
TOYOTA DE GRAAF
plein 9, A'dam-Osdorp.
proefex. a ƒ 6,25. 020-6416607.
nieuw
+
gebruikt
Tel. 020-6670121.
onderdelen
Condensatorweg 44
Te koop gevraagd: Toyota HlA'dam-Sl.dijk, info-6865511
Autosloperijen
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
luxe
2x2, ±
'80.
Tel. Ook zaterdags
Klaar terwijl u wacht.
02990-40399.
Autosloperij A. de Liede
Ruilstarters en dynamo's.
Toyota Starlet Friend 5/90, km
Neem geen risico: orig.
Valkenburgerstraat 134.
11.500, veel ass. Vraagpr.
Triumph
PTT-vrijwaring RDW
Tel. 020-6240748.
ƒ15.500. Tel. 020-6157077.
(s)loopauto's
BLOKSMA
RADIATEURENTRIUMPH SPITFIRE 1500,
Adverteren in „Showroom"
HOOGSTE PRIJS
warmtewisselaars, Kapoeasbj. '77, or., i.g.st.
Tel. 020 - 665.86.86
Tel. 020-6198691 .
weg 17, A'dam, 020-6148385.
Import USA Cars
FAX 020 - 665.63.21
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp
Grote sortering ONDERDELEN AUTOWRAKKEN tegen de
Postbus 156, 1000 AD A'dam van schade-auto's, alle
tel. 020-6670121.
hoogste 'prijs voor de deur
gehaald. Autosloperij Jan.
merken, alle bouwjaren.
RAVENSTIJN, 02502-45435. Tel. 020-6361178 / 02907-6248.
Volkswagen
Lid Nevar.
Centerparts
Wegens AUTO VAN DE ZAAK:
TOYOTA-DE GRAAF
vraagt sloop- en schadewaAlle
onderdelen
voorradig.
VW Golf 1.8
gens. Origineel R.D.W.-vrijwaCondensatorweg 44, A'dam ring. De hoogste prijs en geen
Bouwjaar september, 1986, 1e eigenaar, rekening ter inzage.
Sl.dijk.
Info:
020-6865511.
APK 6-'92. Extra S! fabr. schuifdak, metallic grijs, alarm.
risico. Tel. 6107942 of 6107946.
Ook zaterdag geopend.
Prijs ƒ 11.800,Grote sortering ONDERDELEN
Telefoon: 023-252297
van alle schade-auto's, alle
Service en
merken, alle bouwjaren.
T.k.: VW SCIROCCO GT, 1977, VW Golf zilverkl. + LPG, '85,
Ravenstijn, 02502-5435.
reparatie
APK 28-3-'92, met. grijs, vr.pr. nwe motor, '91 + garantie t. 08'92, veel acces., ƒ 15.500.
Het HOOGSTE BOD?? , Bel
ƒ4500. Tel.: 02977-40282.
APK keuring zonder afspraak. voor vrijblijvende prijsopgaaf.
02990-46396/43433.
VW Golf 1100, '79/'80, nette en
Ook reparaties en onderhoud. Loop, sloop en schadeauto's
goede auto, met APK, ƒ 1500. VW Jetta 1.6 Diesel, bijna '83, Garage West-Center, 2e
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
APK 9-'92,4-drs, perfecte auto,
Tel. 020-6365662.
Helmerstr. 15, tel. 020-6122476,
ƒ3975. Tel. 020-6163260.
VW GOLF Diesel, bj.'87, grijs
A.P.K. KEURINGSSTATION
Auto's te koop
„SHOWROOM"
met., zeer nette auto, ƒ 11.950.
Keuren zonder afspraak
FAX: 020 - 665.63.21
Tel. 020 - 6105478.
Feenstra & Jimmink
gevraagd
Asterweg 24A A'dam 636470;
Volvo
DE HOOGSTE PRIJS '
GARAGE VITESSE, erkend
APK station voor onderhoud elk merk auto a contant met
Volvo
345
'89,
1.7
l.
mot.,
460 GLE
reparatie, keuringen, laswerk vrijw.bewijs. Tel. 020-6105478.
53.000 km, sunr., rad./cass. i.z.
Nieuw - speciale prijs
carrosserie, motorrevisie van
HOOGSTE PRIJS
g.st.,
ƒ
15.500:
020-6969331.
440 GLE inj. zwart
'90
alle merken. Tevens uit voor- voor elk merk auto, a contant,
440 GL blauw
'89 VOLVO-DEALER BIEDT AAN: raad ± 15 gekeurde occasions met vrijwaringsbewijs.
'88 760 GL TD aut, zilver met.,'87 v.a. ƒ1000. Bel voor afspraak Tel. 02990-37825.
MOOY EN ZQON 360 GL inj. rood
Opel Kadett 13 S Station b.j.
360 GLs Sedan
'85 740 GL, antraciet
'88 02507-19155, Voltastraat ~
v/h
Museum'autobedrijven
INKOOP AUTO'S, ± ANWB82, APK 7-'92, zeer nette auto
740 GL Sedan LPG
'89 740 GL aut, LPG, zilver, . '87- Zandvoort.
Talbot
pr., snelle afw. a contant m.
ƒ3750. Tel. 02982-5970.
740 GL Sedan okt.
'87 740 turbo, schuifd., wit, .. '86
AUTOSCHADE
en
richtspeciavrijw. bew., def. geen bezw.
'89 460 GL, blauw met
'90
Opel Kadett City zkt nw baas- Talbot Horizon 1,5 GL, 4-drs, Al 15 jaar uw dealer 340 1.4 grijs
list
met
prof.
apparatuur.
Ook
Tel. 020-6108280/6149352.,
340 GL automaat .!
'85 440 GLE, blauw met
'89
e, nog jong v. geest, bj '77, b.j. 1982, open dak, APK 8-6voor APK, laswerk en reparatie.
In PRIJS gelijk,
VOLVO-NIEROP
360
1986 t/m 1988
Koop-' of VERKOOPPLANAPK 12-91, vr.pr. ƒ 750. Tel. na '92. Pr. ƒ 1500. 020-6593562.
Autobedrijf
Been,
Aalsmeerin SERVICE beter!
Vancouverstraat 2-12
340 DL diesel
1989
18 u. 020-6794313.
derdijk 386, Aalsmeerderbrug, NEN? Bel dan snel Nationale
Ook voor een gegarandeerde
A'dam-west. 020-6183951.
340 1.7
1987 t/m 1989
Occasionlijn. 023-365206
Tel. 02977-27262.
Opel Kadett Diesel 3-drs. wit, 4occasion.
Toyota
1986 t/m 1990
Volvo 340 DL, '88, 50.000 km., 340 1.4
Te koop gevr. Peugeots 404,
85, 145.000 km. ƒ7600. Tel.
340 automaat, 1986 t/m 1989
1e eigenaar, ƒ 11.500,J5,604 TD. Schade of
020-6953035, 10-17 uur.
Corolla 1.3 GL, 5-drs, grijs met.,
Autofinanciering 504,505,
VISA GARAGE, 020-6278410
sloop.
Autocommerce.
Rüysdaelkade 75, A'dam-O:Z.
3-'87.
Carina
I11.6
XL,
LPG,
wit,
Opel Omega 2.0 S, '87, platina,
Info 020-6623167-6732853
en verzekering 023-338895.
Volvo 340, mod. '84, APK 6-'92,
aut., LPG, nw. APK, 1e eig. Let 8-'89. BEREBEIT, Amsteldijk
3 drs., Ipg, wit, zeer mooi,
op: ƒ 13.750. Tel. 020-6365662. 25, A'dam, Tel. 020- 6627777
Auto goed en goedkoop
ƒ3.475.-. Tel. 020-6163260.
Diversen
Opel Senator 2.8 S, autom.,
verzekerd, mnd/kwart. bet.
UW VOLVO-DEALER
•
Bewijsnummers
van
een
geCampers
•
„SHOWROOM":
bj.'81, LPG, APK, pracht auto,
Alle
verz.
CELIE
020-6416607
Meeuwenlaan
128
plaatste "SHOWROOM"
De autorubriek voor
Wordt nu autorij-instrukteur en
ƒ3450,-. Tel. 020 - 6105478.
Tel. 020-6369222
advertentie krijgt u alleen toeVoordelige
autoverzekering bepaal je eigen inkomen.
Te koop of te huur
Amsterdam en omgeving.
Ook
voor
leasing
Wegens baby t.k.: Opel gt 1.6, gezonden als u dat bij de op- amerikaanse 5-pers. camper
Bel voor gratis offerte:
Oplage 750.000 ex.
Werkgarantie mogelijk. De
bj.'89, 34000 km, pr. ƒ20.000, gave van de advertentie ken- Te huur v.a. ƒ 1.200.- p.wk.
„SHOWROOM"
02903-1829 of 's avonds 02992 goedkoopste en de beste van
Elke week in Het Parool en
ichadevrij. Tel.: 020-6750225. oaar maakt. De kosten daar- Te koop v.a. ƒ 65.000.Postbus 156,
1378. O.B.M. Verzekeringen.
alle uitgaven van WEEKMEDIA.
Ned., ƒ1650,-. MICHEL op!.
voor bedragen ƒ 3,1000 AD Amsterdam
Ook bet. per mnd/kwrt.
Adventure Cars - 02908-6499.
Tel. 020-6658686.
020-6853057/02990-34768.
WESTDORP - LADA
Geen grote dure advertentie,
wel een fantastische inruilaktie
op de nieuwe SAMARA
v.a. ƒ 14.975,met 2 jaar volledige garantie.
Adres verkoop:
Adm. de Ruijterweg 396-398
A'dam, tel. 020-6825983.

kohier Seat

AUTOKROOY

Opel

IMPORT USA CARS
Alle soorten Pick-ups, Lumin;
APV Cargo, Chevy Vans, Pont
ac Trans Sport, tevens luxe wa
gens o.a. Beretta, Corsica,
~:aprice, Buick Park Avenue.
Keurenplein 9 A'dam-Osdorp Samara 1.3 .. .1989, ƒ 10.750*
Citroen
tel. 020-6670121.
Samara 1.5 dig.1990, ƒ 15.500*
Lada 1200 S .1986, ƒ 3.500
2 CV 6 Club, bj. '83, 1e eig.,
BMW
Volvo 343 L ..1982, ƒ 2.950
nieuwe banden, dak, accu etc.
Hyundai Pony 1.5L,
Vr.pr. ƒ950. Tel. 02972-1403.
1988, ƒ 9.500
Autobedrijf WIM VAN AALST
Zwanenburgerdijk 503
uw CITROÉNSPECIALIST
Zwanenburg. Tel. 02907-6572
Off. BMW-dealer
Voor uw reparatie, onderhoud,
1e Ringdijkstraat 39
LADA BONTEKOE
verkoop nieuw en BOVAGAmsterdam-Oost
Altijd aantrekkelijke occasions
occasions, met mogelijkheid
APK gekeurd, BOVAG garantie
Occasions
tot 2 jaar garantie.
Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
Inruil, lease en financiering
3-, 5-, 6-, en 7-serie
TEL. 020-6992865.
mogelijk, v.a. 2% per mnd.
bj. '83 t/m '91
WESTDORP
Inruil/leasing/financiering
Meer r'.eus in LADA,
Bozenhoven 119-121
020-6943093
Ruim 25 stuks uit voorraad
Mijdrecht. Tel. 02979-84866.
leverbaar. Ook nu weer
Citroen BX 14 E, 5 versn., wit, BMW 316, bj. '80, l.blauw, goec speciale aanbiedingen van de
bj.'86, perfecte staat, ƒ7950. onderh., rijdt perf., APK tot 9 nieuwe SAMARA met 2 jaar
92, ƒ2100. Tel. 02503-31807.
Tel. 020 - 6105478.
volledige garantie.
Citroen Visa Club '87, 36.000 BMW 316, bj.'82, APK gekeurd 100% financ. v.a. ƒ250,- p./m.
nwe. banden OCCASION VAN DEZE WEEK:
km, wit, benz. 1:20, als nw., nw. puntgaaf,
APK, ƒ7000. Tel. 020-6365662. ƒ3950. Tel. 02990 - 71733.
SAMARA 1.3, jan.'SS, ƒ 9.250,-.
Adres verkoop:
CX 22 RS Break '89, lm. velgen, BMW318i, nov.'82, APK, spor
Adm. de Ruijterweg 396-398
/22.500.CX22TRS'88,schuif- velgen, i.pr.st., ƒ3950.
A'dam, tel. 020-6825983.
dak, ƒ 18.500. BX Turbo diesel Tel. 020 • 6105478.
Break '89, GTI-int., lm. velgen, BMW 323i, bj. '85, LPG, kleu
Mazda
ƒ 24.900. 4 stuks BX RD Break zwart met., LM VELGEN etc
'89, v.a. ƒ 19.500. 3 stuks BX ƒ 19.500,- Inl.: 02975-67083
MAZDA 323 1,8 l, 16 V, GT
RD-Break '88, ƒ 17.500. BX 19
I990, kleur rood, 20.000 km.
Zeilemaker-Opel
TRD, schuifdak, '89, ƒ 18.500.
DAF
Renault Dealer Ronday.
BX 19 TRD '88, ƒ 14.900. BXD
INRUILWAGENS
Tel. 020-6237247.
'88, ƒ 12.500. BX 19 TRS '89, T.k.:DAF44, bj. '74, km. 71000
Constant keuze uit 100 auto's
aut., 29000 km., ƒ 22.500. BX APK 7-'92, draaibare bijr. stoe Mazda 626 2.0 Diesel, bj.'87
Burg. D. Kooimanweg 7,
19GTI '88, zwart, ƒ 18.500. BX pr. staat. 02507-13745.
Purmerend 02990-22551.
blauw met., een plaatje
19 GT, dec. '85, LPG, ƒ 7.950.
ƒ 10.950. Tel. 020 - 6105478.
BX 16 TRI '89, ƒ 17.500. BX 16
Renault
Daihatsu
TRI'88, ƒ 14.500. BX16TRI'87,
Mercedes Benz
ƒ11.500. BX 16 RE '88, LPG,
Renault 21, 2L Turbo m. ABS,
ƒ13.750. BX 14 TE '90,
NEROP
Mercedes 200 Diesel, bj. '79 10-89, 44.000 km., rood, 1 jaar
ƒ17.900. BX 14 RE '89,Voor uw nieuwe of gebruikte i.z.g.st., nwe APK, prima motoi garantie. AUTOHUIS BLOK, S.
ƒ13.900. BX 14 RE '88,
v. Houtenstraat 199, A'damƒ3.950.- Tel. 02990 - 71733.
Daihatsu
ƒ12.500. AX 11 TRE '88,
Geuzenveld, 020-6131345.
Vancouverstraat 2-12,
Mercedes 200 Diesel, bj. '84
ƒ 10.900. Visa special '87,
Amsterdam-west
Renault 5 GTS flash, 11-86,
perfekte
staat,
kl.
groen
ƒ 6.500. Visa 11 RE '85,
Tel.: 020-6183951
zeer mooi, apk 4-92, veel exƒ9950. Tel. 02995- 2450.
ƒ 4.500.
tra's,
pr.
ƒ9750.
Tel.:
Visa Garage, Hcutmankade 37
Mercedes 260 E aut., m. '89 020-6108523.
Ford
A'dam. Tel. 020-6278410.
zilver met., w, abs, centr
RENAULT AMSTERDAM
vergr., gr. get. glas, el. ramen
TIMO DE BRUYN
Escort 1.6 CL, 5-'86, op LPG
Top occasions met 1 jaar
Voor occasions en reparaties: APK tot 5-'92, prijs ƒ9500, enz. ƒ 49.900. Tel. 020-6716280
garantie
van BX, Visa en 2CV6.
02503-24003 na 18.u.
Wibautstraat 224
Apk klaarmaken tegen gered,
Mitsubishi
020 - 561 96 11.
Ford Escort 1.3, sportvelgen
prijzen. Verkoop van losse
sunroof, bj.'83, rijdt perfek
onderd. Tel 020-6680820.
GOLDCAR AMSTELVEEN
RENAULT-DEALER
ƒ4950. Tel. 020- 6105478.
Keuze uit 15 gouden Mitsubish
biedt aan, met 1 jaar
V.a. ƒ 85 - 5 veerbollen op druk Ford Escort 1.6 L, bj.'85, pe
occasions. Tel. 020-6433733.
topoccasion-garantie:
brengen bij de Citroënspecia- fekte auto, nw. APK, ƒ7950
list van Zaanstad:
R. 5 GTL 5-drs
03-'86
Tel. 02990 - 37825.
Nissan
GARAGE RENÉ SPAAN
R. 5 GTS 3-drs. Fashion03-'88
Ford
Sierra
1.6
Combi,
bj.'S'
Vissers-pad 11, Krommenie
R. 5 TR 3-drs
04-'89
groen, m. orig , Ford roofrel Nissan Cherry 1.5 GLS, bj.'83 R. 5 TR 3-drs
075-281193 of -353788
06-'88
zr. mooi, ƒ 10950. 020-610547J in prima staat, ƒ3950, nwe R. 9 TL Cheverny
03-'88
APK. Tel. 02990 - 37825.
R. 11 TL 3 drs
03-'87
Ford Sierra 20 CL, bj. 88 LPG
Sedan ww glas, centr. por NISSAN MICRA, 3e mnd. '89 R. 11 GTLChev. 3drs.05-'88
06-'86
vergr., schuifkanteldak, k wit, 45000 km., praktijk-erva' R. 21 TL 1.7
08-'89
zwart, i.z.g.st., ƒ 15.900. Te ring. Inr. mogelijk, 02520-15234, R. 21 GTL 1.7
R. 21 Nevada GTD . .. .02-'89
072-642645.
Sunny 1.3 L, 3-drs, '87 en '!
VW Polo CL diesel . . . .08-'87
Te koop FORD ESCORT 1 Sunny 1.4 L, 3-drs., '89.
Nissan Sunny 1.3
02-'86
BEREBEIT, Amsteldijk 25
DCL blauw, apr. '87, i.z.g.st.
Skoda 130 Rap. Coupé 03-'87
autoverhuur
vr.pr.
ƒ 10.500.
Te Amsterdam, Tel. 020- 6627777 Fiat Uno 45 Champ. .. ,03-'88
02503-20043, na 17.30.
SUNNY 1.3 LX, bj. '88, 57.000
Te koop: Ford Fiesta 1.1s, ken km, donkerbl. met., APK 3-'92
JZ-68-XD, km.stand 9400 ƒ12.000. Tel. 020-6124317.
APK tot 2-9-'92, ƒ 1950,-. Te SUNNY SL.X coupé, bj. 1987 Amsterdam - Noord
ƒ85,- per dag
Asterweg 14,
02979-88353.
54.000 km. Pr. ƒ 15.900,-. Tel
Tel. 020-6370565/6372165.
020-6595906,
B'dorp.
T.k. Ford Mustang 5LV8, AP
en o.a. AX, BX
Aster zegt het met service
8-'92, i.z.g.st. ƒ4500. Tel. 02V T.k.: NISSAN MICRA '83, rood
vanaf ƒ40,10 excl. BTW
Ruime
keuze in gebruikte au
333047.
LPG. m. gar. APK 8-'92, 82.000
Tel. 020-6932750
to's met 1 jaar top-occasion
km., i.z.g.st., vr.pr. ƒ4.250,
S. Stevinstraat 12a, A'dam
garantie bij Renault-dealer
Tel.: 02940-13189 na 18.00 u. AUTOHUIS BLOK, S. v. Hou'
«Handelaar of particulier.
Uw auto(s) aanbieden in
T.k. NISSAN SUNNY 1.4 LX tenstraat 199, Amsterdam'
Ferrari
„SHOWROOM" is dé manie 25.000 km, bj. '89, met trek Geuzenveld. Tel. 020-6131345
Tel. 020-6658686.
haak, vaste prijs ƒ 17.500. Tel
Zelf rijden in FERRARI 308
Te koop van 1e eig. Renault 19
020-6651920.
GTSi (Type Magnum)
GTR, kleur wit, met LPG,
Honda
PORSCHE 911 Carrera Targa
Adverteren in „Showroom" apr. '90. R 21 TL, 4-drs., grijs
voor trouwen, Uniek! 2 verleng
met., LPG, 11-'88. R 21 TL, 5'
Tel. 020 - 665.86.86
de Lincoln's 7,85 m. lang, wi Honda Accord 1.6, bj.'i
drs, LPG, 1-'90.
FAX 020 - 665.63.21
en blauw, type '91. Bel
i.z.g.st.. APK, rijdt nieuv
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Meijers BV: 030-444411.
ƒ 10.950. Tel. 020 - 6105478.
Postbus 156, 1000 AD A'dam Amsterdam, Tel. 020- 6627777

Van der Pouw

Chevy Van Globemaster '89,
alle opties. Zeer mooie wagen.
Grijs kent. IMPORT USA CARS,
Keurenplein 9, A'dam Osdorp.
,Tel. 020-6670121.

Asmoco
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'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Waarom wachten tot er een koper voor uw duto op
komt dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?
Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt
u contact met zo'n 750.000 potentiële kopers.

Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort
In Het Parool en in de maar liefst 18(!) nieuws- en huis-aanhuisbladen van Weekmedia die in Groot Amsterdam
worden verspreid. Totale oplage 750.000 exemplaren.

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

se bon
In 4 dagen zo'n 750.000
vonkende verkoopcontacten.

Naam:
Adres:
Postcode + Plaats:.
Telefoonnummer: _

. Handtekening:.

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

••
,
6°/ BTW

'

prijs incl.
6% BTW

2
3
.H]

25,00

26,50

4

36,00

38,16

f 5

47,00

49,82

i 6
$7

58,00

61.48

01

M

69,00

73,14

80,00

84,80

9

91,00

96,46

10

102,00

108,12

Auto's in

^vliegen de deur uit!

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/
Rokin 110, Amsterdam, Algeven kan ook bij de volgende Weekrnediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan der Helende
Meesters 421 B, Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort. Gosthuisplein 12.

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

'Ons grootste
Drie tijdschriften succes zijn de
testen printers
wandel- en
NAFHANKELIJK VAN el- fietstochten'
O kaar besloten Personal
Computer
Magazine,
HCC Nieuwsbrief en de Consumentenbond printers te testen
en de resultaten hiervan in het
septembernummer van hun
bladen te publiceren. Het gevolg van dit toeval is dat de
cqmputerliefhebber die zich
wil informeren over hetgeen de
printermarkt heeft te bieden
deze maand uitgebreid het
hart kan ophalen.
door Gcrrit Jan Bel
De Consumentengids richtte zich
op de inkjetprinters (prijzen tussen
de ƒ 830 en ƒ 4440) en testte er acht
waarvan twee met een aktentasformaat. Conclusie: inkjetprinters léveren veel beter printwerk dan matrixprinters. Doordat ze flink in prijs
zijn gedaald, kunnen ze interessant
zijn voor privé-gebruik. Van de bureauprinters vond men de HP Deskjet 500 (f 1300) de beste koop.
PCM nam zestien 24-naaldsprinters onder de loep in de prijsklasse
tussen de/940 en/2000. Datje voor
zo'n bedrag een stevig randapparaat
koopt is een illusie, zegt het blad,
want matrixprinters zijn behoorlijk
kwetsbaar. Prijs en kwaliteit verhouden zich sterk met elkaar. PCM:
de beste printer is die printer die bij
uw portemonnee past.
Bij HCC Nieuwsbrief komen negentien printers aan bod die de
meest gangbare printertypen vertegenwoordigen: 9- en 24-naalds matrix, inkjet, bubble jet, laser en postscript. De gemiddelde prijzen vond
' men over het algemeen te hoog. De
voorkeur van de redactie gaat (ook
hier) uit naar de HP DeskJet 500
('Een niet al te dure printer met een
prima afdrukkwaliteit').

atv
•
Dagtochten
van de spoorwegen hebben een
sterk 'pretkarakter',
zoals bijvoorbeeld
die
naar de Beekse
Bergen (zie inzet)

Veertig jaar mode
te boek gesteld

NS krijgt steeds
meer vraag naar
sportieve
dagtochten

Wat gebeurde er na Quant en
Courrèges? is de titel van een
boek over de modeverschijnselen van de laatste veertig jaar.
Het boek is geschreven door Ellen Eggels op initiatief van C&A
persvoorlichter Jos Ots en is vorige week in de boekhandel verschenen.

E NS-DAGTOCHTEN zijn zo langzamerhand een begrip
geworden en, aldus het Hoofd Verkoop Rekreatief Vervoer
van de NS, al zo oud als de weg naar Kralingen. Vorig jaar
werden liefst 550.000 dagtochten verkocht. Een kwart daarvan
kwam voor rekening van de Efteling, want dat is en blijft nog
altijd 's lands publiekstrekker Nummer Een. Maar de sportieve
en culturele uitstapjes winnen terrein.

D

door Everhard Hebly
De Nederlandse Spoorwegen begonnen al voor de Tweede Wereldoorlog met de dagtochten. Je kocht
een kaartje dat geldig was voor het
vervoer per trein (en boot of bus),
toegang verschafte tot een attractie
en bovendien recht gaf op een consumptie. Het waren echte gezinsuitstapjes, vaak in combinatie met een
busreis. De klant heeft meer keus
dan toen, maar aan het aloude concept is weinig of niets veranderd.
„Zo oud als de weg naar Kralingen",
zegt C. van Dijk, Hoofd Verkoop
Rekreatief Vervoer.
„Vroeger was alleen de treinreis al
een attractie, maar die tijd is voorbij. De trein is een middel geworden
en geen doel meer. Wij zijn in de
eerste plaats vervoerder en er zijn
tegenwoordig veel minder mensen
die voor hun plezier een treinreis
maken. De dagtochten hebben een
sterk 'pretkarakter', de grote attractieparken zijn nu eenmaal erg populair. De Efteling is bijvoorbeeld al
jaren voor ons de belangrijkste dagtocht. In 1990 verkochten we 147.000
dagtochten naar de Efteling op een
totaal van 550.000."

„Maar we zien duidelijk dat er een
trek naar de steden komt. Er is meer
vraag naar het culturele stadsbezoek en daar proberen we natuurlijk
rekening mee te houden bij de samenstelling van het pakket. Vooral
ook omdat men tegenwoordig minder strakke uitgekauwde dagtochten wil. Het publiek is mondiger en
wil graag zelf inspraak hebben in de
invulling van een dagtocht."

der op de kosten en de baten gelet en
sommige dagtochten werden beperkt verkocht. Nu wordt bewust gekeken naar het rendement van een
dagtocht en we hebben ons ook een
minimum gesteld dat we van elke
tocht moeten verkopen."
„Hoe gecompliceerder het programma, hoe moeilijker het verkoopt. Een dagtocht waarin het bezoek aan een museum gekoppeld is
aan een dierentuin is niet te verkoEen voorbeeld daarvan is de nieu- pen. Dat is een slechte combinatie.
we dagtocht naar Antwerpen, ge- We hoeven niet meer naar alle plaatnaamd 'Drie maal anders'. Antwer- sen een dagtocht te hebben. Het
pen telt een tiental gemeentelijke moet wel de reis waard zijn. Aan de
musea, waarvan er drie bezocht mo- andere kant willen we een compleet
gen worden. De NS geeft alleen een programma bieden, van alles wat.
aantal tips over de diverse musea. De dagtochten die we nu hebben blijven in de gids staan totdat de vraag
aanmerkelijk daalt of de kwaliteit
Ideeën
van wat je kunt bezoeken achteruit
Het boekje Er-op-uit.' (1001 ideeën gaat."
voor een dagje uit, inclusief een evenementenkalender en 75 wandel- en
In het verlengde van de NS-dagfietsroutes) meldt 72 NS-dagtoch- tochten ligt het begrip Trein plus
ten. Ooit waren dit er negentig. Maar Toegangsbiljet. Het gaat hier om
de maatschappij en de NS verander- dagtochten naar eenmalige of kortden.
lopende evenementen. Ze worden
Van Dijk: „Vroeger werd veel min- niet opgenomen in de gids. Voor ie-

'Milieuvriendelijk' wassen

Terwijl de rente over de hele linie
steeg, is die voor afgesproken rood
staan bij sommige banken zelfs gedaald. In de Consumentengeldgids
(no. 3) een onderzoek waarbij duide'ijk wordt hoeveel iedere bank rekent voor deze vorm van geld lenen.
Het advies van de Consumentenbond: als u voor langere tijd flink
wat geld nodig heeft, kunt u het beste een doorlopend krediet of - bij een
eenmalige aanschaf - een persoonlijke lening nemen.

Naast de dagtochten naar steden
worden de sportieve dagtochten
steeds meer gevraagd. In Er-op-uit!
zijn nu drie van dergelijke tochten

Bent u blij met gas uit blik?
EDEREEN KENT ze wel,
die kleine wegwerptankjes.
Handig bij het kamperen
en bij het klussen thuis. Elk
jaar gaan er miljoenen over de
toonbank, maar elk jaar gebeuren er ook veel ongelukken
mee. Niet zozeer omdat gas in
blik op zich onveilig is, wel omdat niet alle gasblikjes en gastoestellen even veilig zijn en
omdat er altijd weer mensen
zijn die er onveilig mee om
gaan. Een bericht van de Stichting Consument en Veiligheid.

I

Er zijn blikjes in allerlei formaten.
Het belangrijkste verschil is de manier waarop het blikje wordt aangesloten. Er zijn blikjes met een ventiel en blikjes zonder ventiel. De
meeste letsels ontstaan bij het verwisselen van wegwerpblikjes zonder
ventiel. De doe-het-zelver of kampeerder prikt ten onrechte eerst het
blikje door zodat er gas ontsnapt.
EN
VERDER: De Kampeer en Cara- Een sigaret of een vonkje vuur kan
v
an Kampioen (september) testte de dit gas dan direct laten ontploffen.
Raclet Quick, een snel opzetbare 2Persoonstent van ƒ 1143.
Andere soorten ongevallen met
• In Foto (september) aandacht voor gasblikjes zijn: lekkage van de aande
nieuwe fotocamera's Minolta Dy- sluiting of de gaskraan, branden aan
n
ax 7 xi en de Pentax Z-10.
heet oppervlak en omgevallen gas• De Consumentengids (september) branders. De gevaren van gas in blik
beluisterde twaalf digitale piano's, zijn makkelijk tot een minimum te
ponclusie: ze hebben enkele voorde- beperken. Het begint al bij de aan'en, maar halen het niet bij een goe- schaf.
klassieke snarenpiano.
De meeste ongelukken gebeuren

• Illustratie van Ad Oskam in de
folder van de Stichting Consument
en Veiligheid

„In de eerste helft van 1990 verkochten we zesduizend wandeltochten, maar in dezelfde periode van dit
jaar verkochten we er 15.500," aldus
Van Dijk. „Een vergelijkbaar verhaal geldt voor de fietsroutes, dit
doen we nu in samenwerking met de
ANWB en ook hierbij is de kwaliteit
aanmerkelijk verbeterd."

Filippinepuzzel

tjes ontsnappen en draai dan de
brander goed dicht, voor het nieuwe
blik wordt aangeboord. Controleer
ook of de rubber afdichting wel in
orde is.

Indien het bovenstc diagram
volgens de onderstaande opgave is ingevuld, geven de cijfers in
de hokjes aan,
welke spreuk in
het onderste diagram kan worden ingevuld.

Als doe-het-zelver zorgt u bij een
klusje binnenshuis voor genoeg ventilatie en dat er tijdens het klussen
geen voorwerpen in de buurt liggen
bij hittebestendig zijn.
Na afloop van uw vakantie of de
bij het verwisselen. Daarom is de klus het gasblikje veilig opbergen.
beste keuze in de winkel een blikje Aangebroken blikjes niet tot volmet ventiel. Maar daar moet het gend jaar bewaren, maar laten leegA. vrucht; B.
blikje worden aangesloten. Lees dan lopen en weggooien. Reserveblikjes
eerst even de gebruiksaanwijzing. op een koele, goed geventileerde ondersteuning;
C. plant; D. getal;
En ook andere voorzorgsmaatrege- plaats bewaren.
E. linie; F. suilen lijken bijna vanzelfsprekend. ZoIndien u toch nog niet helemaal kergoed; G. onals bijvoorbeeld het aansluiten en
H.
het verwisselen van het gasblikje, zeker van uw zaak bent, kunt u de derhoud;
doe dit in de open lucht en ver uit de folder bestellen 'Gas in blik' van plaats in LimStichting Consument en Veiligheid burg; I. plechtige
buurt van vuur.
H
door een kaartje zonder postzegel te inkomst; J. verVoor het verwisselen het gas- sturen naar: Stichting Consument warde rommel;
toestel laten afkoelen en controle- en Veiligheid, Antwoordnummer K. slot; L. teugel; M. leraar; N. schrifren of het echt leeg is. Het is pas echt 17035,1000 SL Amsterdam. Of bel de telijk verslag O. rechtvleugelig inleeg als u niets meer hoort bij het gratis Advies- en Klachtenlijn van sekt; P. praten; Q. vijfstemmig muschudden. Laat voor alle zekerheid Stichting Consument en Veiligheid: ziekstuk; R. schoolvak; S. praten; T.
goochelen; U. opening; V. ongebonde brander open staan zodat alle res- 06-0220220.

De prijs van het boek is vijfentwintig
gulden. Uitgeverij is Cantecleer, De
Bilt.

Met stoomtrein door
Katwijkse duinen
Op zaterdag 14 september besluit de Katwijkse stoomtram
het zomerseizoen met een laatste serie ritten door de duinen.
De tram rijdt over een smalspoorlijntje en vertrekt bij de
'Vrieze Wei' in de Zuidduinen
van Katwijk, bij de Soefi-tempel. Van station Leiden is de
'Vrieze Wei' te bereiken met
NZH-bus 33 (uitstappen Sportlaan) en 31/41 (uitstappen Vuurbaakplein). Voor automobilisten staat in Katwijk de route
met borden aangegeven. De
tocht met de stoomtram duurt
ongeveer vijftig minuten. Originele oude stoomlocs die vroeger
op de smalspoorwegen van
steenfabrieken en aannemers
hebben getuft, trekken nu .de
wagons. Tussen tien en vijf uur
vertrekt ieder uur de tram.
De Nederlandse Smalspoorwegstichting die het lijntje 'exploiteert', bezit o.a. vijftien
stoom- en veertig diesellocomotieven en verschillende rijtuigen en wagens voor smalspoor.

Nadere informatie: VW Katwijk, of
Ned. Smalspoorwes Stichting, Valkenburg (ZH), tel. 01718 - 16539.

Speelgoed van
'Sesamstraat'
Ernie, Bert, Koekjesmonster deze Sesamstraathelden kunnen nu ook als speelgoed in de
huiskamer worden gehaald.
Playskool heeft hiertoe een
draagbare speelset ontworpen
voor kleuters. Door aan gekleurde knoppen te duwen,
schuiven, klikken, trekken of
draaien gaan luikjes open en komen de Sesamstraatvrienden te
voorschijn.
Verder i;; er op de markt verschenen een Ernie die als pop
kan worden aangekleed. Volgens de fabrikant leert een kind
spelenderwijs een rits open en
dicht te doen, een knoop in een
knoopsgat te steken, ervaart het
hoe een drukknoop werkt, leert
een horloge om te doen of veters
te strikken. De prijzen van de
Sesamstraat speelgoedprodukten van Playskool variëren van
tien tot zestig gulden; verkrijgbaar in speelgoedspeciaalzaken
en warenhuizen.

Kampeerders
Bij kampeergebruik kan er ook
nog wel eens wat mis gaan. Dat is
praktisch uitgesloten wanneer u gebruik maakt van een windscherm,
buiten de tent kookt, het gasstel niet
uit het oog verliest en een emmertje
water binnen bereik houdt.

Na de Tweede Wereldoorlog
volgden modestijlen elkaar snel
op. De ontwerpers bepaalden
niet langer hoe de mode eruit
zou zien, maar het individu
koos voor een eigen stijl. Na
Mary Quant in Londen en André
Courrèges in Parijs ontstond in
de jaren zeventig een veelvoud
aan modestijlen naast elkaar,
die elkaar bovendien onderling
beïnvloedden. Het boek probeert deze stijlen globaal in
beeld te brengen. Dat het resultaat misschien niet helemaal
volledig is, valt te vergeven aangezien de mode de laatste jaren
steeds veelomvattender is geworden en verder gaat dan een
nieuw kleurthema of de lengte
van een rok. Het laatste hoofdstuk van het boek behandelt de
trends voor de jaren negentig en
wie dat in grote lijnen gaat bepalen.
(T.S.)

Van Dijk: „Maar ons grootste succesverhaal zijn de wandel- en fietsroutes. In het verleden zetten we die
altijd zelf uit, totdat we de kosten
daarvan eens gingen uitrekenen. Bovendien zijn we vervoerder. Voor de
wandelroutes werken we nu samen
met de Stichting Lange-AfstandWandelpaden die gespecialiseerd is
op dit gebied. Dit heeft de kwaliteit
sterk verbeterd."

gen, harmonische vormen en luxe afmetingen. Met een kunststof bad en een kunststof
douchebak. De vloertegels zijn in verschillende fraaie kleuren uitgevoerd en sluiten
goed aan bij de wandtegels. Bovendien zijn ze
gemakkelijk te onderhouden.
Wat de kleuren betreft geeft Arno Meijs de
voorkeur aan warm-wit, terra cotta, groen en
zalmroze. Het resultaat ziet er luxueus uit en
Arno Meijs is duidelijk aan het tekenen geslagen voor mensen die in huis de ruimte (en
het geld) hebben om de traditioneel smalle
De zachte aquareltint Bisque die Meijs toe- badkamer te vervangen door een ruime badpast, laat zien, zo meldt Sphinx 'dat klassieke 'zaal'. Overigens sluit dit aan bij de neiging
schoonheid en eigentijds design perfect har- om de badkamer niet meer zozeer als funcmoniëren'. Het is een vertrek geworden met tionele wasruimte te zien, maar te beschouzacht golvende lijnen, vriendelijke rondin- wen als sierraad in de woning.
Meijs heeft heeft aan verschillende projec• De door Arno Meijs ontworpen badkamer ten gewerkt, zoals bijvoorbeeld het Nieuwe
anno 2000
Foto Sphinx Theater in Maastricht en hij maakt plannen
voor het Musical Theater in Amsterdam.

Met een gemiddeld prijsverschil
van twaalf cent per liter tussen superbenzine en superplus en zelfs
zestien cent verschil met euro loodvrij is het aantrekkelijk om ongelode benzine te tanken. Toch blijken
nog veel mensen uit twijfel of 'voorzorg' onnodig vuilere superbenzine
te kiezen. Auto Week (no. 35) stelde
een lijst samen van alle autotypen
die op goedkopere benzine kunnen
rijden. Voor wie het niet zeker weet
zonder meer de moeite van het doorlopen waard.

Geldzaken

Mini-expeditie

opgenomen. Een mini-expeditie op
de Veluwe, een survival-marathon
in Salland of een bezoek aan Thermae 2000 in Valkenburg. Ze benaderen nog niet de dagtocht naar de
Efteling of Slagharen, maar mogen
zich duidelijk in een grote, vooral
jeugdige belangstelling verheugen.

A RCHITECTEN van naam verdie/l pen zich in de vormgeving van
•*• •*• badkamers. Op verzoek van
Sphinx heeft Arno Meijs zich op de
badkamer ontworpen, nadat eerder
Jan des Bouvrie en Mart van Schijndel hun visie vorm gaven. Arno Meijs
kiest voor ronde wanden die een geborgenheid geven, iets wat eigen is aan
een badkamer.

Benzinesoorten

Een vriendelijke Hercules, noemt
Luister (september) de Kenwood
KA-7020 versterker <ƒ 1299). Getest
werd ook de Technics SL-PG500A,
een cd-speler van/ 599 ('Ondanks de
bescheiden prijs toch een 1-bits
hoogstandje'). Verder aandacht
voor een middenklasseset van Luxman (versterker A-371, tuner T-351L,
cassettedeck K-351 en cd-speler D351; samen ƒ 5392). Een flinke prijs,
maar deze wordt waargemaakt,
vindt Luister.

der evenement wordt een aparte folder gemaakt.
Trein plus Toegang staat vaak in
het teken van kunst en cultuur. Het
principe is hetzelfde als de dagtocht.
Van Dijk: „Je betaalt een keer en
bent de hele dag onder de pannen. Je
hoeft dus ook maar een keer in de rij
te staan. Bovendien krijg je op deze
manier altijd korting, die soms dertig procent op de totale kosten kan
bedragen. Een ander voordeel is dat
we tegenwoordig ook de Railrunnerdagtocht kennen, waarbij kinderen
tot en met elf jaar slechts een gulden
voor de treinreis betalen. Als je daar
ook nog bij optelt dat je geen parkeer- of fileproblemen hebt, wordt
de NS-dagtocht heel aantrekkelijk.
Inclusief de Trein plus Toegangbiljetten hebben we vorig jaar meer
dan een miljoen dagtochten verkocht."

Arno Meijs ontwerpt
luxueuze badkamer

Ondanks dat fabrikanten moeite
doen ons iets anders te doen geloven
is geen enkel wasmiddel milieuvriendelijk; zelfs de alternatieve
middelen vormen nog een belasting
voor onze leefomgeving. Dit is de
conclusie van de Consumentengids
(september) die uitgebreid twaalf
'witter-dan-wit'-produkten testte. De
resultaten worden niet al te bemoedigend genoemd.
De alternatieve produkten zijn wel
wat minder milieuschadelijk, maar
ze lopen qua wasprestaties een flink
eind achter. Twee van de drie kregen
zelfs het predikaat 'slecht'.

Audio

Kcdacticailixs ATV: WcokiiK'di.i,
postbus 2104. 1000 CC Amsterdam,
cel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)
Coördinatie: Triuly Steenkamp
Vormgeving: Paul Husse

denheid; W. taodega; X. prins van
Bourbon-Parma; Y. vurig bewonderaar; Z. afvaardiging.
Winwoord vorige weck: Sp'orcplant.
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VAN HETANDER.
Elmer is hieuw in Nederland. Elmer is een botermelange. Samengesteld
uit roomboter, voor het lekkere. En plantaardige oliën (met linolzuur);
voor het verstandige.
Smeren in Nederland wordt dus weer lekker. En verstandig.
Want Elmer bevat niet alleen linolzuur. Maar is bovendien ook nog 25%
minder vet dan gewone roomboter en margarine. Voor wie extra
op de lijn wil letten, is er meteen ook Elmer Light, met 50% minder vet.
Elmer. Het is nieuw. Het is uniek.
Het is verstandig. En het is lekker...!
80% VET

MARGARINE
DIEETMARGARINE
ROOMBOTER

'60% VET

40% VET

•ELMER

ELMER LIGHT.
HALVARINE! »
DIEETHALVARIIME
HALFVOLLE BOTER

LMER BOTERMELANGE. DE GULLE MIDDENWEG.

Tijdelijk met introductie-korting.
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Oplage: 5.100
9 Renovatie van
de oude woning
aan de Zandvoortselaan,
naast de ingang
van Nieuw Uni-

Daders na overval
op postkantoor
nog voorvluchtig

stens tweeëneenhalve ton
gaan kosten.
(linker foto)

Kluis
De tweede verdachte dwong vervolgens de kassière het aanwezige
geld af te geven. Een poging om ook
de kluis te kraken, mislukte. Nadat
beide geldladen waren geleegd, werd
de vrouw gesommeerd om het raam
voor de pakketpost te openen. Met

Zandvoorter
verongelukt
ZANDVOORT/HOOFDDORP - Bij een verkeersongeluk op de Kruisweg tussen
Hoofddorp en Heemstede is in
de nacht van zaterdag op zondag een 21-jarige Zandvoorter
dodelijk gewond geraakt.

een gevulde tas tussen zijn tanden
sprong de overvaller achter het loket vandaan, om zich bij zijn maat te
vervoegen. Samen probeerden zij
vervolgens het pand via de draaideur te verlaten. Deze bleek geblokkeerd. De baliemedewerkster werd
opnieuw toegeschreeuwd, met het
bevel om de deur vrij te maken. Ook
aan dit verzoek werd voldaan. Buiten gekomen sprongen de daders in
een gereedstaande auto en gingen er
via de Zandvoortselaan vandoor.

Vluchtauto
De politie was gewaarschuwd via
een stil alarm, maar was te laat om
de overvallers in de kraag te grijpen.
Wel trof zij even later de vluchtauto
leeg aan op de Ebbingeweg in Bentveld. Getuigen hadden gezien dat de
inzittenden waren overgestapt in
een tweede auto. Ook deze werd
even later verlaten aangetroffen, in
de omgeving van de Randweg. Op
deze plek had even daarvoor een beige Citroen CX Pallas gestaan. De politie vermoedt dat de daders hiermee verder zijn gevlucht.
Ondanks intensief speurwerk,
ook van de politie uit de omliggende
gemeenten, zijn de daders nog
steeds voortvluchtig. Hun identiteit
is niet bekend. Uit de verklaringen
van de getuigen blijkt het te gaan om
twee, ongeveer 35-jarige mannen. De
een h'ad een Zuidamerikaans uiterlijk, de ander leek een Zuideuropees
type. Het postkantoor is na de overval enige tijd gesloten geweest. 'Wegens omstandigheden', zo vermeld^
de een briefje op de deur.

verdwenen.
(foto onder)

Waterstanden
Datum
19 sep
20 sep
-l sep

HW LW
01.04 08.00
02.10 10.00
02.44 10.54
03.25 11.44
03.56 12.40
04.25 00.04
04.55 00.40
05.29 01.04
06.06 01.35

HW
13.50
14.26
15.16
15.46
16.15
16.41
17.16
17.47
18.26

sep
4 sep
J5 sep
26 sep
«7 sep
Vaanstanden:
Dinsdag 23 sep. VM 00.40 uur

LW
20.25
22.04
22.54
23.25

13.56
14.37
13.25
14.06

Kantoor van
deze krant
wordt verbouwd

Negentiende eeuws
pandje moet wijken
ZANDVOORT - De voormalige duinwachterswoning aan
de Zandvoortselaan, naast de
inrit naar Nieuw Unicum, is
eind vorige week gesloopt. Er
komt een nieuw landhuis, dat
ingericht wordt als modelwoning van de firma Estate Zandvoort.

De woning, waar vroeger duinwachter Hesseling woonde, ligt
recht tegenover de ingang van de
Amsterdamse Waterleidingduinen.
Het rond 1890 gebouwde pand werd
twee jaar geleden door Hesselings
kinderen verkocht aan een Amsterdamse zakenvrouw, mevrouw Luberti. Eenovatie van het pand zou
volgens haar minimaal 250.000 gulden gaan kosten, vandaar dat zij besloot tot nieuwbouw. „Ik ben al die
tijd bezig geweest om de nodige ver-

ZANDVOORT - De
Van Heuven Goedhartschool,
kinderdagverblijf Pippeloentje en peuterspeelzaal 't Stekkie hebben een zeer geslaagd feestje achter de rug. De open dag
die deze drie instanties zaterdag samen hielden, trok een
enorme belangstelling. De open dag, waarop burgemeester

Whirlpool
Mevrouw Luberti laat op deze informatie geven over bouwen en inplek een landhuis neerzetten, met richting van woningen. Bijvoorbeeld
een oppervlak dat iets groter is, dan bij nieuwbouw: van de sloop van het
dat van de oude woning. „Maar wel oude huis en het aanvragen van de
een landhuis dat past in de omge- vergunningen, tot en met de verhuiving", zegt zij. Het pand, waarvan zing naar de nieuwe woning. Als er
het casco half december klaar moet grond is, dan verkopen we grond.
zijn, wordt ingericht als modelwo- Als de klanten een woning willen,
ning, inclusief moderne keuken, een bouwen we een woning". Willen zij
compleet ingerichte studeerkamer,
een whirlpool, waterbedden en meer
moderne snufjes.
„De mensen kunnen hier alles komen bekijken. En wij kunnen alle

een hypotheek, dan hebben we die
ook. Maar de mensen kunnen bij
ons ook voor enkel een stoel terecht,
al hoeft men natuurlijk niet per se
van onze diensten gebruik te maken". De eigenaresse betrekt zelf
een zijgedeelte, 'de garage'. Vanwege
de privacy en omdat je moeilijk in
een modelwoning kan gaan wonen.

Operettevereniging helemaal
uit de financiële problemen

Van der Heijden 's
morgens voor de kinderen een grote taart
aansneed, vormde de officiële heropening van het gezamenlijke gebouw in Zandvoort-noord, tussen Flemingstraat
en Fahrenheitstraat. Dat is tijdens de zomermaanden ingrijpend verbouwd.
Foto: Bram Stijnen

Feestelijke heropening

De operettevereniging kan inmiddels weer volop aan nieuwe voorstellingen denken. Moest het vorige optreden, in de schouwburg te Haarlem, nog worden afgezegd vanwege
schulden en een subsidiestop van de
gemeente, nu is er volgens Leendert
de Jong geen vuiltje meer aan de
lucht. „We hebben van iedereen
hulp en steun gehad", aldus de nieuwe voorzitter. Het bestuur kon leden en donateurs begin deze maand
mededelen, dat alle schulden geheel
waren weggewerkt. De kas vertoonde op dat moment zelfs al weer een
positief saldo. Sommige eisers, zoals de gemeente Haarlem die nog
zaalhuur kreeg voor de gereserveerde Stadsschouwburg, hebben de
schuld geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden. De contributie is iets
verhoogd en de meeste donateurs
hebben hun donatie van dit jaar al
weer gestort.
Aanstaande zaterdag vanaf 11.00
uur en zondag vanaf 12.00 uur pre-

Vara ingenomen met Prix d'Humanité
ZANDVOORT/HILLEGOM - Pieter Boer van Vara's Speelgoedaktie was duidelijk aangedaan toen hij zaterdagavond uit
handen van Lions-president Jan Keijzer een cheque van vele
tienduizenden guldens in ontvangst mocht nemen. De Prix d'
Humanité werd aan deze omroep uitgereikt vanwege het vele
goede werk dat zij de afgelopen jaren heeft verricht voor kinderen in Nederlandse tehuizen.

Grand Gala

De Lions Club Zandvoort ontving
het bestuur afgelopen zaterdag op
een Grand Gala in het Hüiegomse
Treslong, waar het de dertiende Prix
d'Humanité kreeg uitgereikt. „Deze
omroep zet zich al meer dan veertig
Springtij 25 sep. 17.16u.NAP+115cm jaar in voor thuisloze kinderen in

Nederland. Vandaar dat dit jaar het
bestuur van Vara's Speelgoedaktie
het meest in aanmerking komt voor
de Prix d'Humanité", verklaarde
presentator Pieter Joustra in een
gloedvol betoog. De vierhonderd
aanwezigen, die ieder tweehonderd
gulden voor een toegangskaartje
hadden betaald en zo het goede doel
eveneens ondersteunden, bleken het
volledig eens met Joustra. Onder
een ovationeel applaus werd de
cheque en de daarbij behorende be-

Het kantoor van het Zandvoorts Nieuwsblad wordt de komende vier weken grondig; opgeknapt.
In verband daarmee verhuist
de redactie tijdelijk naar het
hoofdkantoor in Amstelveen.
Het kantoor op het Gasthuisplein blijft echter wel geopend,
zodat persberichten en ander
materiaal hier afgegeven kunnen worden.
De redactie is via het gebruikelijke telefoonnummer, 18648,
te bereiken. De beller wordt dan
automatisch
doorverbonden
met het hoofdkantoor in Amstelveen (tel: 020-6451515).
Wie advertenties of kopij wil
afgeven, kan ook bij de medewerksters van de advertentieafdeling en de abonnenementenservice terecht. Zij blijven aanwezig in het oude kantoor.

gunningen rond te krijgen. Dat ging
wel erg moeizaam", vertelt de eigenaresse van de firma Estate Zandvoort, een bedrijf 'dat - op een Amerikaanse manier - alles biedt op het
gebied van bouwen'.

ZANDVOORT - De Zandvoortse Operette Vereniging is alle
problemen te boven gekomen. In de afgelopen maanden is er
een nieuw bestuur aangesteld en de schulden zijn volledig wéggewerkt. Sommige zijn kwijtgescholden. Momenteel worden er
voorbereidingen getroffen voor een concert in oktober, plus een
kerstconcert. ZOV wil daarnaast een enquête houden over de
behoefte aan operettes en musicals.

Vara's Speelgoedaktie ontstond in
het begin van de jaren vijftig. Indertijd vroeg de bekende organist Cor
Steyn, muzikaal begeleider van Dorus, de programmamakers in verband met Sinterklaas iets te doen
voor de kinderen in de Nederlandse
tehuizen. Via de radio werd een oproep gedaan aan de luisteraars om
de Sint een handje te komen helpen.
„Dereacties waren enorm", vertelde
penningmeester Pieter Boer zaterdagavond. Met karrevrachten tegelijk werd het speelgoed binnengebracht. Wekenlang waren gepensioneerde medewerkers in de weer om
alle geschenken op te knappen. Zo
werd een traditie geboren. Nu, veertig jaar later, worden de kinderen in
de tehuizen nog ieder jaar verrast
met speelgoed dat via het bekende
gironummer 12345 van Vara's Speelgoedaktie binnenkomt.

De tips voor Zandvoort en
~»
omgeving voor komende daf
gen staan in de rubriek 'Te Kust en
Te Keur.

• Maandagmiddag was het
huisje totaal van
de aardbodem

j Steunpunt voor
l ouderen in 1993

;j Het college van burgemeester
; en wethouders heeft het wenselijk genoemd, dat er in de gemeente een steunpunt voor ouderen komt, waar men voor diverse diensten terecht kan. Het
college heeft in de meerjarenra- ming een bedrag gereserveerd
. van 67.595 gulden. Als de gemeenteraad daarmee akkoord
gaat (die discussie is in oktotaer) wordt het jaar 1992 gebruikt om een locatie te vinden
l en het plan nader uit te werken.
Op dit steunpunt kunnen de
stichtingen Welzijn Ouderen
'!. Zandvoort en Centrum voor
\ Vrijwillige Hulpverlening hun
'. jarenlange wens in vervulling
brengen: samen vanuit één
] pand werken. Het college be• pleit overigens ook zelf nu een
j nauwere samenwerking tussen
; de twee, om een 'meer efficiënte
; inzet van middelen' te bewerk•i stelligen. Maar op het steunpunt moeten dan wel een voldoende maatschappelijke zorg
en 'voorzieningenniveau' gehandhaafd blijven. Door die eff iciënte inzet zou volgens het college 17.000 gulden bespaard
kunnen worden.
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Tïjps

Hij reed met zijn personenauto in
de richting van Heemstede, maar
raakte bij een inhaalmanoeuvre in
een slip. De wagen sloeg over de kop
en kwam ondersteboven tegen een
boom tot stilstand. De bestuurder
werd overgebracht naar het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam,
waar hij is overleden.
De drie andere inzittenden, twee
Zandvoorters van twintig jaar en een
Hoofddorper van 24 jaar, werden
licht gewond. Zij konden ter plaatse
worden behandeld.

f ZANDVOORT - Een cen; traal steunpunt yoor oude"; ren kan mogelijk in 1993
•' worden gerealiseerd. In de
l meerjarenraming van de
: gemeente
is
hiervoor
v 67.595 gulden gereserveerd.

Hel Zandvoortse skitalent
Martijn Wijsman zoekt sponsors voor de voorbereidingen op de
Olympische Spelen.

Voetbalvereniging
Zandjvoortmeeuwen vierde dit
O
weekend mei een groot feest in de
kantine het vijftigjarig jubileum.

ZANDVOORT - De politie heeft twee vluchtwagens aangetroffen, die dinsdagmiddag gebruikt zijn na de overval op het postkantoor aan de Louis Davidsstraat. Ondanks intensief speurwerk zijn de daders nog steeds voortvluchtig. Zij gingen er
vandoor met ongeveer 50.000 gulden. De inhoud van de kluis
moesten zij achterlaten.
Tijdens de overval werd één schot gelost, er vielen geen gewonden.
De consternatie was groot, dinsdagmiddag tien over half één op het
postkantoor, toen twee gewapende
mannen het gebouw binnendrongen. Eén van hen kwam binnen via
de hoofdingang en posteerde zich in
het midden van de hal. Daar hield hij
de twee kassiers en de vijf bezoekers
onder schot. Een andere man kwam
binnen via de zij-ingang. Hij sprong
over de drie meter hoge scheidingswand. Vermoedelijk om de aanwezigen te intimideren, loste de overvaller in de hal een schot in de lucht.
Voor één van de aanwezige bezoekers was dat teveel van het goede. In
paniek wierp hij zich op de grond,
waarna de schutter tegen hem aan
begon te schoppen. Daarbij gaf hij
hem al schreeuwend te verstaan, dat
hij onmiddellijk op moest staan.

Sporasors

cum, zou min-

ker door praeses Jan Keijzer aan
penningmeester Pieter Boer overhandigd. „Wij zijn trots op deze prijs
en zien deze dan ook als een kroon
op ons werk", was de reactie van
Boer.

Van Dam
Vara-voorzitter Marcel van Dam
was eveneens in zijn nopjes met de
prijs. „Een stimulans voor de toekomst. Vandaar dat wij dan ook zeker zullen doorgaan met deze aktie",
zo verkondigde hij na afloop tevreden.
De Lions Club International, is
eveneens betrokken bij het lot van
de jeugd. Zij heeft als doelstelling
kansarme kinderen, waar ook ter
wereld te ondersteunen. De afdeling

(ADVERTENTIE)

Zandvoort heeft daartoe een fonds
opgericht onder de naam 'Stichting
Lions Helpen Kinderen'. Het initiatief van de Vara past volledig in het
'straatje' van deze Zandvoortse
stichting.
De gala-avond werd muzikaal omlijst door een keur van artiesten.
'Alle waar naar zijn geld', was waarschijnlijk de gedachtengang van de
Lions. Het programma dat het publiek kreeg voorgeschoteld, was navenant. Vooral de optredens van
fluitist Thijs van Leer en mondharmonika-virtuoos Jean 'Toots' Tielemans oogstten bij het enthousiaste
publiek veel succes.
Het gala-diner viel eveneens zeer
in de smaak. Volgens het thema van
deze avond konden de gasten genieten van maar liefst twaalf specialiteiten uit even zovele lidstaten van
de EEG. De avond stond immers
geheel in het teken van de Europese
eenwording. De vijfduizend loten
waren in record-tijd uitverkocht.

Wakkere reactie
U komt toch ook?
zaterdag 21 september 11.00 -16.00 uur
open huis gemeente Zandvoort
Remise, K. Onnesstraat 20
zie ook elders In dit blad

ZANDVOORT - Een bewoonster
van de Pakveldstraat kon zaterdagnacht nog net voorkomen dat haar
auto gestolen werd. Zij werd rond
vijf uur wakker door het starten van
de motor en zag twee mannen aan
haar auto rommelen. Zij waarschuwde direct de politie. Die kon de
daders, twee 17-jarige jongens uit
Amsterdam, aanhouden. Zij werden
voor onderzoek ingesloten op het
bureau.

senteert de vereniging zich als vanouds op het Raadhuisplein; bij al te
slecht weer verschuift dit naar het
volgende weekend. „We willen laten
zien dat we als Zandvoortse Operette Vereniging nog springlevend
zijn", zegt De Jong. Bij de stand zijn
alvast plaatsen te reserveren voor de
komende optredens op zaterdagavond 19 en zondagmiddag 20 oktober in gebouw De Krocht. Maar de
vereniging streeft meer doelen na
met de informatiestand. Zo hoopt
ZOV ook leden en donateurs te werven. Afgelopen half jaar zijn er drie
leden opgestapt, maar inmiddels
zijn er al weer twee bij gekomen. In
totaal telt de operettevereniging momenteel zo'n vijfentwintig leden,
waaronder ook oud-voorzitter Jan
van der Werf, plus ongeveer vijfhonderd donateurs.

Musicals
ZOV wil zaterdag ook de meningvan de Zandvoortse bevolking peilen. De vraag bestaat namelijk, of er
meer behoefte is aan operettes, of
aan musicals. Binnen de operettevereniging is die discussie al enige tijd

aan de gang. Met de enquête die zaterdag op het Raadhuisplein wordt
gehouden, wil ZOV de Zandvoorters
hierover aan het woord laten.
Voor het - gekostumeerd - optreden in oktober is gekozen voor een
zoveel mogelijk gevarieerd programma voor solisten en koor. Dit
vermeldt cabaret (De Jantjes), Engelse en Duitse liederen, Weense
operettemelodieën en een selectie
uit de operette 'La Perichole' van
Jacques Offenbach. De algehele leiding is in handen van Vera Bos. Het
kerstconcert vindt op 16 december
plaats in de Hervormde Kerk.

Bejaarde terecht
ZANDVOORT - Een 94-jarige man
uit Zandvoort, die vrijdag was verdwenen, is zaterdag in Amsterdam
teruggevonden. De man, bewoner
van een plaatselijk verzorgingshuis,
vertoont dementieverschijnselen.
Hij bleek per bus naar Amsterdam te
zijn gereisd. Daar was hij bij de politie terechtgekomen, in verband met
een verwonding aan zijn hand. Hij
kon echter niet zeggen waar hij vandaan kwam. Daarom werd hij tijdelijk ondergebracht in een verzorgingshuis in de hoofdstad. Nadat bekend werd dat hij uit Zandvoort
kwam, is hij naar zijn woonplaats
teruggebracht, waar hij door de verzorgsters werd opgevangen.

Natuurlijk,,

dit' krant moet ik hebhen.
Omdat ik graas; wil weten wat xicli in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Xamlvooits Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 11,00

Zandvoorts

••\

I'osicode/Plaats:

J

J_J

l

L

L

Telefoon: l L l
(iiro/Hanknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per G maand ƒ 4,75* D kwartaal ƒ 15,00
D halfjaar ƒ 27,00 D jaar ./' 49,00
* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk hij
automatische betaling. Voorpostabonnees gelden
andere tarieven.
l' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: ()20-6d8.13.0<>.
Stuurde». 1 bon in een open envelop naar
\Veekmedia. Antwoordnummer 10051. 1000 l'A
Amsterdam, l' hoeft geen post/egel ie plakken.
g "7 1 0371 "O 17QQ3
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FAMILIEBERICHTEN

Te jong en vol levenslust
ben je van ons heengegaan.
Maar in ons hart blijf ;c altijd bestaan.
Bedroefd geven wij u kennis dat ten gevolge van
een noodlottig ongeval van ons is heengegaan
mijn lieve zoon, onze broer, zwager en oom
Ard Jansen
12 augustus 1970
15 september 1991
Zandvoort:
A. Jansen-Hoogendijk
Zandvoort:
W. Jansen
F. Jansen-Govers
Marielle, Suzanne
Haarlem:
R. Jansen
M. Jansen-v.d. Vooren
Robbert, Marloes
Haarlem:
A. Kuijper-Jansen
P. Kuijper

Morgen in het dan zover!

Henk Meister
en

Claudia Swart
staan morden vrijdag 20 september om 3
uur voor de ambtenaar van de Burgerlijke
Stand in Zandvoort om elkaar het Jawoord te Keven.
Héél veel geluk toegewenst,
Pa en Ma Meister

Zandvoort:

H. Jansen
Hoofddorp:
T. Jansen
L. Leevendig
Correspondentieadres:
A. Jansen-Hoogendijk
Genestetstraat 7, 2041 PL Zandvoort
De teraardebestelling heeft op donderdagmorgen 19 september plaats gevonden op de algemene begraafplaats te Zandvoort.

Morgen
vrijdag 20 september

Rien en An
van den Berg
12^ jaar getrouwd.
We houden open huis, voor alle bekenclen, vanaf 16.00 uur in het busstation bij Harry en Toos.

je was een kanjer
Lieverd we zullen je missen.
Omi

van harte gefeliciteerd
met jullie

Lieve Ard
Woorden schieten mij te kort.
Ik zal je missen.
Marja

(de advertentie van de vorige week was ons
onbekend)

tonnehoefe

Wij zijn diep getroffen door het plotselinge overlijden van onze vriend
Ard
Alex en Manuela

Lieve
rust zacht.
We zullen je lieve lach en je vriendschap voor altijd blijven missen.
Patrick
Rogier
Saskia
Roxanne

Ard,
Lieve vriend, wij zullen je missen
Coby, Jerry, Iris, Mark en Nicole

Marcel en Temmo

Ard
je was de vrolijkste en de liefste van het plein.
Ome Toon
Tante Riekie

Toos - Harry
Harro - Erwin

Wij zijn diep getroffen door het plotselinge overlijden van onze vriend
Ard
Wij wensen zijn moeder en verdere familie veel
steun toe voor de komende tijd.
Voor altijd vrienden.
Michael, Nico, Chris, Jeffrey,
Joyce, Marielle, Kirsten, Sander
en Edwin

van Loon

Lieve Ard
Wat zullen wij 's woensdags die kop koffie
samen met jou missen.
Marjan en Marijke

Lieve

Ard
Waarom jij, waarom nu.
Je bent uit ons oog, nooit uit onze gedachten.
Het doet pijn bij het idee dat jij er voor ons nooit
meer zal zijn.
Waar je ook bent, we zullen je missen.
Mark, Rutger, Yvonne, Azumee,

SOF

van Harte Gefeliciteerd
met jullie
Rust zacht lieve

Ard

Jaap en Netty
Michel en Sandra
Kees en Aston

ffl
Onze ouders

Wij zullen altijd van je blijven houden.
Irene
Elise
Suzanne

Lieve

Boud en Greet v.d. Burg
vieren 21 sept.
hun 25-jarig huwelijk.
Zij worden van harte gefeliciteerd door
JAN EN CORRY
HEIDI EN SHEILA

Het personeel van

Paul Blei
(Meis)
Je bent en blijft mijn gabber
Ik zal je missen

Hierbij willen wij u hartelijk danken voor uw belangstelling en medeleven in de voor ons zo moeilijke dagen
tijdens de ziekte en na het overlijden van
Wilhelmus Leonardus Seders
Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te bedanken, hopen wij dat u langs deze weg onze erkentelijkheid wilt aanvaarden.
Uit aller naam:
M. Seders-Schouten
Zandvoort, september 1991

Het Dorpsplein is leeg zonder jou
Daarom zijn we allemaal in de rouw
Wat was je sterk en arbeidzaam
Steeds heb je voor ieder klaargestaan
Flink wil je dat wij ook zullen zijn
Maar het afscheid nemen doet zo'n pijn
Tonne
Renee
Sidney
Evelien
Marcha
Elsenoor

ADVERTENTIES

Yolanda en Christiaan
Bedankt voor het fijne feest en
de reis naar Parijs.

Het was grandioos!
Liefs, Papa en Mama

Wij zullen je missen

E. Rietdijk-Zwemmer
hun 55-jarig huwelijk te vieren.
Namens hun kinderen en kleinkinderen worden
ze van harte gefeliciteerd.

Op aanvraag sturen wij u vrijblijvend onze
folder.
Onze adviseuse zal u graag thuis bezoeken
om u kennis te laten maken met onze
complete serie grafmonumenten.
Ook is er op afspraak een bezoek mogelijk
aan onze showroom.
Voor kwaliteit, service
en een scherpe prijs
Meer en Duin 21 - Lisse
02521-13308
02507-15427

kerkpad ó - tel. 02507-12793
postbus 54-2040 ab zandvoort

A flower snatched away before hè could even
fully open
Ard
we zullen je missen.
Remco
Sandor
Mariska
Sandy
Petra
Karin
Tosca
Pieter
Wim
Richard
Onze verdere deelneming gaat uit naar z'n familie en naaste vrienden.

Woorden schieten ons tekort bij het plotselinge
verlies van onze dierbare vriend
Ard
Medewerkers café Sam-Sam.

Hoera, Hoera, Hoera
Anita is 21 jaar!

WEEK:

DIT ZIJN GEEN KOEKJES ...
ZANDGEBAKJES
om te smullen
(bijvoorbeeld met slagroom!)
van 3,95 voor

1,99

GEVULDE KOEKEN
vers, lekker en ook goedkoop
4 stuks van 4,95 voor

2,99

AMANDA'S
met overheerlijke
amandelvulling
van 5,50 voor

2,99

DIT IS GEBAK!
Bloemendaalseweg 228, Overveen,
tel. 252267
Rousseaustraat 74, H'lem Schalkwijk,
tel. 361509
(H)EERLIJK VOEDSEL VOOR IEDERE DAG

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen
ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom (waardevast), wensenformulier, bel ons Hoofdkantoor Herenweq 180, Heemstede
023-33 19 75.

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

Argentijnse maiskip? Nee??

Wij ook niet!
Maar we kunnen deze wel op
een Argentijnse manier bereiden en hebben ter kennisma- r
king een 3-gangen menu voor j

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Polio relleno (gevulde kip)

*

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

*

DAG en NACHT bereikbaar

LA CABANA
HALTESTRAAT 75
tel. 17229
Cecile, Elise, Jan, André

Tel. 02507-13278

Biëg
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening,,

UITZENDBUREAU

Geboren
Deze advertentieruimte \ a n 80 mm broed en 50 mm
hoon kunt u gebruiken om een aankondiging, tu doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, htiuebjk, geboorte of overlijden.
De oplage van het Zandvoorls Nieuwsblad bodraant
ö.lOO exemplaren.
U betaalt daarvooi slechts ƒ30,-- (e\cl. G'/r BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn,
tel. 02975-40041.

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.

Tomatensoep/groentensoep

Opa en Oma

Lieve

Natuurlijk heeft Effekt 2000 veel werk!
Kom snel langs bi] het uitzendburo voor uw toekomst.

Voor bekende luchtvaartmaatschappijen zoeken wij
met spoed:

PART-TIME/FULL-TIME MEDEWERKERS m/v
Voor afhandeling van vliegtuigen, en andere voorko-

^Daarnaast kunt u bij ons
"terecht-, voor: . ; i- ; ;. : ï;';:^: ;: ^vv^Vj
• inschrijvingen
• Uitvaartverzekering
'
NIVO-POLIS
f v
:
V een Natura/ }ï.7-^:ï-V^
uitvaartovereenkomst
Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

mende werkzaamheden.

Op Schiphol-C, en Schiphol-O.
Voor langere tijd.

Ard
Jou te moeten verliezen is te veel voor woorden.
Het zal altijd in onze gedachten blijven of er niet
iets is wat we gedaan hadden kunnen hebben om
het gebeurde te voorkomen.
We houden van je. Voor altijd.
Patrick
Rogier
Sojka

DEZE

uitvaartverzorging
kennemerlancT bv

sorpresa a la cabaiïa

Al je vrienden en bekenden
Discotheek „L'Isis"

SUPER IN NATUURVOEDING

Fa. Frank

Ard

Japie - Michel - Arno - Edwin
Sandra - Edwin - Ferry en Ronald

Op 24 september a.s. hopen onze ouders en
grootouders
P. L. Rietdijk

BOOT NATUURSTEEN
gespecialiseerd
in grafmonumenten

Heeft U ooit gehoord van ...

Ard

Jan - Corry - Peter - Taco

Bob en Lammy
1941
7 augustus
1991
Onze ouders, groot- en overgrootouders Bob van
der Werff en Lammy van der Werff-Verspuy
waren op 7 augustus jl. 50 jaar getrouwd.
Dit heugelijke feit willen wij vieren op zaterdag
28 september a.s.
Gelegenheid om het gouden bruidspaar te feliciteren vanaf 18.00 uur in Hotel Lammy, Hogeweg
34 te Zandvoort.
Ernst, Lammy en Bob
Hendrik Jan
Herman, Lammy en Roy
Haltestraat 60 - 2042 LP Zandvoort

Alle dagen van de week
zijn wij geopend en
wij beschikken over een
ruime eigen parkeergelegenheid.

drukkerij van petegem b.v.

Rectificatie
Daar het niet mogelijk is U allen persoonlijk te bedanken, betuigen wij U langs deze weg onze oprechte erkentelijheid voor de blijken van belangstelling na het
overlijden van
Agnes Kerkman-Zegel
Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat U zich
allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
Uit aller naam:
De kinderen van Agnes
Zandvoort, september 1991

Boudewijn's Visservice
wenst Boud en Greet a.s. zaterdag
een heel fijne dag toe, met de
felicitaties van

vleesgerechten

geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

Lieve

jaar

25-jarig Huwelijk

vis- en

uw drukker voor:

Petje Koper

Boud en Greet

Verder biedt onze menukaart een
uitgebreide keuze aan

PAIDEIA

We zullen je missen

Bedankt voor al die fijne jaren

Gekookte MOSSELEN
ƒ22,50

En het prachtige uitzicht is geheel gratis.

Ard

Han en Jaap
van de „Bastille"

Bloemendaal aan Zee
Tel.: 023-252280

met 4 sausen, stokbrood en salade.

Ard

Met grote verslagenheid hebben wij vernomen
van het overlijden van
Ard Jansen
Wij wensen zijn moeder en familie veel sterkte
toe met dit grote verlies!
Bestuur Casino-Z.V.M. Handbal

12^-jarig huwelijk.
Harry en Toos
Erwin en Harro

JFotel-Oafé -

Ardje,
Ik zal je lach missen.
Menno

Ard

An en Rien

Ard
We zullen je missen.
Frank en Peter

(Zaterdag open van 10.00-14.00 uur.)

CHRIS HARDENDOOD
was-,

reparatiedienst
droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

Kom langs en laat je inschrijven.
Natuurlijk kunnen op bovenstaande banen zowel
mannen als vrouwen reageren.
Het uitzendburo dat werkt aan uw toekomst!
Kruisweg 45, Haarlem, tel. 023-316250, 329850
Oosterduinplein 26, Umuiden, tel. 02550-37444
Prof. Zeemanstr. 9, Zandvoort, tel. 02507-31013

ÜTVAARLtVÉRZÓRGER
Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort.
Tel. 02507-17244
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Martijn Wijsman geselecteerd voor para-Olympische Kampioenschappen

Ik voel me helemaal niet gehandicapt'
ZANDVOORT - De achttienjarige Martijn Wijsman is geseIccteerd voor de Olympische
Winterspelen voor Gehandicapten, die in maart 1992 in
liet Franse Albertville worden
gehouden. De Zandyoorter is
[}én van de drie skiërs die de
Hollandse driekleur zullen
verdedigen. Zijn toekomstige
skicarrière ziet er veelfoelovend uit. En ook al heeft Martijn slechts één been, gehandicapt voelt hij zich helemaal
niet.

de eerste vijf. Niet onterecht, zo
lijkt het.

Bromfielsongeluk
Twee jaar geleden moest de Zandvoorter nog verstek laten gaan bi]
de wereldkampioenschappen in Colorado Springs. Hij had enige tijd
daarvoor een bromfietsongeluk gekregen, waarbij hij een knie-fractuur opliep. Maar die is inmiddels
al lang genezen. Dat bewees Martijn
vorig jaar wel, toen hij tweemaal zilver veroverde bij de open Zwitserse
kampioenschappen: de eerste keer
bij de afdaling en daarna in het totaalklassement.
Bij zijn vorige optreden, dit jaar
februari in Zwitserland en Oostenrijk, maakte hij veel indruk. Zoveel
zelfs, dat van alle kanten werd geinformeerd wie die 'snelle Hollander
met die lange haren' toch wel was.
„Ik heb er toen een hoop achter me
gelaten", geeft Martijn toe. ,,Dat was
een verrassing. Dit jaar heb ik veel
meer getraind, dus het moet nu ook
wel goed gaan".
Hij doet veel aan krachttraining,
plus conditietraining op de racefiets, waarbij hij met één been de
trappers omlaag duwt en omhoog
trekt. Op het programma staat ook
tweemaal per week skiën op de
kunstbaan in Spaarnwoude.

door Joan Kurpershoek
Martijn, oud-leerling van de Hannie Schaftschool, gaat samen met
wee andere Nederlanders naar de
Olympische Spelen. Zij zijn geselecteerd uit een team van negen man,
aangesloten bij de Nederlandse Skivereniging. Hij komt als enige uit
op alle onderdelen, waaronder de
.slalom en een reuzeslalom. Zijn
twee landgenoten doen ieder aan
twee afdalingen mee. Aan ieder onclerdeel mogen in totaal maximaal
,wee skiërs per land meedoen. De
deelnemers hebben met elkaar gemeen dat zij één been missen. Van
Martijn moest zijn rechterbeen geamputeerd worden toen hij eenjaar
of acht was, als gevolg van een tumor.
„Maar ik voel me helemaal niet
gehandicapt hoor, ik kan alles doen
wat ik wil".
Kort na de amputatie hoorde
Vlartijns moeder dat het ook moge:ijk was om met één been te skiën.
,Toen ik dat had gehoord, was ik
vastbesloten. Mijn zoon zou ook die
mogelijkheden krijgen, als hij dat
wilde". Een speurtocht naar die mogelijkheden volgde. Op negenjarige
leeftijd kon Martijn mee met een
groep gehandicapte skiërs, die onder leiding van Gerard Groot op
trainingskamp ging.

Sponsors
• Martijn Wijsman eindigde tijdens de open Oostenrijkse kampioenschappen als eerste Nederlander en als
achtste op de internationale ranglijst. Hij zoekt nu sponsors om zijn skicarriere financieel veilig te stellen.

Gerard Groot, tegenwoordig coórdmator van het Hollandse skiteam,
was enthousiast over de - eerste prestaties van Martijn en vroeg hem
mee te doen aan de selectietraining.
Daarvoor vonden zijn ouders hem
echter nog wat te jong. Enige tijd
daarna werd deze kans wel met beide handen aangenomen, en met succes.
Zijn ouders staan bij elke wedstrijd langs de kant. „We gaan zeker
mee hoor", verklaart moeder Wijs-

Voortaan twee verloskundigen

Kerkdiensten

ZANDVOORT - Torn en Gert-Jan de Roode hebben sinds
kort de beschikking over een
gloednieuwe offset-pers. Met
deze pers kan hun drukkerij
aan het Kerkpad nummer 6,
nog onder de naam Van Petegem, de klant meer service bieden.
„De nieuwe pers is sneller en biedt
meer mogelijkheden", zegt Torn de
• Astrid Gombert, nieuwe verlos- Roode over de nieuwe Heidelberg
kundige.
GTO. De klanten kunnen hierdoor
nog sneller geholpen worden, zegt
omdat er naast Zandvoort een prak- hij. „Bovendien wordt ons produkt
tijk uit Haarlem-Zuid/West bij- hiermee natuurlijk nog beter".
kwam. Het gemiddelde aantal beval- Naast de Heidelberg beschikt het belingen stijgt daarmee van 150 naar drijf over nog twee persen.
bijna 250. Voor Elizabeth de Boer is
De nieuwe, 1400 kilo zware machide komst van Astrid Gombert een ne is vanaf twee kanten te bedienen.
'leuke oplossing'. „Ik besteed graag De papierbreedte is (maximaal) 52
veel tijd aan de mensen, maar daar- centimeter, zes centimeter méér
door houd je voor jezelf erg weinig dan de oude offset-pers, die vanaf
1983 in de drukkerij heeft gestaan.
vrije tijd over".
„En deze Heidelberg heeft een hoop
electromca met een aantal nieuwe
snufjes", aldus De Roode. Moest de
oude pers nog met de hand mecha-

nisch ingesteld worden, bij de nieuwe is een druk op de knop voldoende
om allerlei dingen te regelen. Zo kan
de machine ingesteld worden op elk
willekeurig aantal
drukwerken,
daarnaast is - ook met een knopje de snelheid traploos te regelen. „Je
moet met je tijd meegaan", verklaart
Torn de Roode.
Een Heidelberg-pers van hetzelfde type heeft eerder deze maand al
haar kwaliteit bewezen. De politie
ontdekte in een woning elders in het
land een illegale drukkerij van dollarbiljetten. De valse biljetten bleken van 'uitstekende kwaliteit', aldus een politiefunctionaris. „Maar
dat soort plannen hebben we niet
hoor!", reageert De Roode.

Slotemakers heeft
high tech slipbaan
met nieuwe bocht
ZANDVOORT - Slotemakers
Antislipschool aan de Burgemeester van Alphenstraat
heeft een nieuwe slipbaan ge-

Zaterdag 19.00 uur: Pastor H.J.
Kaandorp
Zondag 10.30 uur: Pastor H.J. Kaandorp

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeuwen, Kollekte Vredesweek
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds. A. Bronswijk,
Bloemendaal

Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg- 218,
Haarlem:
Zondag 10.30 uur: Morgendienst,
Rev. Dan Powers
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, ds.
A. Snijders H.A.

Geloofsgemeenschap

NPB:
Zaterdag 10.45 uur: dienst in Nieuw
Unicum
Zondag 10.30 uur: mevr. J. Brostrom-Bruin, Roelofarendsveen
Woensdag 14.00 uur: Vrouwengroep
Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: ds. S. v.d. Meer
(NPB)

Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Haarlem, tel. 023-244553.

B

Burgerlijke stand H
Periode:
10 - 16 sept. 1991

Roomskatholieke Kerk:

• Gert-Jan en Torn de Roode over de nieuwe Heidelberg: „Deze pers is
sneller en biedt meer mogelijkheden".
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27,- per half jaar, ƒ 49,- per jaar Voor postabonnees gelden andere tarieven Losse nummers ƒ 1,50.
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Ondertrouwd:
Elsayed, Khaled en Beijer. Gerarda
Frederica Maria
Deinum, Kendrick Evert en Beelen,
Ellen
Joon Lock, Le Fat en Kuipers, Jacobine Jeanette
Gehuwd:
Boldingh, Edwin Paul en Ryther,
Mary Jo
Oud, Ronny en Degger, Saskia
Swaan, Cornelis en Driehuizen, Annet
Smitshuijzen, Johan Erwin en Voglezang de Jong, Annemieke
Geboren:
Reurts, Jessica Elise, dochter van:
Reurts, Albert Johan en Van den
Bos, Liesbeth
Bobbie, zoon van: De Wit, Ronald en
Wiebes, Ellen
Byleika Kim, dochter van: Van de
Vegte, Bart en Otano Lorenzo, Rosario
Mattheus Leonardus, zoon van:
Crabbendam, Mattheus Johannes
Maria en Kist, Monica Theresia
Overleden:
Jansen, Arend Rudolf, oud 21 jaar
Stuurman geb. Knoop, Ernilia Wilhelmina Cosina, oud 95 jaar

kregen. De Zandvoortse antislipschool, gevestigd naast de
ingang van het circuit, is daarmee de eerste in Nederland die
beschikt over een 'high tech'
epoxy-baan.
Het gebruik van een epoxy-kunstharslaag biedt nogal wat voordelen
ten opzichte van de oude baan, waarop geslipt werd op een mengsel van
water en gel. De nieuwe baan biedt
onder andere continu gehjkblijvende omstandigheden. Dat garandeert
constant optimale condities voor
het oefenen van de anti-sliptecrmieken. Bovendien is het opspuiten van
alleen schoon water al voldoende
om een perfect gladde ondergrond te
krijgen.
De antislipbaan is tevens uitgebreid met een bocht, wat veel extra
mogelijkheden biedt. Nu kan nogbeter worden aangeleerd, hoe er gereageerd moet worden op het slippen in
bochten. Een kunst apart op het
gladde wegdek. Ook dit gedeelte van
de baan is voorzien van een epoxylaag.
De oude baan heeft al vele jaren
goede diensten bewezen. Toch gingen de medewerkers op zoek naar
een beter wegoppervlak, nodig voor
de steeds meer verfijnde technieken
die worden gehanteerd bij de cursus. Van het uitsluitend corrigeren
van een slipbeweging is de opleiding
uitgegroeid tot het aanleren van een
perfecte voertuigbeheersing. De ondergrond moest op die groei aansluiten. Enkele bezoeken aan de ADAC
en de Duitse sportwagenfabrikant
Porsche brachten de oplossing. Porsche had uitstekende ervaringen
met de eigen testbaan. Die was al
voorzien van een epoxy-laag. De
nieuwe baan in Zandvoort is aangelegd door Vermeer Grond & Wegen
uit Hoofddorp, een van de grootste
aannemersbedrijven uit de geineente Haarlemmermeer. Naast wes>enbouw beschikt dit bedrij! ook over
de nodige know how op het gebied
van kunstoffen.

Pepermuntmaand

pachters laten duicU>h]k /.ien, dal /,ii

September wordt bi] de strand-

pachters al jaren de 'pepermuntmaand' genoemd Voorzitter Jaap
Paap weet de herkomst hioivan.
„September was vanouds do maand
voor de ouderen-van-dai-en En die
hadden heel vaak een lolletju peper
munt bij zich". Dit jaar beptembei
komen er duidelijk meer mensen
naar het strand dan alleen ouderen,

er nog zijn voor het publiek Slechts

een enkeling is al aan het albreken
Het sei/oen is op l oktobei atgelo-

pcn.

Jctski's
Het aantal veisjunnmgcn vooi
letski's is explosie! gestegen, meldde

deze rubriek vorige week Hoeveel
hel er waien, dat kon ei net niet
behoorlek druk. Maar de meeste meer tai] tachtig stuks
de strandpachters hebben het no»

kinderen op
ZANDVOORT - Dierendag
1991 zal in Zandvqprt niet onopgemerkt voorbijgaan. Volgende week is er de collecte
voor het - helaas nog steeds
noodzakelijke - werk van de
dierenbescherming en op 5 oktotaer staat het Gemeenschapshuis bol van de activiteiten.
Hoogtepunt is de keuring van
huisdieren, waaraan jeugdige
dierenbezitters van drie tot
twaalf jaar kunnen meedoen.
door C.E. Kraan-Meeth
Er wordt gewedijverd in drie categorieen, te weten honden, katten en
andere dieren, zoals cavia's, komjnen, vissen en dergelijke. Voor ieder
onderdeel wordt een prijs beschikbaar gesteld. Dierenarts Marion van
der Rijst keurt de dieren. Met uitzondering van de katten, die neemt
mevrouw Molenaar voor haar rekening. Een drietal jury's zal daarna
een oordeel geven. Uiteraard
spreekt de manier waarop de jeugdige baas of bazin met deze huisgenoot om gaat ook een woordje mee.
Voor de honden bestaat de jury uit
Sheila Truder (trimster) en de heren Huberts en Postmaa; voor de
katten uit de dames Ellen Cats
(trimster), Petersen en Kraan. Kleine dieren zoals cavia's, vogels en vis-

sen worden beoordeeld door de dames Bruynzecl, Emmerson en Jenny Huist Voor de kinderen die als
wmnaai uu de bus komen, stelt
'Dierplc^ier' een waardebon bcbchikbaar Maar ook de andere deel
nemers gaan met met lege handen'
naar huis
Voorzitter Huberts van de dierenbescherming houdt om half tien een
inleiding, waarna om tien uur de
keuring van de katten en kleine dieren begint. Om een uur 's middags
volgt de keuring van honden In de
tussentijd valt er m het Gemeenschapshuis genoeg te beleven Kmdertaoerderij 'Het Molentje' uit
Groenendaal komt met diverse dieren. Mogelijk zelfs met een ezeltje en
een kalfje. „Maar dat weet ik nog '
niet zeker, het dier is pas zes weken", zegt John Fidom van Het Molentje.
Belangstellenden kunnen ook het
asiel aan de Keesomstraat bezoe- ;
ken.
•
„Er is voor iedere dierenvriend
wat te doen en te zien", zegt bestuurslid Greet Drijver. „De tnmsters Ellen Cats en Sheila Truder
vertellen graag iets over hun werk
en Hans Jansen van Dierplezier
toont een veelheid aan dierbenodigdheden". By hem, maar ook in de
bibliotheek aan de Pnnsesseweg, op
alle scholen en bij dierenarts Dekker zijn inschrijfformulieren voor
de huisdierenkeuring te verkrijgen.

(ADVERTENTIE)

CSNEMA CIRCUS
Bioscoopprogrammering 20 t/m 26 sept.
Dagelijks om 14 00 en 16.00 uur

Ned. gesproken
Kaarten Voiw ƒ12,50 Kinderen tot 12 jaar ƒ9,00

BobHoddra

Winona Ryder

\i> t)f mi'filtr l l l . l f i • f n itf lltrblrr <h..ld.'

j Weekenddiensten
Weekend: 21/22 sept. 1991

Zandvoorts
Nieuwsblad

Zandvoorts
1941

Bij het snelste onderdeel ligt het
gemiddelde van Martijn rond de zeventig kilometer per uur. Zijn topsnelheid is nog een stuk hoger. „Ik
hoop dat ik bij de eerste vijftien eindig", zegt hij. Volgens zijn familieleden is hij daarmee wat al te bescheiden; zijn ouders voorspellen dat hij
minimaal bij de eerste tien zit. Zijn
broer verwacht zelfs een plaats bij

Nieuw drukpers bij Van Petegem

U

Weekend:
21/22 sept. 1991

Vrijzinnige

worden soms snelheden gehaald
van 130 km per uur.

Zakelijk Bekeken

ZANDVOORT - De verloskundige praktijk van Elizabeth de Boer-Burgh, is een
maatschap' geworden. Daarin
wordt sinds l september deellenomen door Astrid Gombert.
De tweeëntwintigjarige Astrid
Gombert is een uit Rotterdam afkomstige verloskundige. Na drie weten heeft zij het al erg naar haar zin
m Zandvoort. „Het begint nu allemaal goed te lopen en ik vind het erg
leuk hier. Het zijn aardige mensen".
„Ik denk dat het voor Zandvoort
leuk is, dat er nieuw gezicht voor
vast bij komt", zegt Elizabeth de
Boer, die nu ongeveer een jaar in
deze gemeente werkzaam is. „Dit
heeft het grote voordeel, dat er geen
waarneemsters meer uit Haarlem
boeven te komen". Astrid en Elizabeth wisselen elkaar wekelijks af,
als de een spreekuur houdt, is de
ander op weg voor visites en bevallingen. Die laatste hoopt het tweetal,
dat persoonlijk een voorkeur heeft
voor thuisbevallingen, soms ook op
liet woonadres te kunnen doen. De
maatschap is tot stand gekomen

man. „Ook naar deze Olympische
Spelen". „Maar het wordt wel
zwaar", waarschuwt Martijn. Hij
heeft nog wat spierpijn van het afgelopen trainingsweekend. „Er zijn
deelnemers van hoog niveau. Er zitten Amerikanen en Canadezen bij,
die - bij wijze van spreken - een skipiste voor de deur hebben". Uit Nederland is zijn grootste rivaal de al
wat oudere Karel Hansen. De skiérs
maken bij hun afdalingen gebruik
van krukski's, in plaats van de gebruikelijke prikstokken. Daarbij

Door af en toe wat bij te verdienen
('het moet wel altijd zittend werk
zijn') probeert Martijn zijn trainingskosten, ongeveer 10.000 gulden per jaar, zelf te betalen. Dat dit
moeilijk gaat, laat zich raden. Vandaar dat hij nog op zoek is naar
sponsors, die een deel van de kosten
willen overnemen. „Ik heb wel
ruimte voor een naam op mijn skipak", zegt hij, „al is die wat beperkt". Afgaand op de leeftijd van
zijn grootste Nederlandse concurrent, Kal ei Hansen die in de dertig
is, kan de achttienjarige Martijn er
nog heel wat jaartjes mee doorgaan.
En dat lijkt hij ook zeker van plan:
„Skiën is voor mij het allerbelangrijkste".

In deze rubriek wordt tijdens het zomersei/oen bericht <n er
gebeurtenissen op het strand. De redactie houdt zich aanbevolen voor tips en reacties. Het telefoonnummer is: 18(i48.

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blume, F.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Fliermga worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openingstijden (alléén voor recepten): zater-

dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.
Buiten de openingstijden alleen in
dringende gevallen en na telefomsche afspraak.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, j'2,- voor
een retour.
Als?. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere mwoner van Zandvoort, is gratis.
Telci'. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avoiid 19.00-21.00 uur.
Wetswlnkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zanrivoortse Vereniging van Huurdcrs: Gratis advies voor leden.
Spreekuur eerste en derde dinsdag
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierde dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Woningbouwvereniging
EMM:
Klachtentelefoonnummer
teclinische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdagvan de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

vrijdag t/m zondag
19.00 en 21.30 uur

maandag t/m donderdag
19.00 en 21 30 uur

MERMAIDS

THE SILENCE
OF THE LAMBS

kaarten ƒ12,50

kaarten ƒ12,50

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

DONDERDAG 19 SEPTEMBER 1991

WEEKMEDIA 22

Taxi Centrale Zandvoort
Stationsplein 6a - 2041 AB Zandvoort
Tel. 02507-12600

Gevr.

Taxi chauffeurs

Cetelco handheld telefoon

EJTUT1

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

nu lease ƒ 101,- per maand
Cetelco auto telefoon
nu lease v.a. ƒ 64,- per maand

VOOR DE LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

incl. inbouw en bekabeling

1. Lorentzstraat 106,

U bent bereikbaar door geheel Nederland, en levering
binnen 2 dagen

huur ƒ 683,08 per maand (excl. stookkosten).
4-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ4.487,00 zijn.

prijzen exci. B.T.w. Galt anti go wi'th Cetelco!!!

R&B Communications
Zandvoortselaan 361 G
Bentveld, 023-247403

2. Van Lennepweg 59/3,

U komt toch ook naar de
Landelijke Gemeentedag
zaterdag 21 september 1991
op het terrein van de Remise,
Kamerlingh Onnesstraat 20 van
11.00 tot 16.00 uur?

huur ƒ364,75 per maand.
3-kamerflatwoning op 2e etage.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ 2.464,00 zijn.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur in
het gevelkastje ten kantore van EMM.

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

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

MILIEU

Wilt u uw gemeente beter leren kennen? Nu is uw kans!
Om 11.00 uur wordt de dag geopend door de wethouder Milieuzaken.
U komt toch ook ?
Voor meer informatie: bureau Voorlichting 02507 - 61492

Openbare raadsvergadering
tijdstip : dinsdag 24 september 1991,20.00 uur
plaats : raadzaal, Raadhuis
agenda: (o.m.)
- onderzoek geloofsbrieven en toelating nieuw benoemd raadslid;
- aanschaffen voertuigen brandweer;
- nota Bestuurlijke Vernieuwing Gewest Kennemerland;
- intrekken 'Schadevergoedingsverordening' en vaststellen 'Procedureverordening Planschadevergoeding';
- krediet vernieuwen verlichting Gasthuishofje;
- beëindigen huurovereenkomst met WLZK betreffende Watertoren en instemmen met afkoopsom;
- vaststellen vergoeding voor leden Monumentencommissie;
- voorbereidingsbesluit Kostvertorenstraat 60;
- aangaan raamovereenkomst tussen gemeente Zandvoort en woningbouwvereniging EMM;
- uitgangspunten nota 'Kinderopvang';
- aangaan gemeenschappelijke regeling RBA Kennemer-, Amstelland en
Meerlanden;
- vaststellenoverzichtvermeerderingHuisvestingsvoorzieningenonderwijs
1993-1995;
- fiscalisering parkeerboetes.
De stukken voor deze vergadering liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij het bureau Voorlichting
kunt u terecht voor nadere informatie over de agendapunten.
Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.

116B-91
117B-91
118B-91
119B-91
120B-91
121B-91

Kostverlorenstraat 60
Boul. Bamaart 67
Boerlagestraat 10
Wilhelminaweg 19
Dr. J.G. Mezgerstraat 56
gemeente Zandvoort

-

oprichten praktijkruimte
verbouwen strandpaviljoen Riche
uitbreiden woning
oprichten garage
plaatsen dakkapel, voordakvlak
plaatsen abri's, billboards en euramax-vitrines

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

Wist u dat:

Helmersstraat 30
Da Costasfraat 8
Helmersstraat 32
Regentesseweg 2

028B-91 Pakveldstraat 36

UITZENDBUREAU

Natuurlijk heen Effekt 2000 veel werk!
Kom snel langs bij het uitzendburo voor uw toekomst.
Met spoed gevraagd Afdeling administratief

GEROUTINEERDE SECRETARESSES
TEKSTVERWERKERS
MET ERV. OP WP 4.2-5.0-5.1

BOEKHOUDER MET MBA + SPD
TYPISTES

Grondwaterwet

Ingevolge artikel 19 van de Grondwaterwet, juncto artikel 41t van de Wet
algemene bepalingen milieuhygiëne ligt tot 20 oktober 1991 een exemplaar
van de vergunningaanvraag met de bijbehorende stukken, het MER en de
richtlijnen voor het MER ter inzage bij de sector Grondgebied, afdeling
Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4 te Zandvoort.
De genoemde stukken liggen gedurende kantooruren ook ter inzage bij de
provincie (adres: zie hierna) en in de gemeentehuizen van Bloemendaal,
Haarlem en Velsen.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen bij de gemeenten bezwaren tegen de vergunningaanvraag en het MER ingediend worden. De opmerkingen over het MER moeten betrekking hebben op het niet voldoen van het
rapport aan de in de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne gestelde eisen
en de richtlijnen, of op onjuistheden in het rapport. Een samenvatting van het
MER is op verzoek verkrijgbaar (023-143776).
De bezwaren kunnen nader toegelicht worden op een op donderdag 24
oktober 1991 om 14.00 uur ten overstaan van een vertegenwoordiging van het
Provinciaal Bestuur te houden openbare zitting (Dienst Milieu en Water,
Houtplein 33 te Haarlem).
Degenen, die naar aanleiding van de eerdere bekendmaking in mei jl.
gereageerd, hebben, behoeven hun gevoelens niet opnieuw kenbaar te
maken. In de verdere besluitvorming zullen hun bezwaren en opmerkingen
mede worden betrokken.
19 september 1991

Liefst in C. dorp
Tel.

12270

Interessante Veiling
op woensdag 25 sept. 's morgens 9.30 uur
Bedrijf zoekt nog enkele

in het Veilinggebouw De Witte Zwaan, Gasthuisplein w.o. meubilair uit div. inboedels, modern en oma's tijd. Veel kleingoed
porselein, glaswerk enz. enz., teveel om alles te omschrijven.

medewerkers
voor bijverdienste
in Zandvoort

Kijkdagen:

ouder dan 16 jr en jonger dan
65 jr.
Ook WAO'ers en mensen in de

Dagelijks

VUT komen hiervoor in aanmerking.
Werkzaamheden omvatten ±
20 uur p. maand tegen een ver-

Zondag 22 en maandag 23 sept. van 10.0017.00 uur.
inzending van goederen.

Tel. 02507-12164
Deurwaarder:
Hr: Terhoeven
te Haarlem

goeding van ± ƒ300,- p.
maand.

Veilingdirectie:
T. A. Waterdrinker

Info op werkdagen van 17.00

Postcode Loterij helpt IVN met werkvakanties

Natuur en vakantie
IVN staat voor Instituut voor Natuurbeschermingseducatie. Een hele mondvol, maar het doel is heel
eenvoudig: jongeren op een ple/ierige manier laten
kennismaken met de natuur. En waar kan dat beter
dan tijdens een IVN-vakantieweek?

(Zaterdag open van 10.00-14.00 uur.)
Kom langs en laat je inschrijven.
Natuurlijk kunnen op bovenstaande banen zowel
mannen als vrouwen reageren.
Het uitzendburo dat werkt aan uw toekomst!
Kruisweg 45, Haarlem, tel. 023-316250, 329B50
Oosterduinplein 26, IJmuiden, tel. 02550-37444
Prof. Zeemanstr. 9, Zandvoort, tel. 02507-31013

Nog volop
zomerbloemen
bij

uitbreiden woning
uitbreiden woning
uitbreiden woning
verbouwen woning/oprichten garage
- plaatsen dakkapel

Rectificatie: nieuwe procedure
Vanaf vrijdag 20 september 1991 ligt in het gemeentehuis ter inzage een
vergunningaanvraag met bijbehorende stukken voor een diepinfiltratie van
ver voorgezuiverd oppervlaktewater met terugwinning daarvan te Overveen
(locatie 't Wed/Koevlak) in de gemeente Bloemendaal.
Vergunning wordt gevraagd voor een onttrekking annex infiltratie van 8,9
miljoen m3 per jaar. Gelijktijdig wordt gevraagd de huidige vergunning voor het
onttrekken van natuurlijk duinwaterterug te brengen van 9,414 miljoen m3 per
jaar tot 5,2 miljoen m3 per jaar.
Vergunningaanvraag vindt plaats ingevolge de Grondwaterwet. Bij de vergunningaanvraag is een milieu-effectrapport (MER) gevoegd, dat door c.q.
namens aanvrager is opgesteld.

VEILINGGEBOUW
DE WITTE ZWAAN

52 jr. zoekt

vrije woonr. (app.
of won.)
v. perm. bew.

uur t/m 20.00 uur op tel. 18375.

-

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang
menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen
na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

woensdag 16 oktober
Kuip Rotterdam
beperkt aantal zitplaatsen
event. per touringcar
Reserveren tot 23 sept. a.s.
Opstapplaatsen busstation Z'vrt en H'stede
Supp. v. Oranje
Tel. 02507-19742

NETTE HEER

* De dierenbescherming op zaterdag 5 oktober
een huisdieren keuring voor kinderen organiseert
* Dit alles in het gemeenschapshuis plaatsvindt
* Alle kinderen van 3 t/m 12 jaar die dag met hun
huisdier welkom zijn
* Zij zich dan wel even moeten inschrijven
* Deze inschrijfformulieren op alle basisscholen
liggen
*Je deze formulieren óók bij "Dierplezier", de
Bibliotheek en dierenarts Dekker kunt vinden
* Er ook een kleine kinderboerderij aanwezig is!!
* De kinderboerderij vorig jaar óók zo'n groot
succes was!
* U eindelijk eens niet het dorp uit hoeft voor al
dit soort leuke dingen!!!

Verleende bouwvergunningen
079B-91
080B-91
081B-91
1OOB-91

KWALIFICATIE EK

Dierenbescherming Zandvoort

met WP 5.0-5.1

Aangevraagde bouwvergunningen

belangrijke voetbalwedstrijd

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

In het kader van de Landelijke Gemeentedag houdt de gemeente Zandvoort
open huis. Dit jaar is het thema
Daarom organiseert de gemeente deze dag bij de Remise.
Op deze werkplek van de afdelingen Reiniging en Plantsoenen kunt u
kennismaken met nagenoeg alle taken die de gemeente heeft op milieugebied. Gedurende de dag zijn er demonstraties, is er een expositie en zijn er
milieuspelletjes voor de jeugd. De dag is bedoeld om de inwoners van
Zandvoort te informeren over de rol van de gemeente wat betreft milieuzaken.
Diverse ambtenaren zijn aanwezig om u te woord te staan.

Nederland-Portugal

Fa. Gansner & Co.

BLOEMENHUIS
De specialist
in al uw
bloemwerken

J. BLUYS
Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

Dagelijks geopend van 13.00-21.00 uur

A! jarenlang organiseert
het'lVN 5-daagse vakantieweken voor jongeren
in beschermde natuurgchieden. Hel /.ijn speciale
werkvakanties waarin de
jonge vrijwilligers de beheerders van de natuurgebieden hulpen op de
moeilijk bereikbare plekjes. waar machines niet
kunnen komen, /oals bij
hosranden en vennen.
Vijl' dagen lang worden
wilgen al'geknot. de heide
at'geplagd - om de grond
schraal te houden - en
rietvelden uemaaid.

Zaterdags geopend van 9.00-21.00 uur
Spelenderwijs

HALTESTRAAT 34

Diverse vlees- en visgerechten

met verscheidene verse
aardappel- en
groentegamituren.

Deze week
Maandag en dinsdag
GESLOTEN
Warm of koud af te halen tot
9.00 uur 's avonds.

Tel. 12025

De jongens en meisjes op
dc/.e werkvakanties krijgen natuurlijk ook volop
gelegenheid om de natiiur /.elf te ontdekken.
Vaak wordt een vakanlicweek begonnen niet
een uitgebreide excursie,
waarbij de beheerder ot'
boswacliter /.ijn jonge
v rij w i 11 igers meeneemt
naar de bijzondere plekjes van hel natuurgebied,
/.oals het 'Grote Veld' bij
het Gelderse Lochem, het
unieke duinlandschap van
De Hamert hij het Limhurgse Arcen, het Leggelderveld bij de Dvvingelose heide.
Zo gaan natuur en werkv a k a n t i e hand in hand.

Nieuwsgierig hekijks hij hei afsteken van de
hfiili'/ilaggen door de vrijwilligershri\>ii(.le.
IVN biedt de/e jongeren een unieke ervaring. De Nationale Postcode Loterij
ondersteunt het werk van IVN dan ook
van harte. Want de zorg voor de natuur
kan niet vroeg genoeü worden geleerd.
Nederland is een klein land. dus we
/.uilen extra /uinig op de natuur moeten
/.ijn. H

De jonge vrijwilligers kunnen op plekjes komen - om \vili;i'ii ie
knollen, riet ie maaien of lakken weg te halen - waar de grotere
unit liines van de iMtuurheheenlers niet kunnen iiiiiiinevrereii.

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
f de vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand
het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
J 1 lot (ƒ 10.-) per maand
loten (a ƒ 10,-) per maand
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Adres: _
Postcode:
Postbanknummer:

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

VIP
M E N ' S

F A S H I O N

...uitgeroepen door het
KNOV tot ondernemer
van het jaar 1991...
...het resultaat van meer
dan 20 jaar perfektie in
winkelinrichting,
publiciteit, presentatie,
personeel, innovatie,
klantgericht werken en
niet aflatende service...

VERSACE

JEANS COUTURE

Karl Lagerfeld
brunelb cuonei
PROCMOWNICK:

allegri
RUFFINI
MOMENKljRE

COLEMAN'S
TEDSTQNE

Anselmo Dionisio

MOSCHINO

THECLOU
CLOSE!)

WEEKMEDIA 22

Zandvoorts
Nieuwsblad

DONDERDAG 19 SEPTEMBER 1991

AFAFA organiseert
brandingkanovaren

Eerste punten
ZHC hockeyteams

ZANDVOORT - Op zondag
29 september aanstaande vindt
er in de Zandvoortse branding
een
grandioos
spektakel
plaats. Vanaf 's morgens half
elf wordt er gestreden om de
punten voor het Nederlands
Kampioenschap brandingkanovaren.
De wedstrijd in Zandvoort telt
mee voor de NKB-tarandingscup en
staat ook onder auspiciën van de
Nederlandse Kanobond. Na Monster en Katwijk is Zandvoort de derde in een reeks van vier wedstrijden.
In Den Helder vindt de laatste wedstrijd plaats. Brandingkanovaren is
een tak van sport die de laatste jaren
steeds populairder is geworden.
Vele wildwatervaarders vinden in
de golven een goed alternatief voor
de snelstromende rivieren en
stroomversnellingen. Het varen in
de branding vraagt veel van mens en
materiaal. Metershoge golven vormen een uitdaging en zijn derhalve
een geducht tegenstander. Durf,
kracht en techniek zijn de ingrediënten die deze sport zo aantrekkelijk
maken. Niet alleen om te beoefenen,
maar ook om naar te kijken. De kunsten en capriolen die met een kano
uitgevoerd kunnen worden, zullen
menigeen versteld doen staan. De
wedstrijden waaraan de Nederlandse top deelneemt, worden door de
vereniging APAFA georganiseerd en
vinden plaats voor de Rotonde bij
het Casino in Zandvoort.

ZANDVOORT - De ZHC
hockeyteams slaagden er afgelopen zondag in de eerste punten binnen te halen. De Zandvoortse vrouwen behaalden
een zwaar bevochten 2-1 overwinning op Lelystad, door twee
doelpunten
van Miranda
Schilpzand. De mannen van
ZHC en die van AMVJ konden
het doel niet op de juiste plaats
vinden, waardoor de eindstand
dubbelblank bleef.
Vooral door een honderd procent
inzet bleven de punten in Zandvoort. Ondanks een stevige dekking,
bracht Miranda Schilpzand de stand
op 1-0, na tien minuten spelen. Het
beste spel was van ZHC, maar Lelystad kwam in de eerste helft verrassend op gelijke hoogte, 1-1.
De tweede helft leverde een op en
neer gaande strijd op met kansen
voor beide doelen. De keepsters van
beide teams waren goed op dreef,
waardoor het een gelijkspel leek te
worden. Twee minuten voor het einde, perste ZHC er nog een paar gevaarlijke aanvallen uit en uit één
daarvan scoorde Miranda Schilpzand de winnende trerfer, 2-1. In de
resterende minuten heeft ZHC geen
kans meer weggegeven en bleef de
winst in Zandvoort.

• Een deelnemer in volle actie.

Mannen
ZANDVOORT - De zaalvoetbalcompetitie is inmiddels van
start gegaan en daarbij behaalde Bad Zuid/ZVN een sterk gelijkspel tegen Ripperda, 4-4.
ZVM/Aannemer Winter boekte al twee overwinningen,
maar werd afgelopen maandag de fraai, 2-1. De Zandvoorters gooi- ploeg op een 3-2 voorsprong. De ons worden, maar deze wedstrijd
met 6-3 verslagen door Car den alle schroom van zich af en trok- Haarlemmers verhoogden het tem- geeft toch wel enig vertrouwen in de
ken fel ten aanval. Schoten van Ge- po en de gelijkmaker stond al snel toekomst."
Snoeks.

ZVM/'Aannemer Winter geklopt

Goed debuut Bad Zuid/ZVN

Ripperda opende tegen het in de
hoofdklasse
debuterende
Bad
Zuid/ZVN voortvarend en nam binnen tien minuten een volkomen verdiende 2-0 voorsprong. Slechts
dankzij voortreffelijke reddingen
van Mare Buchel liep de ichterstand niet hoger op.
Na achttien minuten zaalvoetbal
kon Bad Zuid/ZVN wat terug doen.
Mark Lammers zette drie verdedigers op het verkeerde been en scoor-

rard Ramkema en E d Vastenhouw
vlogen rakelings naast het doel.
Toen Ripperda een twee minuten
straf opliep, sloeg Bad Zuid/ZVN direct toe. Robert Koning scoorde de
gelijkmaker met een strak schot, 2-2.

Heft in handen
In de tweede helft nam Ripperda
het heft weer in handen, maar paal
en lat voorkwamen diverse malen
een doelpunt. Onverwachts haalde
Marcel Schoorl uit en zette zijn

op het scorebord, 3-3. Ripperda probeerde door te drukken maar Mare
Buchel wenste niet te zwichten.

Dertig seconden voor het einde,
brak Bad Zuid/ZVN uit en Riek
Keur kogelde onhoudbaar in, 4-3.
Dat leek genoeg voor de zege, maar
twee seconde voor tijd kreeg Ripperda een strafschop toegewezen waaruit alsnog de gelijkmaker ontstond.
Coach Ap Lammers was zeer te spreken over zijn ploeg. „Het zal ongetwijfeld een moeilijk seizoen voor
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ZVM/Aannemer Winter
Na twee fraaie en ruime overwinningen leed ZVM/Aannemer Winter
de eerste nederlaag. Eerst werd
Trefpunt met 11-4 verslagen en vervolgens moest Concordia er met 8-4
aan geloven.
Maar afgelopen maandagavond
verliep het geheel anders. Al snel
keken de Zandvoorters, door een
verdedigingsfout, tegen een 0-1 achterstand aan. Ondanks een situatie

van een man minder, slaagde
ZVM/Aannemer Winter erin om de
gelijkmaker te scoren. Het was Reda
Mansur die het doelpunt voor zijn
rekening nam.
Even niet opletten en het was al
snel weer 1-2 toen een mislukt schot
ongelukkig in de voeten van een tegenstander kwam. Deze aarzelde
niet en haalde meteen uit. Z VM/Aannemer Winter ging daarna meer tegen zichzelf, dan tegen de tegenstander voetballen en dat bracht als resultaat een 1-4 achterstand bij de
doelwisseling.
In de tweede helft was het al snel
1-5 en was de strijd gestreden. De
Zandvoorters probeerden het nog
wel en kwamen op 2-5 door een treffer van Reda Mansur. Car Snoeks
had echter geen moeite om de voorsprong vast te houden en zelfs op te
voeren naar 2-6. In de slotfase bepaalde Reda Mansur, met zijn derde
doelpunt, de eindstand op 3-6.

Weer winst voor
tafeltennissers

S

santostefano
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i . . ®
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ZANDVOORT - Het tweede
en derde tafeltennisteam van
Sportclub Unicum noteerden
afgelopen week goede overwinningen. Thuis werd Castricum
8 met 6-4 verslagen en in Haarlem scoorde het tweede team
een 7-3 winst tegen Togspin.
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De eerste helft bij de mannen, was
geheel voor ZHC dat een degelijke
partij hockey afleverde. Er waren
mogelijkheden voor een doelpunt,
maar de AMVJ defensie stond pal.
Met uitvallen probeerde AMVJ gevaarlijk terug te slaan, doch ook de
ZHC defensie gaf geen krimp. In de
tweede helft heerste AMVJ en kwam
ZHC onder grote druk te staan. Ondanks enige hachelijke momenten
in de cirkel bleven de Zandvoorters
overeind, 0-0.

Vissen bijten niet

ZANDVOORT - De afgelopen week waren de leden van
de Zeevisvereniging Zandvoort
weer actief. De resultaten van
de viswedstrijd op het strand
waren teleurstellend, aangezien er niets gevangen werd.
Het visfileren, dat donderdag
jongstleden op het programma
stond, bleek zeer aan te slaan.
De strandviswedstrijd van vorige
week woensdag was geen succes.
Ondanks de berichten dat er slecht
gevangen zou worden, waren toch
nog acht leden op de eerste wedstrijd afgekomen. Na enige uren bleken de eerdere berichten niet ongegrond; er werd namelijk geen visje
gevangen. De leden van de visvereniging denken dat de vangsten minder
zijn geworden, omdat de botters tot
op vijftig meter van het strand hun
netten uitzetten.
Voor het onderricht in visfileren
waren achttien leden present in de
loods van Floor Molenaar. Molenaar
jr. en Piet Koning waren bereid gevonden om als leermeesters op te
treden en de nodige vis in te kopen.
De beide heren hadden een grote
verscheidenheid aan vissoorten aangeschaft en lieten op deskundige wijze het fileren zien van onder andere,
zeewolf, forel, zalm, tong, poon, kabeljouw, wijting, schar en schol.
Daarna was het aan de vissers zelf
om te fileren en zo te zien zal er nog
flink geoefend moeten worden, om
alle filet zonder graat in de pan te
krijgen.

team optreden.
Het tweede team, vorige week
thuis met 9-1 walsend over het Haarlemse GTTC, was nu te gast bij de
Haarlemmers van Togspin. Dick ter
Heijden bleek hier duidelijk de beste te zijn en bleef ongeslagen. De
dubbelpartij van Wim Hoppe en
Mart de Ruig was geen succes. In
Het derde team trad aan met Bert drie games gingen zij duidelijk ten
de Ruig, Ad Endema en Alex de Goe- onder tegen het veel betere teamde. De Castricumse tegenstanders work van de Togspinners.
namen eigenlijk meteen een voorsprong, door zowel De Goede en Endema verliespunten toe te brengen. Gewonnen geven
Zowel Wim Hoppe als Mart de
De Ruig maakte de achterstand kleiner door zijn partij winnend af te Ruig moesten zich tijdens de drie
sluiten. Ook het dubbel, gespeeld enkelpartijen eenmaal gewonnen gedoor De Goede en Endema, werd ven, zodat de eindstand tenslotte
een overwinning voor Unicum, zo- een 7-3 winst voor Unicum opleverdat de stand op 2-2 was gekomen. de. Unicum maakt met zestien punMet veel allure werd er verder ge- ten uit twee wedstrijden een zeer
speeld, waarbij Bert de Ruig onge- goede start. Vanavond ontmoet dit
slagen bleef en met zijn drie winst- team Te Zaanen in een thuiswedpartijen een belangrijk aandeel le- strijd in Nieuw Unicum. Toeschouwers zijn van harte welkom in de
verde in de einduitslag.
Alex de Goede en Ad Endema wis- tafeltenniszaal van Nieuw Unicum.
ten ieder de winst te pakken waar- De aanvang van de wedstrijd is om
ZANDVOORT - TZB moest zondoor de eindstand kwam op 6-4 voor kwart over acht. Ook is er gelegen- dag de strijd aanbinden met VVH.
Unicum. Emiel Mettes uit Haarlem heid om zelf een balletje te slaan. De club heeft er alles aangedaan,
gaat als vierde speler van het derde Inlichtingen bij 02507-16511.
maar het keihard spelende VVH
won met 2-4.
Daardoor is TZB nog puntloos
maar trainer Ap Bol ziet toch wel
vooruitgang in zijn team zitten.
„VVH speelde veel te hard. Daar had
de scheidsrechter strakker tegen
moeten optreden. Het gevolg is dat
we wel weer twee blessures hebben
opgelopen".
ZANDVOORT - De eerste gaan voor het kampioenschap".
In de eerste helft wogen beide
Doelpunten
Casino-ZVM:
Mireille
nederlaag van de handbalherteams aardig tegen elkaar op. Van
Martina
4,
Daniëlle
Blom
3,
Astrid
en is een feit. Op bezoek bij Molenaar 2, Margreet Sterrenburg 2, beide zijden werden er kansen gecreëerd. De Haarlemmers wisten
Concordia werd een 14-12 ne- Sylvia Blom 2.
daar beter raad mee dan de Zandderlaag geleden. De Casinovoorters en namen een 0-1 voorZVM dames blijven het uitstesprong. Nog voor de rust werd die
kend doen en boekten de derde Mannen
verdubbeld, maar daar
overwinning op rij. Concordia
De mannen van coach Joost Berk- voorsprong
de hulp bij nodig van een
werd, na een spannende strijd, hout kregen in de strijd met Concor- was
die in eigen doel schoot. 0-2.
dia de beste kansen, maar slaagden TZB'er,
met 12-13 geklopt.
In de tweede helft heeft TZB geer niet in die te verzilveren. Concor- poogd
de achterstand weg te werken
De Zandvoortse dames kregen het dia wist beter raad met de mogelijk- en trok het initiatief naar zich toe.
heden
en
pakte
de
partij.
Bij
de
rust
allerminst cadeau. Dat kon van ConDoor een zeer fraaie treffer van Pred
cordia niet gezegd worden. De was er nog geen verschil tussen de Zwemmer kwam er weer hoop in de
scheidsrechters gaven Concordia teams (5-5) en tot ver in de tweede Zandvoortse gelederen, maar de
maar liefst negen strafworpen, helft bleef dat zo. Zelfs uitgespeelde Haarlemmers werden opnieuw door
waarvan er acht werden benut. On- kansen kon Casino-ZVM niet benut- TZB bijgestaan. Een van de verdedidanks de strafworpen tegen behield ten en dat was de oorzaak van de gers trof eigen doel en dat betekende
Casino-ZVM het overzicht en bleef nederlaag, 14-12.
TZB drukte en van de ruimte
Doelpunten Casino-ZVM: Guido 1-3.
met veel inzet overeind. In het begin
profiteerde VVH door 1-4 te scoren.
zag dat er nog niet zo uit, toen Con- Weidema 4, Kees Hoek 3, Menno In de slotfase scoorde Jos van Houcordia een 3-0 voorsprong nam. Nog Trouw 2, Erwin Spruit 2, Richard ten de tweede TZB treffer en bracht
voor de rust herstelde Casino-ZVM Vos 1.
daarmee de eindstand op 2-4.
zich en wist de stand in evenwicht te
brengen, 4-4.
-_
«MVix'kmcdki/JH
In het tweede gedeelte een veel
beter Casino-ZVM. Goede aanvallen,
snelle break-outs en fraaie doelpunten, zorgden voor een lichte voorDe Boer (ZVM-zon)
sprong. Concordia kon slechts bijblijven door het benutten van de
Castien (Zandv.75)
strafworpen. In de laatste minuut
had Casino-ZVM een 13-12 voorHeino (Zandv.75)
sprong te pakken, maar ook nu
moest Concordia nog een strafworp
Van Houten (TZB)
te nemen. Waren de andere strafballen er allemaal ingegaan; nu redde
Van Rhee (ZVM-zat)
Monique Schulte het goed, waardoor de punten meegingen naar
5
10
15
Zandvoort.
de topscorerslijst kwam deze week vrijwel geen verandering.
„Het gaat erg goed", stelde coach In
Koploper
Robin Castien scoorde niet, maar bleef met twee doelpunten
Nicole Berkhout na afloop. „Verde- aan de leiding.
digend ging het vandaag wat minder,
maar aanvallend hebben we goed ge- Wel kwam er een aantal voetballers bij, dat éénmaal het doel raakte.
speeld. We zijn nog ongeslagen en In totaal zijn dat er nu tien.

TZB schiet vooral
in het eigen doel

KIRTOS

• Tijdens het jubileumtoernooi was het bijzaak wie winnaar werd: dit keer was gezelligheid de inzet.
Foto Bram Stijnen
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GlANNI VERSACE

Setball

SERAGO

Gezelligheid viert hoogtij
bij tiende lustrum Meeuwen
ZANDVOORT - De festiviteiten, die de voetbalvereniging
Zandvoortmeeuwen, ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan
hield, waren bijzonder geslaagd. De zaterdagse evenementen
konden onder een strak blauwe hemel worden afgewerkt en op
de zondag probeerde een druilerig regentje roet in het eten te
gooien, maar dat lukte totaal niet. De gezelligheid vierde hoogtij
bij de viering van het tiende lustrum.
door Aaldert Stobbelaar

VERSUS
Met dank aan de
wereldmerken die dat
mede mogelijk
maakten....
...de nieuwe najaars- en
winterkollektie in een
voor Nederland unieke
lokatie is kompleet,
ü bent welkom!

Grote Houtstraat 124,
2011 SV Haarlem
Tel. 023 - 319160 / Fax 023 - 312700

Op het Zandvoortmeeuwen complex werden de festiviteiten gestart
met een jubileumwedstrijd tussen
een combinatie van het huidige eerste en tweede team en een combinatie van de twee kampioensteams uit
de jaren 1981 en 1982. Het werd een
leuke partij voetbal, waarbij de 'oudjes' aardig stand hielden. De wedstrijd eindigde onbeslist, namelijk 22.
De jubileumcommissie had op het
complex twee enorme tenten laten
opzetten en in één daarvan was inmiddels een enorm gezellige barbeque begonnen voor alle vrijwilligers
van de voetbalvereniging. Het programma was erg vol, want het vlees
was nog niet naar binnen gewerkt, of
in de kantine werd begonnen met
een receptie en tevens reünie.
De inmiddels vol gelopen en sfeervolle kantine werd een ontmoetingsplaats van vele oude bekenden,
waarbij kostelijke verhalen over wat
vroeger zoal werd beleefd, werden
opgehaald.

vierende vereniging een gave jubileumvlag overhandigde. Vele cadeaus werden Zandvoortmeeuwen
geschonken door de plaatselijke verenigingen en sponsors. Het geheel
werd muzikaal omlijst door een
prachtig optreden van Louis
Schuurmans band 'Club de France'.
Na de receptie stond er een feest
gepland in een grote circustent. De
sfeer in de kantine was echter optimaal, zodat menigeen gezellig bleef
hangen. Toch trok de muziek in de
tent velen daar naar toe waar tot in
de kleine uurtjes feest gevierd werd.
Op zondag werden de festiviteiten
afgesloten met een onderling voetbaltoernooi. Er waren enige teams
die zichtbaar duidelijk vermoeid waren van de festiviteiten van een dag
eerder. Ondanks die vermoeienissen en de regen, die spelbreker wilde
spelen, werd het een geslaagde voetbaldag. Dat de Bakkers het toernooi
wonnen was maar bijzaak, de sportiviteit en de gezelligheid stond voorop.

Vlag

Rentree

Tijdens het toernooi maakte voorNa een woord van welkom door
voorzitter Peter Logmans, werd het zitter Peter Logmans, na enige jaren,
woord gegeven aan mevrouw Weij- zijn rentree op het voetbalveld. Hij
ers, die namens de KNVB de feest- probeerde zijn terugkeer enige glans

te geven met een doelpunt, maar
zelfs vanaf de elfmeterstip slaagde
hij er niet in de juiste richting te
vinden. Zijn team verloor dan ook
met 3-2.
De zondag werd eveneens muzikaal opgeluisterd en wel door het
'Van den Heuvel-Zandvoortmeeuwtrio'. De voetbalclub en de jubileumcommissie, die enorm veel werk
hadden verzet, konden na afloop
met voldoening terugzien op een wel
zeer geslaagde viering van het vijftig
jaar bestaan van Zandvoortmeeuwen.
Voorzitter Logmans toonde zich
bijzonder verheugd over de jubileum- festiviteiten. „Ik mag wel zeggen dat het gehele feest enorm geslaagd is. De barbeque voor vrijwilligers sloeg bij zonder aan en persoonlijk vond ik de receptie en de reünie
een hoogtepunt. Het weerzien met
talloze oud spelers was enorm
leuk".

Postduivennieuws
ZANDVOORT - De laatste vlucht
van dit jaar werd vervlogen vanaf
St.Ghislain over een afstand van 225
kilometer. Het werd een mooie
vlucht met een snel verloop. De duiven werden gelost 's morgens om
tien uur en de eerste duif werd geklokt om twee minuten over half één
uur in de middag.
De uitslag bij de jonge duiven was:
Combinatie Koper l, Erwin Paap 2,
R.Sinnige 3, 6, 8, J.Harteveld 4,10, E.
v.d.Meulen 5, P.Bol 7, H.Heiligers 9.
Uitslag van de oude duiven: Combinatie Koper l, 2, 3, 6, 8, 9, en 10,
J.v.d.Wal 4 en 5, H.Heiligers 7.

Eerste nederlaag mannen

Dames bliiven overeind

Topscorers
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SPEKTAKEL VOORDEEL
Vriendelijk, vers en toch voordelig!

VERGROTINGEN
Maandagochtend geopend

(van eigen negatief)
20 x 30 cm

Vrijdag en zaterdag a. s.

Magere
varkenssappen
kilo

houden wij ons traditionele
Open Huis.

30 x 40 cm

Tijdens deze dagen is het bij ons
extra gezellig en kunt u in een
ongedwongen sfeer een keuze
maken uit onze nieuwe
najaarscollectie.

40 x 60 cm

Met een kopje koffie of een
drankje kunt u geheel
vrijblijvend komen kijken,
keuren en passen.
Vanzelfsprekend is er voor iedere
klant een leuke attentie.

Kwekerij

f1435

NATUURLIJK BIJ:

;:: • ;

litlïiÖ

Vis Bestaurant SCHUT
Kerkstraat 21, tel. 12121
In onze winkel Kosterstraat zijn wij geopend donderdagvrijdag-zaterdag van 11.00 uur tot 18.00 uur.
Div. soorten geb. vis, o.a. geb. schar - schol - filet - bokking,
verse stoofpaling - kab. filet - schelvis - zalm - zalmforel - forel

enz.
GESLOTEN WEGENS VAKANTIE
VAN 26 SEPT. T/M 17 OKT.

Van Stolbergweg 1.
Tel. 17093

Bloembollen, bloeiende violen,
najaars- en winterbeplanting voor
plantenbakken.

Visrestaurant

wo-de m&t 'n
Grote Krocht 19, ZANDVOORT

Vanaf 1 september tot 1 december
iedere dinsdag de gehele dag gesloten!!

Zandvoopts ftiieuvusbSad
^ «"» r- V Ji— i*s l y /'S- **S *'S * t " \ r f " t i rsr-vr-""ÏI
B.»s
3§§ivLEggpjsnjr/^unco JEIIM
Kerkstraat 12 Zandvoort

Fa. P. Kleijn

Celsiusstraat 192, Zandvoort

De Spar

Gasthuisplem 12 Zandvoort

' Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg

J.vrouw gewend met
kinderen om te gaan
gaat groepje
vormen met jonge
kindertjes, 2x p.w.
op ma. en vrijd. van
09,00-17.00 u.
Na een pers kennismaking
hoop ik uw kind te ontvangen
Wel wordt er verwacht dat u
uw kind brengt en haalt tel
30417

Inspirerende winkels
vol drankjes

Haltestr 9 Zandvoort

Impodra krijgt een nieuwe naam: Gall & Gall.
Een naam die u al enigszins vertrouwd in de
oren zal klinken.
Een naam die staat voor
kwaliteit, groot assortiment en uitstekende
service. Behalve de naam
verandert er dus weinig.
Dus gewoon blijven
kopen bij Impodra... eh
Gall & Gall!
_
Bols

Kerkplein 11 Zandvoort

AKO
Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 18 Zandvoort

T. Goossens

Pasleurstraat 2 Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60 Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1 Zandvoort

Maraned

rf

Haltestraat 22 Zandvoort

Fa. Veldwijk

Thorbeckestradt 7 Zandvoort

Tel. 12121

Gezocht

een

Beheerder
m/v
i.b.v dipl Cafébedrijf
voor de bar van ons
hotel in Z'vrt.

Inl.: 02507-15326.

Jonge Jenever
1,0 liter
Olifant
Vieux

1,0 liter

10 o c
19,95

White Lion
0770 liter

1 0,9 5

Sherry Tamariz
Medium/Manzanilla

Bols
Bessenjenever

Urziger Schwarzlay
Kabinett Q.B.A. 5,95
Zeiler Schwarze
Katz Q.B.A.
5,95
Chateau
LeGravat'89

NOG ENKELE DAGEN DE TIJD OM IN DE RACE TE ZIJN VOOR EEN NIEUWE RENAULT!

\ \ c \ i c i e n l c c s t l n nodigen u^uiagu
de Ri_nault C adeausho\\
\ls u m de puiode \ a n 12 tot ui met 2 )
scptcmbci onze sliou i oom binnenstap; kii|j;(
LI een Ren.tuh ( adcaukaait en bent u in de ML e
\ooi cen.i;loeilnieu\\e Renault l D 21 ol 2^ een
bectlijk ananiyment m ( entei Paus l is Bois
l ignis bij Paiijs ol oen Renault cadeautje
Maai dat is noj; niet alles Om hei leest
Lompleet ie maken ge\cn \\e boundicn
\olop \ooideel op een aantal zcct aannek-

Bergerac rouge A.C.

keli|ke auiemodcllcn de Renault \(3 Fuiopa.
de Renault N 0\ rumtc en de Renault 21
Managei stuk \oot stuk uitgerust met vele
haaie aei-Ossoiies \\aai u slechts een zeei
bescheiden ptijsje \ooi betaalt F n u kunt clan
ook de levenslustige C lio ns bekijken, de
\LIIO \ a n hei Jaai NsM Ol de aiLstouatische
Renault 25 \lle teden om snel langs te komen
b.| onze Renault
J4 RENAULT
C adeausho\\'
m m <s E E F T
/ol m.; dt uvn.i ui slkl^i

4,95

Chateau Larrivaux '88
Haut Medoc
Cru Bourgeois

Chateau
L'ordonnat '89
Q
Graves Rouge A.C. 0,95
Chateau Quinault '88/'89

_

LEVEN
K L E U R

Kom naar de Renault Cadeaushow
voor een verrassing van formaat.

14,95

Infolijn: 02503 - 60555

Autobedrijven Rinko

Geldig van 19 september l/m 2 oktober

CuncstKut 8-10. 2041 C.P / a n c K o o i t . "Iel 02507-13360 ( s h o u r )

Zandvoort: Kerkstraat 1 2a Telefoon: 02507-12532 's zondags geopend.

WEEKMEDIA22

DONDERDAG 19 SEPTEMBER 1991
(ADVERTENTIE)

MSX Computerdag

• KORTE TIPS •

kust
keur

De MSX Gebruikersgroep Zandvoort en de Stichting Genie i.o.
houden zaterdag 21 september van
10 tot 17 uur haar derde MSX
Computerdag in de Van Pagéehal
en Wijkcentrum 't Stekkie, Plemingstraat 7-9 in Zandvoort-Noord. Er zijn meer dan vijfendertig standhouders uit binnen- en
buitenland, zij zullen een groot
aantal MSX-bijzonderheden demonstreren en/of te koop aanbieden. Tevens kunnen de bezoekers
(de organisatoren verwachten er
ruim vijftienhonderd) zelf of via
de organisatie hun eigen MSX
hard- en software verkopen. Ook is
het mogelijk dit in te brengen voor
de' veiling.
Op het programma staan verder
videofilm-vertoningen, een veiling
van minder bekende Japanse
MSX-spelen, plus een verloting. In
de MSX Gamescorner zijn voor de
beste spelers fraaie prijzen te winnen. Volgens de organisatoren behoort MSX tot de meest boeiende
computersystemen van de hele
wereld. Entree 6,50 gulden per persoon, 65+ en kinderen t/m 12 jaar
betalen 5 gulden.

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS
Feestelijke opening van twee
exposities Cultureel Centrum

ZANDVOORT - Er is een feestelijke opening gepland voor de twee
tentoonstellingen die tot en met 27 oktober in het Cultureel Centrum
Zandvoort, Gasthuisplein 9b, te zien zijn. De opening wordt verricht door
burgemeestersvrouw Van der Heijden en vindt plaats op vrijdagavond 20
september, om acht uur. De eerste expositie wordt wel een 'bijzonder
evenement' genoemd, vanwege het samengaan van drie verschillende
kunstuitingen: mode-ontwerpen, door Ansje Molenaar, werken met bloemen, door taloemiste Hanneke Voit, én aquarelleren door Zwaan van der
Mije. De tweede tentoonstelling die tegelijkertijd van start gaat, betreft een
verzameling angisa's, Surinaamse mutsen, gemaakt door Pauline Roos.
Deze mutsen zijn gemaakt van gesteven katoen en zijn zowel door de vorm
als door de kleuren het bekijken waard. Ansje Molenaar, Hanneke Voit en
Zwaan van der Mije zijn alle drie afkomstig uit Zandvoort en laten zich door
elkaar inspireren. Ansje maakt exclusieve mode, dikwijls van gebloemde
stoffen of met applicaties van bloemen. Hanneke, die zowel met verse
't Stekkie in Zandvoort-noord bloemen als rnet droogbloemen en zijde werkt, heeft bij het samenstellen
houdt vrijdag een disco-avond van haar stukken goed gekeken. Zwaan heeft vele werken van Hanneke
voor tieners van twaalf tot zestien geschilderd.
jaar. Een avond swingen tussen 8
~~
~~ • In het
en 11 uur. Zaterdagavond is er van
Cultureel
7 tot 9 uur kinderdisco voor de
Centrum zijn
jeugd tot en met 12 jaar, inclusief
onder andere
een playbackshow. Entree 2,50
angisa's,
gulden, leden 1,50.

Disco in Stekkie

Surinaamse
mutsen, te zien.

Paulus Loot
In Atelier Paulus Loot zijn van
21 september tot en met de maand
november twee exposities te zien.
De Zandvoortse Marianne Rebel
toont er haar 'naïef schilderwerk.
Kenmerkend is het spelen met
kleuren en het werken met - voornamelijk - symbolische figuren
'die hun schoonheid ontlenen aan
haar aandacht voor detail'. De andere kunstenares is Femina Olthuis uit Haarlem. Zij exposeert
olieverf- en aquarel-werk. Abstract
werk, waarin vormen en kleuren
associaties oproepen. Boulevard
Paulus Loot 21 in Zandvoort. Open
zaterdag en zondag.

• De natuurgidsen Puts en Langeveld begeleiden zaterdag 21 september een rondwandeling door
de Amsterdamse Waterleidingduinen. Vertrek 13.00 uur vanaf bezoekerscentrum De Oranjekom
bij de ingang Oase aan de Vogelenzangseweg in Vogelenzang.
• In de Openbare Bibliotheek aan
de Prinsesseweg exposeert Ina
Broeken met aquarel-, acryl en etstechmek. Haar thema is een impressie van wayangpoppen. Gratis
toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek.
• Het Vogelhospitaal, ook wel
'Haarlems kleinste ziekenhuis' genoemd, Kweektuinstraat l te
Haarlem, houdt zondag 22 september open dag. Tussen 13.00 en 17.00
uur is men er van harte welkom.
Er is van alles te koop, waaronder
gebruiksvoorwerpen en houten
speelgoed.
• Vereniging De Verzamelaar
houdt komend weekend twee verzamel'/ruilbeurzen. Op zaterdag
21 september in het buurtcentrum
Noord, Muiderslotweg 238 te
Haarlem, van 12.30 tot 16.30 uur.
Zondag in Zomerlust, Hoofdstraat
142 te Santpoort van 13.00 tot 16.30
uur. Munten, postzegels, bankbiljetten etc. Entree 1,25 gulden. Info
bij Henk von Grumbkow, tel.
023-382411.
• Heavy Rock & Roll in het Patronaat, Zijlsingel 2 te Haarlem, zaterdag 21 september, aanvang
21.45 uur. Optreden van Hellfire
Club (uit Engeland) en Vicious
Velvet. Entree 10 gulden, of 7,50
met P-pas of CJP. Voorverkoop:
Toneelschuur, 023-312439 of VVV
Haarlem.
e Tot en met 22 september zullen
in het zalencomplex en de lobby
van Golden Tulip Barbizon Schiphol werken te zien zijn van schilder, tekenaar Saad Ali. Ali werd in
1953 in Irak geboren. Zijn opleiding ontving hij aan de academies
in Florence en Perugia. Sinds 1985
woont hij in Nederland. Het werk
van Saad Ali ademt een 'paradijselijke geest' uit. Hij noemt zijn panelen 'deuren van de hoop'. Zijn
werken zijn ook te koop. Maar ook
voor niet- kopers is de verkoopexpositie vrij toegankelijk, van 10.00
tot 22.00 uur.

Bar - restaurant

„SCHRANSEN
AAN ZEE"
Boul. Barnaart 22
Zandvoort, tel. 15445
M.i.v. 17 sept.
keuken open vrijdag t/m
maandag
16.30-22.00 uur
Di + wo + do gesloten.

Spelmiddagen
ZANDVOORT/HAARLEM - Kring
Zandvoort van de Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen start donderdag 26 september een spelmiddag met onder andere bridge, scrabble, rummycub en andere vergelijkbare spelen. Dames die hiervoor mteresse hebben, zijn van harte
welkom. Hen wordt verzocht op korte termijn contact op te nemen met
mevrouw J.G. Rauwerda, Stations-plein 11/4, tel. 14856, of met mevrouw G.S. Kerstel, Stationsplein
9/4, tel. 19730.
De kring Haarlem en omgeving,
waaronder ook Zandvoort valt, heeft
dinsdag 24 september in het Dienstencentrum Overveen, Ramplaan
108, een feestelijke muziekmiddag.
Deze vindt plaats aan de vooravond
van de jubileumviering, van de
NVvH, die bijna 75 jaar bestaat. Er is
een gevarieerd programma, dat in
zijn geheel wordt gewijd aan Mozart.

Volleybalinstuif
ZANDVOORT - Volleybalverening
Sporting OSS houdt vrijdag 20 september in de Van Pagéesporthal een
volleybalinstuif voor de jeugd vanaf
12 jaar, van 15.30 tot 17.00 uur. De
entree is gratis. De deelnemers kunnen onder deskundige leiding kennismaken met de basistechnieken
van deze sport. De middag bevat onder andere een warming-up, wat training en wellicht ook een spelletje
volleybal.

Kontaktkring
bestaat 20 jaar
ZANDVOORT - De werkgroep Ouderenkontaktkring van de Hervormde Kerk in Zandvoort bestaat volgende week twintig jaar. De jubileumdag is maandag 23 september.
De kontaktkring is nog immer een
zeer levendige werkgroep. Dat zal
ook maandag weer blijken, er staat
dan een gezellige middag gepland in
het Jeugdhuis achter de kerk. Deze
begint om half twee. Iedereen die de
afgelopen twintig jaar medewerking
heeft verleend aan de verschillende
activiteiten, is van harte welkom.

P.S.V. Zandvoort

Brand in woning
ZANDVOORT - Een brand veroorzaakte vrijdagavond grote schade in
een woning aan de Zandvoortselaan.
De brand was ontstaan tijdens afwezigheid van de bewoner, de oorzaak
is onbekend. Bij aankomst van politie en brandweer stond de woning
zwart van de rook, twee ramen stonden op springen. De brandweer werd
de brand met twee hogedrukstralen
meester.

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

Weet u, ik ben eigenlijk wel een
beetje trots op mijn woonplaats.
Bijna een kwart eeuw woon ik hier
al. Ooit hier gekomen als vakantieganger, ben ik vanwege de hier
heersende sfeer maar getaleven.
Spijt heb ik er nooit van gehad. De
kleinschaligheid (kneuterigheid)
van dit dorp heeft mij altijd aangesproken. Mijn mede-dorpstaewoners zijn mij dierbaar en vooral
tijdens de wintermaanden voel ik
mij hier het meest in mijn sas. Het
verenigingsleven ligt mij na aan
het hart. Ik ben een gezelligheidsmens, zo wordt van mij beweerd.
Rijdend of lopend langs Zandvoorts dreven zie je zo de meest
vreemde, aardige en interessante
dingen.

m de plaats stond een groepje jongelui. Aan hun paarse joggmgpakken, maakte ik op, dat het hier om
Gran Dorado gasten ging. Ik ben
maar niet meer afgestapt. Mocht u
ze ook tegenkomen; denk er om,
mondje dicht.

De Wurf

'De Wurf'. Een van de gezelligste verenigingen uit ons dorp. Nu
het winterseizoen voor de deur
staat, wordt het weer tijd, om aan
dit gezelschap de nodige aandacht
te besteden. Regelmatig doet het
van zich spreken. Bekend m binnen- en buitenland is het de ware
ambassadeur van onze badplaats.
Onlangs is het teruggekeerd van
Laatst reed ik langs de Boule- een trip naar Frankrijk.
vard. De NZH-bus rijdt er allang
niet meer. Lijn 81 heeft sinds enige
In Angers werd een festival voor
tijd een andere route gekozen. De muziek en folklore gehouden.
bushokjes staan er nog wel en dat Veertien groepen uit even zoveel
nu, zorgt bij sommige inwoners landen deden er aan mee. Ook zesvoor enige verwarring. Ik zag ze tien leden van onze vereniging wastaan. Twee al wat oudere dames. ren erbij Dans en zang zorgden
Schielijk weggedoken onder de ook nu weer voor een vertederend
overkapping, schuilend voor de schouwspel, 's Middags werd er
regen. Ze stonden er al meer dan een dansoptreden m de stad gegeeen half uur. Ze moesten naar het ven. Hierbij oogstten vooral de
Gemeenschapshuls. Hun weke- Zandvoortse omroeper, schelpenlijkse kaartmiddag was weer van visser en visloopster veel bewonstart gegaan. Lijn 81 was nog dering.
steeds in geen velden of wegen te
Zo'n trip is een kostbare zaak en
bespeuren.
kan alleen dankzij de sponsors bekostigd worden.
Ik hoorde ze mopperen. Door
meedelijden overmand besloot ik
'De Wurf' is een vereniging waar
de dames op de hoogte te brengen we zuinig op moeten zijn. Ik vervan de route-wijziging. „De bus heug mij nu al op het jaarlijkse
stopt aan de Mezgerstraat hier optreden dat deze winter m gewachten heeft geen zin", zo vertel- bouw 'De Krocht' zal worden gede ik. De beide dames keken mij houden. Het lijkt nog ver weg. Nu
ongelovig aan.
al kan ik u echter aanraden op
deze avond de televisie te laten
voor wat hij is en eens te gaan
kijken naar deze nog steeds bloeiVerontwaardigd
ende vereniging. Ik beloof u, u zult
„Als je mij belazert", zei de een. er geen spijt van hebben.
„Loop naar je ouwe moer", zei de
ander en samen gingen zij verder
met hetgeen zij bezig waren te
doen: Wachten op het ding dat Joop Vleeshouwers
niet komen zou. „Lieve dames",
Joop is weg. Na 44-jaar trouwe
zei ik en trok daarbij mijn aller- dienst bij de Zandvoortse apoaardigste gezicht. Dat nu had ik theek heeft hij zijn dienstfiets aan
maar beter niet kunnen doen. „Ga de wilgen gehangen. Joop Vleesweg engerd of ik roep de politie", houwers, want daar praten wij
kreet de jongste van de twee. Het over, is nu al legendarisch in deze
kostte mij nog tien minuten, alvo- badplaats. Deze goedlachse Zandrens ik de vrouwen aan het ver- voorter is onlangs m de VUT gestand had gebracht waarom ze gaan. Bijna zijn leven langbezorgdaar voor joker stonden. Ze waren de hij de pillen, poeders en zalfjes
zeer verontwaardigd. Hun boos- bij de zieke mensen aan huis.
heid betrof de NZH - die zo meen- Weer of geen weer: op Joop kon je
den zij - hen in de luren had ge- altijd rekenen. Joop heeft het dan
legd.
ook wel verdiend. Een fijn mens,
die ik dan ook alle goeds toewens
Ik weet het. De bordjes zijn wég- in zijn hopelijk nog lang en gelukgehaald. Waarom de bushokjes kig leven.
zijn blijven staan is mij echter nog Dit was het weer voor deze week
steeds een raadsel. Twee uur later Blijf gezond, tot de volgende week.
reed ik er weer langs. De beide
dames waren verdwenen. Er voor
BRAM STIJNEN

Knap gelijkspel Zandvoort'75
ZANDVOORT - Een hardwerkend Zandvoort'75 kwam
in- en tegen Aalsmeer tot een
knappe puntendeling. De
Zandvoorters moesten in de
eerste helft het initiatief aan
Aalsmeer laten, maar kwamen
in het tweede deel sterk terug.
Het 1-1 gelijkspel gaf de verhouding best goed weer.

ZANDVOORT - De rubriek'voor oude school- en verenigingsfoto's vertoont
deze week een foto van de Politie Sport Vereniging Zandvoort, met - merendeels - oud-politiemedewerkers. De foto stamt uit 1951 en werd ingezonden
door A. van Duijn.
Te zien zijn: achterste rij: J.J. Zijp, M.J. Methorst, V. Landichem, R. Dijkstra en
scheidsrechter H.J. Maarsen. Middelste rij: H. de Hoop, J. Mettes, De Kruif.

Eerste rij: Jansen, A. Paap, Bakker, A. van Duijn, en K. Platje.
Oude school- en verenigingsfoto's zijn nog steeds welkom bij de redactie van
het Zandvoorts Nieuwsblad.
Deze kunnen afgegeven worden op het kantoor Gasthuisplein 12 te Zandvoort. Men krijgt de foto zo spoedig mogelijk terug, met een extra afdruk op
het hierboven getoonde formaat.

Dambrink slaat toe
ZANDVOORT - In zijn eerte wedstrijd als lid van de Jeugd/opleiding
'andvoortse
Schaakclub, Voor de Zandvoortse schaakjeugd
leeft Louis Dambrink John was er een kennismakingsavond
ess verslagen. Ayress ein- met de eerste beginselen van het
hgde vorig jaar nog op een der- schaakspel. De komende maanden
Ie plaats in de interne compe- gaan de gevorderden in competitieverband een interne wedstrijd affie.
werken. De nieuwkomers, die nog
Louis Dambrink liet er in de eere ronde geen gras over groeien. De
eroutineerde schaker, liet meteen
zich horen en versloeg John Aye
ss met gaaf spel. Ook Dennis van
er Meijden, vorig jaar vijfde op de
lijst, liet zien dat hij de afgeloe
n zomermaanden niet stil heeft
ezeten. In een eneverende partij
ersloeg de zestienjarige Zandvoorer
de vooizitter van de schaakclub
'fdeman. Lindeman plaatste zich
°ng jaar als vierde op de ranglijst,
üim twintig leden deden aan deze
rste competitieavond mee.
De uitslagen van de gespeelde paren: Ayress-Dambrink 0-1, Linde'an-Van
der Meijden 0-1, Termese
;B erts 0-1, Marquenie-Twint remise,
Pijn Paap-Van Elk remise.Handr
aaf-Berkhout l-0,De Oude-Marc
•°k
0-1, Gorter-Daye Frederking 11
Wiggemansen-Ilje Mollerus 1-0,
rf
mck-Ronald Roele 1-0.

Vanaf de aftrap van de tweede
helft gingen de Zandvoorters op
zoek naar de gelijkmaker. Zelfs verdediger Jan Wülem Luiten trok mee
naar voren maar werd net op tijd een
halt toe geroepen. Een spelregelfout
van Pierre Visser, bracht even later

ZANDVOORT - De dertiende Zandvoortse Brandingscup
surfen, is niet geworden wat de
organisatie er van had verwacht. En de organisatie stond
machteloos. Het weer heb je
niet in de hand en het afgelopen weekend kenmerkte dat
zich tot een bijna windstilte.

steeds van harte welkom zijn, zullen
ook in een competitie tegen elkaar
gaan uitkomen. De opleiding tot
pionnen-, toren- en koningsdiploma's, zullen verder in het jaar aanvangen. Deze schaakcursus staat onder leiding van John Ayress en Dennis van der Meijden.

Ondanks die windstilte, slaagde
de organiserende Zandvoortse
Windsurf Vereniging erin om enige
wedstrijd af te werken. Er konden
nog wel een course-race en een slalom worden gehouden, maar de zee
was te vlak om een waveperformance te houden.

Leden
Zowel bij de jeugd, als de senioren,
is nog enige ruimte om zich aan te
melden als lid. De Zandvoortse
Schaakclub speelt iedere donderdagavond in het Gemeenschapshuis. De jeugd van zeven tot kwart
voor acht en de senioren vanaf
kwart over acht. Informatie over de
schaakclub kan worden ingewonnen via de telefoonnummers, 0250713224, 13644 of 14120. Ook kan men
iedere donderdagavond langskomen
in het Gemeenschapshuis.

Hachelijke situatie

een hachelijke situatie voor het
Zandvoort'75 doel. Op enkele meters van het doel, mocht Aalsmeer
een vrije trap nemen. Met elf man op
de doellijn gelukte het Zandvoort'75
een tweede treffer te voorkomen.
Na elf minuten werd Robm Castien enige meters buiten het strafschopgebied gevloerd en uit de toegekende vrije trap zou de gelijkmaker ontstaan. Dennis Keumng knalde hard m en de Aalsmeer doelman
kon nog wel redding brengen, maar
kreeg de bal niet onder controle De
toegesnelde verdediger René Paap
zag kans de terugspringende bal met
een duik alsnog m het doel te koppen, 1-1.
Zandvoort'75 nam nu m tegenstelling tot de eerste helft het spel m
handen. De uitvallen van Aalsmeer
bleven echter gevaarlijk maar de
Zandvoortse achterhoede was bijzonder alert. In de slotfase van de
wedstrijd trachtte Zandvoort'75 met
tal van aanvallen de volle winst bmnen te halen, maar de juiste richting
ontbrak.

(ADVERTENTIE)

;

;

De eerste kans van de wedstrijd
was voor Zandvoort'75. Paul Longayroux snelde door de Aalsmeerverdediging en gaf een voorzet op
maat aan Rob Koning. Diens schot
werd echter door de Aalsmeer doelman tot hoekschop verwerkt. In de
eerste tien minuten ging de strijd
vrijwel gelijk op, doch daarna trok
Aalsmeer het initiatief naar zich toe
en zette de Zandvoorters onder
druk. Om onder de druk vandaan te
komen probeerde Zandvoort'75 het
met snelle tegenaanvallen en daarbij
had Paul Longayroux bijna succes.
De Aalsmeer-doelman was echter op

dreef en keerde ook nog een inzet
van Rob Koning.
Ongeveer halverwege de eerste
helft werd een bal van Paul Longayroux onderschept door een Aalsmeer verdediger, die meteen zijn
voorwaartsen aan het werk zette. De
lange pass werd opgepikt en doelman Pierre Visser werd kansloos gepasseerd, 1-0. Zandvoort'75 probeerde nog voor de rust iets terug te
doen. Bas Hemo zag zijn schot op de
vuisten van de doelman belanden en
Rob Koning knalde de bal op de
kruising van paal en lat.
De terugspringende bal werd door
Ivar Steen keihard ingeschoten,
doch belandde m het zijnet.

Voorkom verloren uren Begin de werkdag produktief met PCT Want PCT ri]dt
s nachts en levert voorde ochtend
««m
Bel voor informatie: 0 3 4 0 2 - 5 9 9 0 0
••
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Uiteindelijk kon er toch nog een
winnaar worden aangewezen. De
vier courseraces leverden een zege
op voor respectievelijk Martij n
Brandt (Landsmeer), Gijs van Meegen (Bemmel), Adrie Keet (Amsterdam) en Hans Knipscheer (WierinTe weinig wind voor een 'waveperformance1.
gerwerf).
Foto Bram Sli|nen

Omdat Knipscheer ook al een eeren de beste junior werd de veertienste plaats had gehaald, werd de cup.
Bij de dames ging de overwinning jarige Pascal Swaalf uit VelsenNoordhollander overall-winnaar en
kwam in het bezit van de Brandmgs- naar de Reeuwijkse Lucienne Ernst broek.
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Dit weekend:

Mokka
Boomstam

Change Express: ook
geopend buiten kantooruren

De ontwerpers van het herenmodemerk ,
,LINO VIERRA " vonden in Canada
inspiratie voor de wintercollectie 91/92.

Bij het wisselkantoor van Change Express
bent u hartelijk welkom voor al uw geldzaken:

Tinten uit de Canadese natuur bepalen het
kleurenbeeld van de collectie.

0 buitenlands geld
(de meeste valuta zijn uit voorraad leverbaar),
• verzilveren van cheques en girobetaalkaarten,
• kontant geld voor houders van alle belangrijke
creditcards.

Zie onze etalage.

8,50
jDakker

Geopend: maandag t/m donderdag 12.00-20.00 uur,
vnjdag en zaterdag 10.00-21.00 uur en zondag 11.00-18.00 uur.

HOGEWEG 28, TEL 12989

KERKSTRAAT 20, ZANDVOORT

Haltestraat 10 A, Zandvoort. Telefoon 02507-307 95

VERHUIZEN?

Drogisterij „BOUWMAN"

Verhuizen is vakwerk!

DE „MANEGE J ï

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

a.s. zaterdag in de Sociëteit voor ongeb.
mensen, weer een

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

GRANDIOZE DANS- EN
CONTACTAVOND
tot 03.00 uur in de nacht 2 zalen open, 2
DJ's. Corr. kleding a.u.b. Vanaf 25 jaar.

Entree ƒ10,-

DE WIT VERHUIZINGEN

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

Eet en drinkkamer

,De Gulle Toine"
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Voor gezellig tafelen.
Zondags reserveren gewenst.

Nieuwsblad
zoekt

BEZORG(ST)ERS

WAAROM BETAALT
U BIJ EEN ANDER
MEEItVOOR
HETZELFDE PRODUKT

Info: 16023
Let op: Zaterdag 28 sept:

Bonnie St. Clair

VKHUIZKS

Gevr.
ongemeub.
5-kamerwoning

Renee Truder
Boul. Barnaart 14
Tel. 12932
DINSDAGS GESLOTEN

Aanmelden: 02507-171ÓÓ.

Euro loodvrij ƒ l .84
Super benzine ƒ l .99
Diesel
ƒ1.12

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

B. Hammmga/G. Hammmga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

' ± ƒ 1250 p.m.
Tel. 14317 tussen
11.00 en 12.00 uur,
of brieven onder
nummer 246910.

VM^g^ BALLET
Jim STUDIO 118
fi

mfilP^

CONNY LODEWIJK
toegewijd aan de danskunst

l Nieuw in Zandvoort

SHOW-TAPDANCE !
Bel voor info:
17789 b.g.g. 12598
Studio-adres:
Corn. Slegersstraat 2A Zandvoort

UITZENDBUREAU

Natuurlijk heeft Effekt 2000 veel werk!

of kom eens langs.

Kom snel langs bij het uitzendburo voor uw toekomst.
Met spoed gevraagd Afdeling Technisch

PRODUKTIEKRACHTEN
Dag- en 2-3-ploegendiensten

VAN

DEN

HEFTRUCKCHAUFFEURS
REACHE-HEFTRUCKCHAUFFEURS
(Zaterdag open van 10.00-14.00 uur.)
Kom langs en laat je inschrijven.
Natuurlijk kunnen op bovenstaande banen zowel
mannen als vrouwen reageren.
Het uitzendburo dat werkt aan uw toekomst!
Kruisweg 45, Haarlem, tel. 023-316250, 329850
Oosterduinplein 26, Umuiden, tel. 02550-37444
Prof. Zeemanstr. 9, Zandvoort, tel. 02507-31013

ASSURANTIËN
Dansschool
Albert van Lingen

(v/d televisie)
Sparen met de hoogste opbrengst
(nu 7,5%)
Zonder beperkingen
Bij de RenteRekening kunt u op ieder moment ieder bedrag opnemen.
Bij de RenteRekening kunt u elk gewenst bedrag (er is geen minimum).
En bij de RenteRekening is altijd het totale saldo rentedragend!

VERZEKERINGEN
PENSIOENEN

HYPOTHEKEN
FINANCIERINGEN

Dr. C. A. Gerkestraat 35: Goede staat van onderh.
vrijst. woonh. met tuin. Ind.: beg. gr.: hal, woonk. met
parketvl., eetkeuken, speelhoek, toilet, slaapk. 1e etage: 3 slaapk., badk. met ligb. en wast. Vliering. Vr.pr.
ƒ 265.000,-k.k.
Koninginneweg 21: Goed onderh. half yrijst. woonh.
met schuur en garage. Voor- en achtertuin. Uitstekend
gesch. voor zomerverhuur. Ind.: Parterre: voorportaal,
hal, woonk. (+ 50 m2, suite, keuken, douche/toilet, keider. 1e etage: 4 slaapk., keuken, douche/toilet. 2e etage: 2 slaapk., bergruimte, ruimte voor wasm. Vr.pr.
ƒ 345.000,-k.k.
Hogeweg 58: Vrijst. karakteristiek woonh. in centrum.
Garage: achterom, achtertuin (zuid). Zeer geschikt
voor verhuur. Ind.: beg. gr.: hal, gang, toilet, woonk.,
eetkeuken, 3 slaapk., badk. met douche. Souterrain:
entree, woonk., eetkeuken, 3 slaapk., badk. (tuiniveau)
met bad/douche, 2 bergruimtes. 2e etage: zolder
(10x14 mtr.). vr.pr. ƒ395.000,- k.k.

Oranjestraat 12 (einde afrit)
Zandvoort Centrum

VAN

Ballroom - Latin-American

SCHAIK

Nieuwe lesclubs voor

scholieren - jongelui
en paren
Ie jaars - 2e j aars en 3e j aars
Aanvang Ie week oktober

INSCHRIJVING NU

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

elke vrijdag van 19.00-21.00 uur en zaterdagmiddag van 12.00-14.00 uur of telefonisch 02507-16623 of 17082.

geefr u meer!

Bel snel,
voor uitgebreide informatie
Adres Passage 36-38-40 Zandvoort
Telefoon 02507 - l 24 68
ADVIESTERREINEN

Van Ostadestraat 5A: Tussenw. met inpandige garage in centr. Ind.: beg. gr.: entree, woonk. met open
keuken, eetbar, slaapk., douche/toilet. Garage (± 36
m2). 1e etage: L-vormige woonk. (22 m2), slaapk.,
achterk., keuken, douche/toilet, geheel gestoffeerd.
Vr.pr. ƒ 162.500,-k.k.

Zondag 29 september 1991

7e DAM TOT DAMLOOP
ZANDVOORTS MOOISTE
SAUNA BIEDT AAN
SAUNA 3 BADENKAART
1. proberen 2. leren. 3. waarderen
prijs ƒ 50,Spec. step aerobic
calanetics v.a.
bodycontour tot 1 jan. 1992

HOC
1 OO,-

BEAUTY ARRANGEMENTEN
Thalgobaden - Thallasso v.a.
ƒ 135,incl. lunch, sauna, zonnebank
Sauna 10-badenkaart nu ƒ 175,Trainen v.a. ƒ45,- p. mnd.
Inl. 02507-15662

start vanaf 14.00 uur
pp Prins Hendrikkade bij Centraal Station
in Amsterdam
De Dam tot Damloop is een unieke trimloop over 16,1 kilometer van
Amsterdam, via de IJ-tunnel, naar Zaandam.
NA-INSCHRIJVING:
Na-inschrijving is mogelijk op de dag van de loop vanaf 10.00 uur in
Sporthal De Vang in Zaandam en op het plein Centraal Station in
Amsterdam.
Kosten na-inschrijving: ƒ. 20,= per persoon.
Organisatie: Stichting Sportevenementen Le Champion i.s.m.
TC Le Champion, AV Atos, AV Lycurgus en AV Zaanland.
Voor meer informatie:
overdag: 020 - 626 64 44/ 075 - 162221
's avonds (tot 21.00 uur): 02987-4047 en 02987-5125

geeff u meer/
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• Milieuwoningen in de Haarlemse Romolen-

polder met apar-

Helpt zoetje
in de koffie?

te

eventueel ook
bloemzaad tus-

sen
kunnen
gooien'

AT EEN uitvinding voor
de zoetliefhebbers onder ons: lekker snoepen
maar dan zonder de nadelige
gevolgen voor het gebit en bovenal, de slanke lijn.

W

Geen trend m de voedingsmiddelemndustrie heeft zich zo explosief
ontwikkeld als het kunstmatig zoetcn van frisdranken, kauwgom,
Mioepjes enzovoort. Maar vragen
blijven er: Helpt een zoetje in de
koffie nu echt en kunnen de vele
verschillende soorten zoetstoffen
geen kwaad?
De zoetstoffen die veilig gebruikt
kunnen worden zijn in de Warenwet
genoemd. Bovendien is aangegeven
hoeveel er maximaal gebruikt mag
worden. Nieuwe zoetstoffen worden
pas toegelaten als uit onderzoek is
gebleken dat ze niet schadelijk zijn.
in het warenwetbesluit Zoetstoffen
is ook precies omschreven wat er op
de verpakking van produkten met
zoetstoffen vermeld moet zijn.
Op het etiket moet staan of het
produkt kunstmatig gezoet is en
met welke zoetstof (fen). Als er naast
zoetstoffen ook suiker in voorkomt,
dan staat dit op het etiket vermeld.
Op de verpakking van zoetjes,
knstalpoeder en vloeibare zoetstoffen moeten drie vermeldingen voorkomen: l- Om welke stof het gaat. 2Hoeveel tabletten of schepjes nodig
zijn om één klontje of schepje suiker
te vervangen. 3- Hoeveel energie
(kcal en kJ) de zoetstof levert.
Er wordt onderscheid gemaakt
tussen 'extensieve' en 'intensieve'
zoetstoffen. Het verschil zit hem in
de zoetkracht. Hiermee wordt de
bterkte van de zoete smaak bedoeld.
Extensieve zoetstoffen hebben een
zoetkracht die ongeveer even groot
is als die van suiker, of wat kleiner.
Als de zoetkracht 0,5 is, dan is er
twee maal zoveel van nodig in verhouding tot suiker.
Omdat deze zoetstoffen meestal
calorieën leveren, kun je er toch dik
van worden. Een voorbeeld is de
zoetstof sorbitol, die in de winkel te
koop is.

Energie
• Daarentegen hebben intensieve
zoetstoffen een zoetkracht die vele
malen groter is dan die van suiker.
Je hebt er dan ook veel minder van
nodig. Bovendien gaat het vaak om
stoffen die geen of weinig energie
leveren als Sacharine, Cuclamaat,
Acesulfaam-K en Aspartaam. Deze
zoetstoffen zitten in kunstmatig gezoete voedingsmiddelen en zijn ook
verkrijgbaar in de vorm "van zoetjes,
kristalpoeder of vloeibare zoetstoffen, om zelf levensmiddelen te zoeten.
Zoetstoffen kunnen niet altijd en
onder alle omstandigheden gebruikt
worden in plaats van suiker. De verwerkingseigenschappen
kunnen
nogal eens verschillen. Zo mag een
aantal zoetstoffen niet worden verhit. Die kunnen bijvoorbeeld niet gebruikt worden als u zelf zoete koekjes zonder suiker wilt bakken.

dakbekek-

king: 'Je zou er

Foto
Bram de Hollander

Redacticadrcs ATV. Weckmedu,

postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
te! 020 - 562 2840 (alleen \ moigens)
Coördinatie. Trudy Steenkamp
Vormgeving: Paul Uusse

Tricolorefusilli:
nieuwe pasta-salade
Inhakend op de trend van "<izonde voeding brengt Honig de
pasta-salade Tncolore lusilh op
de markt. Het s>aat om een mix
van fubilli verdi (bereid mot spinazie en peterselie), rossi <boreid met tomaten en paprika) en
tusilli blanco.
Honig meldt dat uit onder
zoek blijkt dat tachtig procent
van de Nederlanders zich bc
wust bezig houdt met gezonde
voeding Pasta's bevatten veel
koolhydraten, weinig vet, geen
zout en sluiten daarom, aldus
Honig, naadloos aan bij de spelregels voor gezonde voeding.

Grasdakwoningen houden wijk groen
RAS OP je dak in plaats
van pannen. Geen vloeren van beton, maar van
holle baksteen en in plaats van
mechanische ventilatie natuurlijke ventilatie. We hebben
het over de zogenaamde milieu-woningen in de Haarlemse Romolenpolder. In de volksmond staan ze bekend als de
grasdakwoningen. Een uniek
project in een wijk die uniek
tot stand kwam.

G'

bijdrage wat een aardig 'gekleurd'
geheel heeft opgeleverd.
De meeste kleur kan toegeschreven worden aan deelplan 3, de grasdakwoningen, pardon milieu-woningen. In de eerste twee deelplannen
werd de milieudoelstelling nauwelijks gerealiseerd. Opbouwwerkster
Marijke Janssens: „Het lukte gewoon niet. Beleggers voelden er
niets voor om te experimenteren,
daar hadden ze geen zin in. Daarom
wilden we per se voor deelplan 3
onze doelstelling halen, het had de

door Evcrhard Hebly
De Romolenpolder, gelegen tussen het centrum en betonbuurt
Schalkwijk, is een kleine vlek op de
stadskaart. Een paar jaar geleden
trapten de voetballers van DIO er
nog wekelijks tegen de bal. Het enige
wat daar nog aan herinnert, is de
vroegere kantine, die nu onder meer
dienst doet als honk van de Stichting MW2 Romolenpolder. De voetbalvelden verdwenen want Haarlem
had huizen nodig. Als de wijk voltooid is staan er 350 woningen. Het
is de eerste wijk van Haarlem waar
toekomstige bewoners tot in ieder
detail betrokken waren bij de realisering.
De woningbouw was niet tegen te
houden, dus redeneerde men: laten
we er dan maar het beste van maken. Hiertoe werd de genoemde
stichting opgericht. MW2 staat voor
Mens- en Milieuvriendelijk Wonen
en Werken. Het doel was participatie van toekomstige bewoners, differentiatie in architectuur en woonvormen en volop aandacht voor het
milieu.

Van de bovengenoemde zoetstoffen kan Aspartaam niet worden verhit, deze zoetstof moet pas op het
laatst aan hete gerechten worden
toegevoegd. De zoetstoffen Acesulfaam-K en Sacharine kunnen niet
De eerste twee werden gehaald. De
worden ingevroren.
wijk telt drie woon-werkcollectieven, een experimenteel project voor
Voor vragen over voeding kunt u op werk- demente ouderen, drie werkruimcUgen van 13.30 tot 16 uur de Voedingstelefoon van het Voorlichtingsbureau voor de tes, een project ouderenhuisvesting
\ oeding raadplegen: 070-3 510 810. Deze week en een centraal-wonen project.
u-rhuist het Voorlichtingsbureau naar de Liefst tien architecten leverden een
I.W. Frisolaan 13 in Den 'Haag.

HORIZONTAAL: l hondenverblijf; 6 wat het leed verwacht; 11 vr. dier; 12 muzieknoot; 14 deel v.h. gezicht: 15
vaartuig; 17 gewricht; 19 onvriendelijk; 21 deel v.e. dobber; 22 tabakssoort; 23 verbrandingsrest; 24 corpulent;
26 lidwoord; 27 historisch scheepstype; 29 deel v.e.
scheepskiel; 30 open plaats in het ijs; 32 vr. munt; 34
verfplankje; 36 tijdmaat; 37 markgraaf; 38 smalle weg; 39
niet vrij; 41 tapijtachtige stof; 44 proper; 45 bovendien;
47 afgemat; 49 Ipofboom; 51 pi. in Drente; 53 muzieknoot; 54 speelruimte; 56 overeenkomst; 58 vr. munt; 59
universiteitsbode; 61 boom; 62 boomloot; 64 oude lap; 65
aanw. vnw.; 66 soort fiets; 67 bep. smaakgewaarwording.
VERTICAAL: l herrie; 2 vrucht; 3 klein schip; 4 vogelprodukt; 5 mann. dier; 7 hoewel; 8 meetlat; 9 stop; 10
weekdier; 12 pi. in Friesland; 13" herrie; 16 gewicht; 17
griezelig; 18 dun mens; 20 wiel; 25 edelgesteente; 27
veldgewas; 28 vlaktemaat; 30 damp; 31 hoofddeksel; 32
deel v.e. fuik; 33 huisdier; 34 brandbare stof; 35 gedwee;
40 provincie; 42 witte verfstof; 43 uitstel van betaling; 45
dierlijk vet; 46 insekt; 48 vaartuig; 50 stad in België; 51
Persbureau; 52 troefkaart: 53 laagte; 55 eer bewijzen; 57
waterplant; 60 glansloos; 63 voorzetsel; 65 dat is.

het denken gezet, want het milieuaspect moest gelden voor het gehele
huis, vanaf het gras tot m de kelder.
Janssens: „Iedereen heeft het maar
over grasdakwoningen, maar omdat
het veel verder gaat spreken wij altijd van milieuwoningen. Er worden
heel wat excursies georganiseerd
naar de woningen, meestal vanwege
het gras. Maar de architect heeft als
stelling dat je huis een ademende
derde huid is, waarin je je prettig
moet voelen en waar het gezondheidsaspect voorop staat."

'Je kunt er wel een geit op laten grazen'
hoogste prioriteit. De belegger had
geheel andere belangen en wilde bijvoorbeeld geen grasdaken. Dat leidde eerst tot een patstelling. Uiteindelijk is er een compromis gevonden
en zijn twintig van de 35 woningen
gebouwd in de sociale huursector,
de overige in de vrije sector met eenmalige bijdrage. Het heeft heel veel
strijd en inzet gekost voor we zover
waren als nu."

Tankwal
De woningen hadden wel de nodige voeten in de aarde. Menig Haarlemmer wreef eens even in zijn ogen
toen de eerste graszoden op het dak
werden aangebracht. Wat was hier
aan de hand? De reacties liepen nogal sterk uiteen. Wat de een fantastisch vond werd door de ander als
een plaggenhut bestempeld. De geluidswal was eenzelfde lot beschoren; een tankwal voor sommigen.
Het gaat hier om 's lands tweede
project van architect Renz Peijnenborgh, die tot in het kleinste detail
rekening houdt met milieu en de gezondheid.
Janssens: „De keus viel op een
grasdak vanwege de hoge isolerende
waarde. De woningen liggen langs

Kruiswoordraadsel
Wat is het woord dat u kunt vormen met de letters uit
de vakjes van de opgegeven nummers?
33-18-21-6-51-27-32-17-3

een vierbaansweg, wat veel herrie
met zich meebrengt. Maar het isoleert ook heel goed tegen de kou.
Verder waren we van mening dat je
ook moest kunnen zien dat het om
milieuvriendelijke woningen gaat.
En ja, we vonden het ook gewoon
leuk. Dat mag toch ook weieens een
keer? Op deze manier zijn we ervan
in elk geval van verzekerd dat we
groen in de wijk houden. Het is een
bepaald soort gras dat niet gemaaid
hoeft te worden, maar we overwegen
nu toch om eenmalig de pluimen

eraf te halen. Ik zeg weieens: 'maaien is met nodig, maar je kunt er wel
een geit op laten grazen'. Je zou er
eventueel ook bloemzaad tussen
kunnen gooien."
Onder het gras zit een drainagelaag en rubberfolie. Omdat het dak
zelf vocht opneemt, blijft er minder
regenwater over. Een dakgoot ontbreekt derhalve. Bouwonderneming
DURA werd door dit project wel aan

Het hout is behandeld met verf op
basis van natuurlijke harsen en
plantenolie. Dus geen synthetische
verfsoorten. De bergingen zijn overigens ook beplant met een soort vetplantjes, die over een jaar of twee
pas volgroeid zijn.

Bewust
Door het gebruik van met-gangbare materialen zijn de bouwkosten
van de woningen tien tot vijftien procent hoger dan anders. De huurprijzen liggen echter met hoger. De
bouwonderneming moest er wel
even aan wennen om alle problemen
milieuvriendelijk op te lossen. Even
iets dichtkitten was er niet bij.

Jumbo heett onder de naam
Black Box een nieuw spel voor
volwassenen ontwikkeld. In het
spel wordt gevraagd naar meningen over de medespelers, je
vrienden en over jezelf.
Black Box laat zien, aldus
Jumbo, wat er gedacht wordt,
maar met door wie. Dat is het
geheim van het zwarte doosje.
Het spel bevat 150 vragen en
kan door vier tot zes volwassenen (boven de achttien) gespeeld worden. De geadviseerde
winkelprijs bedraagt / 89,95.

Janssens: „We hebben er in de
hele bouw rekening mee gehouden
en daarvoor moest in de bouwwereld het denken veranderd worden.
Datje geen betonvloeren hebt, maar
keramische vloeren is ongekend in
Nederland. En van de bewoners
wordt ook de nodige omschakeling
verwacht, want zij moeten bij de mrichting doorgaan met het kiezen
van milieuvriendelijke materialen.
Ook zij moeten een bewuste keus
doen."

Techniek voor milieuvriendelijk bouwen
Dit is de eerste van een serie artikelen die medewerkers van De
Kleine Aarde voor deze ATV-pagina schrijven. Vandaag:
milieuvriendelijk bouwen. Op de Bouw- en Woonmarkt (zondag
22 september) krijgt zonne-energie speciale aandacht.
ET WORDT steeds duide- gebruikt m plaatmaterialen, die na
lijker dat de produktie verloop van tijd gassen (formaldehivan
bouwmaterialen de) uitwasemen. Die kunnen, als wij
inademen, schade toebrengen aan
voor een aanzienlijke veront- ze
gezondheid. Daarnaast kunnen
reiniging zorgt van bodem, de
kijken naar de effecten van de
lucht en water. De steeds bre- we
gebruikte materialen op het milieu.
dere toepassingen van kunst- De hele levensloop van het materistoffen, het gebruik van syn- aal wordt daarbij kritisch bekeken
thetische verven en lijmen, wat betreft energie en grondstoffen.
maar ook het gebruik van tro- De gangbare verven en lakken
pisch hardhout tasten natuur brengen bijzonder vele schade aan
het milieu toe, ook al zijn ze wateren landschap aan.

H

De sloop van de huizen die met
dergelijke materialen gebouwd zijn,
zal opnieuw uiteenlopende milieuproblemen veroorzaken. Gelukkig
gebeurt er al veel op het gebied van
milieuvriendelijk bouwen. Er komen steeds meer milieuvriendelijkere produken op de markt en
'oude' produkten of technieken worden opnieuw gewaardeerd vanwege
vergeten goede eigenschappen.
Milieuvriendelijk bouwen brengt
bepaalde bouwstijlen en technieken
met zich mee. Leem is bijvoorbeeld
al een zeer oud bouwmateriaal met
uitstekende ecologische eigenschappen. We kunnen verder denken aan
houtskelet- en houtmassiefbouw.
Ook voor de doe-het-zelver zijn legio
mogelijkheden om milieu vriendelij ker te klussen of na te denken over
energiebesparende maatregelen in
eigen huis.
De bouw van een huis kan enerzijds effect hebben op de gezondheid
Spreuk van vorige week luidt: Levenswijsheid is iets van de bewoner. Zo wordt bijvoorgeheel anders dan boekenwijsheid.
beeld in de reguliere bouw veel lijm
(ADVERTENTIE)

"WE HOUDEN VAN WARM KLASSIEK
EN WENSEN EEN INTERIEUR DAT BIf ONS PAST"
Zij vonden 't bij Van Reeuwijk Nieuwe Stijl

"Gezelligheid vinden wij cru belangrijk. Ons
huis moet die sfeer ook uitstralen. Daar voelen
VMJ ons prettig bij. Maar kwaliteit telt natuurli|k
net /.o hard mee. Rn daarom
•• '
y.ij'n wij heel gelukkig dat wij

Voor de bouwmuren en bmnenspouwbladen werden elementen van
kalkzandsteen gebruikt, die gekenmerkt worden door een lage energieinhoud en een goede vochtregulatie.
Kalkzandsteen houdt warmte vast.
De vloeren zijn met van betonnen
prefab, maar van holle baksteen.
Voor net houtwerk werd gekozen
voor vure- en grenenhout. In heel
MW2 tref je nauwelijks hardhout.

Waarheid komt
uit zwarte doos

bij Van Reeuvvi'k in Diemen /ijii gaan kijken.
Daar hebben /e een klassieke afdeling met alle
topmerken voor 't complete interieur. Kn je
••!
wordt er v n e n d e l i j k geholpen.

van,v;eeuwijk »- ^ ™**«^
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verdunbaar. Verf op basis van natuurlijke grondstoffen tast het milieu veel minder aan en kwalitatief
doet natuurverf met onder voor synthetische verf.
We denken bij ecologisch bouwen
niet alleen na over de materiaalkeuze. Een huis moet ook energiezuinig

De Kleine Aarde
zijn; zowel om het huis te bouwen
als om het te gebruiken. Een huis
dat met grote ramen op 'zuid' is gebouwd profiteert het meest van de
zon. Alle onderzoek en experimenten met zonne-energie hebben geleid
tot het steeds massaler gebruik van
zonneboilers. Er is tegenwoordig
subsidie verkrijgbaar voor het mstalleren ervan.
Als we een huis energetisch verantwoord willen verwarmen, biedt
strahngswarmte van een tegeikachel of een warmtemuur comfortabele mogelijkheden. Door stralingswarmte toe te passen, bespaart men
al snel op de stookkosten. Met eenvoudige middelen zijn ook waterbesparende maatregelen te nemen.
Toiletten met spoelonderbrekmg en
waterbesparende douchekoppen
zijn in de handel verkrijgbaar.

Markt
Op zondag 22 september orgamseert De Kleine Aarde haar tweede
milieuvriendelijke Bouw- en Woonmarkt. Deze staat dit jaar m het teken van de zon. Op deze Bouw- en
Woonmarkt presenteren zich verschillende ecologische architecten,
bouwbedrijven, bureaus op het gebied van zonne- on windenergie,
woongroepen alsmede meubelmakcrijen en mterieurveizorgcrs.
Verder wordt er een overzicht gegeven van wat er zoal op het gebied
van (milieuvriendelijke) verf te vcrkrijgen is Daarnaast is er van alles
te zien op het gebied van isolatie-

materialen, kunststof leidingsystemen, leembouw, houtkachels,
warmtemuren, houten voorwerpen,
grasdaken en composttoiletten.
Dit jaar zal speciale aandacht uitgaan naar de toepassingen van zonne-energie; alles van passieve zonneenergie tot zonneboiler en zonnecel
zal toegelicht worden. Tot slot is het
terrein van De Kleine Aarde zelf nog
de moeite van het bezichtigen
waard. Naast de bekende Bol- en Piramide-woning staat er sinds dit jaar

^i

ook het Eko-huis: hierin zijn verschillende toepassingen omtrent
milieuvriendelijk bouwen en wonen
terug te vinden. De keuken van De
Kleine Aarde is de gehele dag ge-'
opend en verzorgt (ecologische)
hapjes en drankjes. De Bouw- en
Woonmarkt duurt van tien tot vijf
uur en de toegang is gratis.
Nadere Informatie ih te verkrijgen bij
.roost Andrik oi Jol Moors (lel. Olll(i-Xl!)21).
De Kleine Aarde. Het Klaverblad l, 3283 TV,
Boxtel.

geeft u meenl
HERFSTTOCHT
MET BOOT EN BUS NAAR
KASTEEL DE "HAAR"

Met een van de schepen van Rederij NACO vertrekt u om
10.30 uur vanaf de Ruyterkade, Steiger 7 (direct achter het
Centraal Station m Amsterdam) richting Loenen aan de
Vecht
Onderweg kunt u genieten van het schitterende landschap
onder het genot van een gratis kopje koffie. Om 12 00 uur
wordt u een drie gangen diner aangeboden Rond 13 30 uur
gaat u van boord om plaats te nemen in de gereedstaande
luxe tounngscars.
Er volgt een tocht door de in volle herfsttooi staande bossen
naar het grootste en mooiste kasteel van Nederland, De
Haar Hier krijgt u een rondleiding van ongeveer een uur
om vervolgens weer af te reizen naar het Amsterdamse
Centraal Station, waar u rond 1700 uur arriveert
Vertrekdata
Kosten

Reserveren

donderdag 17, zondag 20, dinsdag 22, don
derdag 24 en dinsdag 29 oktober 1991
steeds om 10 30 uur
f 47,00 per persoon, rnaar 'egen inlevering
van onderstaande volledig ingevulde bon
ontvangt u f 7,50 korting en betaalt u slechts
f 39,50 per persoon Deze kosten zijn mclu
sief vaartocht Amsterdam - Loenen, gratis
kopje koffie, 3 gangen diner, bustocht, entree en rondleiding De Haar'
telefonisch bij Rederij Naco, de Ruyterkade
Steiger 7, 1011 AA Amsterdam, tel 0206262466

Bon voor onze "lezers
Tegen inlevering van de~e volledig ingevulde bon bij Redenj Naco, de Ruyterkade Steigei 7 in Amsterdam betalen wij
slechts f 39,50 per persoon vooi de herfsttocht naar De
Haar
Naam.
Adres
Postcode.
Datum- _

Telefoon
Woonplaats.
Aantal personen

--orr
'J l'

geeft u meer!
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DONDERDAG 19 SEPTEMBER 1991
Divers personeel gevraagd

Oproepen
Mededelingen

Gevraagd: mensen die opgeleid willen worden voor een
beroep in de metaal.

Gratis opleiding tot draaier, frezer, lasser,
monteur/montage onderhoud, slijper,
machinebankwerker
Aan de opleiding zijn geen kosten verbonden en kan met
behoud van uitkering worden gevolgd. Voor hen die geen
uitkering ontvangen is een goede financiële vergoeding
beschikbaar. De opleiding vindt plaats bij het Instituut voor
Metaaltechnologie te Zaandam.

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

Bel voor informatie: INTOP B.V., tel. 020-6252001, donderdag
van 14.00 tot 16.00 uur en daarna tijdens kantooruren, en
vraag naar dhr. WilleS of dhr. Hoogendoorn.

Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina ,,MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,40 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of afgeven/zenden aan:
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort.
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn.
o Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode en De Nieuwe
Weesper ƒ 6,38 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm.kosten.
o Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

' ;'Corn. Slegersstraat 2b
Gevr. hulp i.d. huishouding,
tel.: 02507-13869.
Geopend dagelijks van

Albert Heijn Weesp vraagt
MEDEWERKERS (M/V) voor
de vulploeg op dinsdag en
donderdagavond.
Leeftijd
v.a. 18 jaar. Informatie.
Tel.: 02940-14580.

1
;;Altijd de nieuwste/
: •• premièref Hrris, levens
: ; V veruit; de; grootste ' ;
;? keuze' in; Zandvoort.

Córh^Siegersstraat 2b>
: ;:i4;- Zandvóort '.'•. .:'••".
• ; /'tel: 02507-1 2070 :

Hobby's en verzamelingen

* Mijn baasje en vrouwtje
GROTE VERZAMELBEURS - zondag 22 september a.s. waren gisteren 35 jaar geJAAP EDENHAL, Kruislaan, Amsterdam-O., van 10-17 uur - trouwd samen, ga zo door.
tramlijn 9, buslijn 69-169. Verzamelingen op elk gebied, o.a. Boy.
munten, postzegels, ansichtkaarten, curiosa enz. enz.
* Opa en Oma Koopman 35
Ned. Ver. „De Verzamelaar", tel. 020 - 642 35 19 / 682 52 59. jaar getrouwd. H.G. Aranka
MODELTREINENBEURS te DIEMEN zaterdag 28 september en Mascha.
10.00-16.00 uur. Ruilen en verkopen. Tevens taxatie oude
Voor trouwfoto's
treinen met bemiddeling van verkoop. Burg. Bickerstraat 46,
Centrum (achter postkantoor). Entree ƒ 2,50 - kinderen /1.
Foto Boomgaard

Grote Krocht 26

Radio, tv en video

Tel. 13529

TV Correct

Foto Boomgaard
Centrale Verwarming C. de Vries B.V.
is een installatiebedrijf dat actief is in de
particuliere sector en de utiliteitsbouw.

Oppas gevraagd/
aangeboden

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

Gevr. lieve oppas of gastoudergezin voor onze dochter
van 3'/2 jr. 2 tot 3 midd. p.w.
Ter versterking van de service-afdeling zoeken wij een
In schoolvakanties 2 tot 3 daDieren en
gen per week. Tel. na 19.00 u:
dieren02507-12381.
benodigdheden
Gevr. oppas voor baby van 6
mnd. voor 4 dagen p.w. van
die zal worden ingezet voor het onderhouden van
9.15 uur tot 17.45 uur. Pers.
kleine -tot middelgrote c.v.-installaties en
HONDENKAPSALON
aanm. tussen 19.00 en 20.00
het repareren van technische storingen.
ELLEN CATS
Vakkundige vacht-, voet- oor-, uur. Keesomstraat 509.
Heeft u interesse voor deze baan? Neem dan contact op met tand- en wasverzorging van
VIDEOTHEEK
hond/langhaar/kat/konijn.
Centrale Verwarming C. de Vries B.V. uw
Bellen tussen 14.00-18.00 uur:
J. C. Beetslaan 147 - 2131 AK Hoofddorp
tel. 12773 of 13368.
„: De nieuwste films;
Telefoon: 02503-16322
T.k. PERZISCHE KITTENS,
div. kleuren, 10 wkn, v.a.
Hignlahdér dl.2
f350. Tel. 02979-82830.

service-monteur

(m/v)

DOMBO

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

Tel. 02507-12614
5 REGELS

Arachnophobia

Muziekinstrumenten

CEPLf E makelaars o.g.
NVM

MAKELAAR

Gevr. voor vereniging piano
en 'accordeon. Tel. 0250717462 na 19.00 uur.

Graveyard shift
.

Sibling Rivalry

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

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

k 0 0 P
b r u i d s i a P 0 n , m a a t
T e
e n
m0 d e r n e
s a l 0 n t a f e l
3 8
T e l
0 2 3 4 3 .
r i e t e n
s t 0 e l

Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

r

6
7
8
9
10

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

3,82
3,82
3,82
5,09
6,36

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

5 meisjes/dames ontv. tijdelijk/part-time in rom. privésfeer v.a. ƒ 100. 020-6252497.
SM-TELECARROUSEL
06-340-340-49 (50 cpm)
Homo/Hetero direct apart!!!

* * * * HARDSEX * * * *
Keihard de lekkerste (50 c/m)
!!! 06 - 320*325*35 !!!
**** RIJPE VROUWEN * * * *
Veertig jaar en hitsig!! 50 c/m
06-320*325*45
** BI-SEX CONTACTLIJN **
Bel 06-320*325*01 (50 cpm).
Ook voor trio-sexcontact.
BI-SEX voor TWEE, direct
apart met een heet meisje
of een lekkere jongen:
06-320.330.82 (50 cpm).
Blonde NATASJA doet het
met 2 hete Buurjongens.
06-320*327*77 (50 cpm).
BUURVROUW Chantal en
haar hete buurjongens, live!!
06-320*328*01 (50 cpm).
CAROLIENTJE, „vandaag
ben ik zo ondeugend".
06-320*324*01 (50 cpm).
De heetste MEIDEN hoor je
op de Sexadvertentielijn:
06-320.325.80 (50 cpm).

06/50 cpm. Red Ear H'lem
Nu is het tijd voor een
hete sexafspraak met een
hete meid. TIPPELLIJN:
06-320.330.42 (50 cpm).
PARTNERRUIL Privé,
direct apart met mannen en
vrouwen die zin hebben in
een spannende sexruilü
06-320.330.91 (50 cpm).
Pascale doet het in de
keuken. Echte KEUKENSEX.
06-320*330*98 (50 cpm).
PIKANT. 2 hete meisjes
zijn hitsig! Alles uit!!
06-320*330*34 (50 cpm).
PLEZIER VOOR TWEE,
de manier om direct een
nieuwe vriend of vriendin
aan de liin te krijgen.
Bel 06-9.500 (50 cpm).
SABRINA ligt te zonnen,
zelfs haar strakke tangaslipje trekt ze uit.
06-320.323.44 (50 cpm)
Scheur de kleren van mijn
lijf, ik heb een hete bui!!
06-350.211.34 (50 cpm).

Sensatie!
De Orga f50
Live/Sex Vrouwen
Centrale!

De Wiplijn
06-9555

Dombp

vertellen éérst wie ze zijn
en wat ze in bed allemaal
lekker en opwindend vinden!
Daarna geven ze hun privéadres en telefoon/nummer
aan je door, zodat je zelf
een lekkere afspraak kunt
gaan maken bel dus nu: 06-

340.310.10

(50 cpm) red ear productions.
SEX-ADRESSEN
via keuzemenu, snel de juiste
dame kiezen, elke dag serieuze adressen verwacht. Live
door de dames ingesproken
06-96.85 (50 cpm).
S.M. Direct apart met een
strenge meester of met
een onderdanige slaaf!!
*** Gay S.M. voor TWEE ***
06-320.329.99 (50 cpm).
Stiekem MEEGENIETEN met
3 hete schoolmeisjes (18 j.).
06-320*322*04 (50 cpm).
Stoute sex-afspraakjes,
Jonge MEISJES-CONTACT
(18 j.) 06-320.330.16 (50 cpm).
Suzanne: achter de ramen
geeft ze een hete show.
06-320.329.01 (50 cpm).
Tessa (18) is zo'n lekker
OPGEWONDEN tienermeisje.
06-320*328*88 (50 cpm).
* * * * * TIENERSEX.*****
Jong en onschuldig ...?
06-320*324*24 (50 c/m)

06-9559

Ook voor jouw „wippertje"!
50 cpm.
WAAROM WACHTEN? Zoek
nu de vriend of vriendin van
je dromen, de Afspreeklijn,
luister en reageer direct.
06-320.320.33 (50 cpm).
Wat kan WENDY ondeugend
zijn, vooral in de auto!
06-320.327.99 (50 cpm).
WULPSE Loesje gaat lekker
tekeer met drie jongens.
06-320.330.96 (50 cpm).
Yvette gaat op SEXBEZOEK
bij hete Annet. Triosex'
06-320.320.95 (50 cpm).
Zoek je een hete meid?
Bel de TIPPELBOX:
06-320*322*11 (50 cpm).

Zoek jij een lekkere Boy?
Homo/BI-sex/SM-DATING
06-320.330.95 (50 cpm).
Zoek jj 'n lekkere meid?
De Hete MEIDENLIJN:
06-320*320*36 (50 cpm).
• Wij behouden ons he
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.
GLUREN: Buurvrouw Linda
is weer hitsig en heet.
06-320*330*67 (50 cpm).

Gratis sex
adressen van vrouwen
op aanvraag 24 u. p/d

046-510216/370637
Het KAMERMEISJE in haar
te korte rokje, alles uit!!
06-320*328*33 (50 cpm).
Het meiden zijn op zoek
*** PORNO DATING ***
06-320*321*44 (50 cpm).
Hete MANDY smacht naar
een heet hoogtepunt.
06-320.322.03 (50 cpm).
HOMO: Het is wel slikken
voor die hete jongens.
06-320.327.01 (50 cpm).
Homo: Jongens onder elkaar,
Hoor ze TEKEER gaan.
06-320*330*88 (50 cpm).-

** HOMO Jongeren Privé **
Direct apart met 'n hete boy.
06-320.322.16 (50 cpm).
Homo: zoek je 'n hete boy
voor een SEX-AFSPRAAK??
06-320*330*18 (50 cpm).
LINGERIE: Huisvrouwtje
Jolanda, volslank en DD!
06-320*329*33 (50 cpm).
MARIETJE staat te liften
in haar strakke rokje!
06-320.321.20 (50 cpm).
MEEGENIETEN, triosex met
Loesje en stoute Anita.
06-320*328*04 (50 cpm).
MIRANDA: „Lekker met Wen
dy onder de hete douche"
06-320*330*07 (50 cpm).

** TRIOSEX-Contactlijn **
MONIQUE, haar eerste keer
06-320.320.92 (50 cpm).
ze trilt van sex-genot.
Ook voor partnerruil.
06-320.330.97 (50 cpm).
Twee meisjes TEGELIJK?
Bel Suzanne en hete Lisa. Nieuw: *** BI-SEX PRIVÉ **
Direct apartlijn voor trio,
06-320.330.56 (50 cpm).
jongens en hete meisjes.
UITDAGEND tienertje gaat
06.320.330.46 (50 cpm).
mee met 2 jongens. Trio!
06-320*326*01 (50 cpm).
Vanavond 'n vrijpartij?
S-E-X-C-O-N-T-A-C-T-LIJN
06-320.329.88 (50 cpm).
VERSIER een afspraakje
voor vanavond. Contactbox.
06-320.330.77 (50 cpm).
VLUGGERTJE: Kim verwent
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
de jongens na de les.
06-320*330*32 (50 cpm).
TEL 020-562.2485

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

Corn; Slegersstraat 2b
•Uel. -12070;- /;'•,[
Geopend dagelijks
•13.00-21.00 uur

Kleding

Huwelijk en
kennismaking

regels ƒ 7,63
regels ƒ 8,90
regels ƒ10,18
regels ƒ11,45
regels ƒ 12,72

Alle prijzen incl. 6% BTW

Adres:

•

Voor de echte WIPPERS van
Sexclubs, Escort- en Privéadressen bel je de

06/50 cpm. Red Ear H'lem
100 ondeugende Meisjes
zoeken snel SEXCONTACT!
06-320*330*21 (50 cpm).

340.340.25

• Rubrieksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant.

Naam:

Plaats:

Woningruil

Nieuw: SEX CONTACTLIJN
Luister naar hete meiden
die op zoek zijn naar
jongens, voor het vervullen
van hun hete sexwensen.
06-320.330.66 (50 cpm).

DOMBO
100% Live
U ook?
uit
Corn.
Slegersstraat
2b
Zandvoort! Non/Stop tel.. 02507-12070
340.340.50 Ordinaire
Pornosex!
340.320.80 Wipkrant

Ingebrachte
zomerkleding
s.v.p. afhalen. In te brengen
winterkleding s.v.p. inbrengen. Beide op afspraak.
Tel.: 02507-16983 of 18588,
Poststraat 14.

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

Postcode:

Stel zoekt woonruimte in
Zandvoort. Tel.: 02520-20669.

Bijna iedereen in
Zandvoort huurt
zijn videofilms
bij videotheek

DE VAGEBOND
2e-hands kinderkleding

Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel
2 regels
3 regels
4 regels
5 regels

GRATIS

zoeken wij de juiste
persoon die in de
wintermaanden
uw zomerhuis/appartement
wil huren
ook verzorgen wij de
huurovereenkomst.
bel voor informatie:
Algemeen Kamerverhuur Buro
02507-17782.

HOMO-JONGEREN-TELECARROUSEL
06-340-340-48 (50 cpm) direct apart!!! (t/m 30 jr)

WOONRUIMTE gevr. voor
jongeman, met k.d.t., ± ƒ 500 Aangeb. 4 kam.flat m/stoff.
* Wie heeft vorig jaar oktober nr. Tel. 18278, na 18 uur.
Gevr.: kleine flat, hoge overvan de Herv. kerk bazar het
name geen bezwaar. Tel.:
gedichtenboek
van J.W.
02507-19357.
Onroerende
Brugman gekocht. Het is een
Aangeb. A'dam W. 2/3 kam.
aandenken, tel. 16017 Trix.
goederen te koop
won. m. douche, balkon v. en
gevraagd
• Wij behouden ons het
a. 1e et., lage huur. Gevr. 5
recht voor zonder opgave van
kam.won. Z'voort, huur tot De Orga/Livesex centrale is
redenen teksten te wijzigen
ƒ825. Bel na 18.00 uur 020- de nieuwe Nederlandse SexGARAGE
of niet op te nemen.
6126296.
TE KOOP GEVRAAGD
sensatie! Elk uur wordt de
Tel. 02507-14534
Woningruil Purmerend, Zand- centrale door nieuwe meisjes
Verloren en
voort. Overname geen be- bemand! Elk uur maak je dus
kennis met een bloedstollend
zwaar. Tel.: 02507-17834.
gevonden
Onroerend goed
avontuur, je ontdekt de
en woonruimte
nieuwe Porno/Technieken en
* Verloren: gouden halsketZalenverhuur
(hulp)stukken die je nog niet
te huur
ting met hartje. Dierbare herkende! Je gaat helemaal Live
aangeboden
innering. Beloning voor eerlijzonder taboes alles doen wat
VERENIGINGSGEBOUW
ke vinder. Tel.: 02507-16710.
in je eigen slaapkamer misschien nooit gebeurd!
De Krocht
KAMER TE HUUR
De Witte Zwaan
Woninginrichting
Grote Krocht 41, Zandvoort,
Tel. 12164; na 18 uur: 16658 tel. 02507-15705-18812, voor
Te
huur aangeb. gemeub.
BRUILOFTEN - RECEPTIES 06/50 cpm. PO Box 547 H'lem
Aangeb. weg. omstandigh.
KOFFIETAFELS
eiken buffetkast met verlicht. kamers met k.d.t. Tel.:
De SEXADRESSENLIJN, elke
+ uitschuifb. eetk. tafel + 3 02507-13197.
dag nieuwe adressen van
st. alsm. oorfauteuil, alles
de hete dames & meisjes.
Auto's
en
z.g.a.n. Tel. na 18.00 uur Computerapparatuur
06-320.328.00 (50 cpm).
auto-accessoires
02507-17545 of 02503-30430.
en software
* De S.M. CONTACTLIJN *
Strenge sexcontacten.
Lijsten op maat
* Te koop Thule ski-imperial
06-320*322*20 (50 cpm).
Te koop Handic 0016 comp. z.g.a.n. compleet voor 4 paar
bij
3
bandbreedten skies t.b.v. auto's met dakFoto Boomgaard scanner
f350. Tel.: 02507-17419.
gootje. Tel. 02507-16202, prijs
Grote Krocht 26
ƒ75 incl. slot.
T.k. Alpha Romeo SUD 1.5
Foto - Film
A.P.K. tot april '92. Bj. '83.
Tapijttegels
Pr. n.o.t.k. Tel.: 02507-18893.
„wipt" van de één naar de
Foto Boomgaard T.k. B.M.W. 315 bj. '84 APK Je
' nieuw, v.a. ƒ 1,25 p.st.,
ander door een O te kiezen...
alle merken, o.a. Heuga,
ook voor
t/m 4-'92, l.z.g.s., sportvel- BEL NU, je weet maar nooit
project-geschikt v.a. ƒ 2,50.
portretfoto's,
gen, getinte ramen mat. Grijs. wie je treft! (50 cpm).
SPECIALE PARTIJPRIJZEN.
pasfoto's,
Vr.pr. ƒ 7000. Tel. 19800.
Direct snel SEXCONTACT!
HET TAPIJTTEGELHUIS,
receptiefoto's,
De Live-Afspreeklijn:
T.k. Ford Taunus 2 Itr. 6 cil.,
1e Const. Huygensstr. 41,
groepsfoto's aan huis.
06-320*322*88 (50 cpm).
'80 4 drs. LM. velg. APK 2-'92
A'dam. Tel. 020-6852950.
Grote Krocht 26.
ƒ 1575. Tel.: 02507-16488.
Tel. 13529.
Duik snel in bed met een
* Te koop 4 Manou-eettafelhete meid! SEXCONTACT.
T.k. Opel Ascona 2 Itr.'79
stoelen, model Thonet, wit.
06-320*328*02 (50 cpm).
APK 1-'92, 4 drs. ƒ975.
Tel. 02507-14994, ƒ200.
Financiën en
Tel.: 02507-16829.
Een heet PRIVE-MEISJE
* Te koop eiken salontafel
handelszaken
aan huis? Sexprivedating
T.k. sportvelgen 4 gaats
met plavuizen ƒ60. Tel.
06-320.325.04 (50 cpm).
30/13/205. Pr.' n.o.t.k.
02507-17413.
Tel.: 02507-18893.
Autoverzekering
FLIRTEN met z'n tienen. Voor
T.k. gevr. keukenblok 1 m.
leuke jongens en meiden.
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
breed. Tel.: 02507-13197.
06-320.330.01 (50 cpm).
Rijwielen,
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.
motoren,
*** G-A-Y P-R-I-V-E ***
Videotheek
Jij wilt straks snel en
bromfietsen
discreet een opwindend
Lessen en clubs
afspraakje regelen? Bel
* Aangeboden een bromdan Gay Privé, want daar
fietshelm ƒ7,50. Tel. 16328.
zit je direct apart. Druk
AEROBICS
op de nul voor 'n andere
* Te koop Citybike. Prijs
o.l.v.
Anja
v.d.
Voort.
jongen. Veel Succes!!
hele week
Bel v. info: 19701 of 12215. ƒ50. Bellen na 18.00 uur.
06-320.322.68 (50 cpm).
Tel.: 02507-13613.

Tel. 13529

Havanna

GRATIS

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

* Te koop overcompl., baby- *• Gratis afhalen: el. naaimaBROODJE BURGER BELLEN uitzet, cpmbiwagen, box, chine, licht defect. Tel. 18987.
ƒ 2,50 bezorgkosten
wipst. positiekl., alles samen
Te koop antiek breistoeltje,
boven ƒ 25 gratis bezorgd ƒ250. Tel.: 02507-17353.
notenhout ƒ395. Groen ve* Boud en Greet gefelici- * Te koop Tefal strijkmachine lours. Tel. 02507-12141.
teerd van De september bus. tafelmodel. Vraagprijs ƒ250.
* Te koop Etna keukenkaCas, 65 jaar worden is een 02507-12698.
chel en kleine gevelkachel 54
gunst, maar er ook nog van T.k. 4 pits gasstel, kl. TV, klein x 50 cm. ƒ 125. 02507-14994.
genieten is een kunst, Gerrit. defect, wasm. + aparte cen* Te koop: Het beste boek 4* Cas, ga maar lekker met trifuge, centrifuge is defect, delig 3 a ƒ 5; damesschoenen
bankstl
leer
2
zits
+
stoel,
de poen, genieten van het
mt 36/37, klein geprijsd.
t.e.a.b. 02507-19086.
staatspensioen, Gerrit.
Inlicht, tel. 19968.
* Cas Nihot, hij wordt zo- * T.k. Akai 1721w bandrewaar maandag a.s. 65 jaar, corder met stofkap en band,
ƒ 150; Scot cassettedeck
Bep.
ƒ65. 075-211440.
* Gisteren waren ze 35 jaar
getrouwd. Pa en Ma Koop- T.k. babylock naaimachine
r/2 jr. oud. Pr. ƒ600.
man nog vele jaren, Karin,
Peter, Ellen, Robin en Marga. Tel.: 02507-30747.
* Help de Polen. Stuur eens *T.k. Hermes schrijfmach.
een voedselpakket! Geen Ambassador, niet elektr. ƒ 50.
adres? Dat hebben wij voor u! Mod. salont. 1.25 l./64br./40 |
cm. h. Donk. trop. hout geb.
Inl.: tel. 02907-5235.
plexie bloemb. ƒ 120. 12698
* KIEK gefeliciteerd met uw
• Rubrieksadvertentie opverjaardag, kusje Remy.
Corn. Slegersstraat 2b
•*• Liefde is Oma Harkamp geven? Zie voor adres en/of
tel. 02507-12070
die altijd voor ons klaarstaat telefoonnummer de colofon
in
deze
krant.
als het nodig is. Vandaag is
ze jarig! Hiep Hiep Hoera.
Nadine, Koos en Ernst.
Onroerend goed en woonruimte
* Lieve Claudia en Ome
te huur gevraagd
Henk. Alvast een dikke zoen,
ik probeer het morgen goed
te doen! Joyce.

Dombo

TV- EN VIDEOREPARATIE
Snelservice, ook 's avonds en in het weekend. Geen voorrijkosten. Vrijbl. prijsopg. met garantie. 020-6109740/6194718.

Technisch personeel gevraagd

BANKSTEL-, BOOT-, CARAVANKUSSENS EN -MATRASSEN
in elke maat en model. Wij bekleden ook uw oude kussens.
JEMA KUSSENATELIER - TELEFOON: 020 - 698 22 15

Videotheek

'

Diverse clubs

Te koop aangeboden diversen

Betamax
films te koop

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Winkelpersoneel
gevraagd

Broodjes bestellen?
18789

10

•

500 POOLSE DAMES
Gratis info-fotobroch.
Fotoboek ƒ 10. Stg.'AMOR,
Postb. 95, 4724 ZH Wouw.
Tel. 01640-52623.
Partner voor huwelijk, LAT,
vriendschap of vakantie? Bel
070-3361443, Partnerselect,
Postb. 623, 2280 AP Rijswijk.
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de behandeling.

En een personee/skrcmf,
kunnen jullie dof ook?
U kent de Perscombinatie als uitgeefster van o.a. de Volkskrant, Het Parool en Trouw. Maar wat betekent Perscombinatie Produkties? Dat is een uiterst modern grafisch bedrijf dat
dagbladen en een groot aantal week- en maandbladen produceert. Maar Perscombinatie Produkties kan ook uw periodieken, catalogi, brochures, mailings, jaarverslagen, personeelskranten of nieuwsbulletins verzorgen. Van kopij tot en met
drukwerk. Of als u wilt, alleen een deel van het produktieproces: de pre-press fase bijvoorbeeld. Beoordeelt u zelf waarmee
we u van dienst kunnen zijn:
• Zetten d.m.v. kopij, floppy disk of telefoon. Ons systeem is
7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar
l
B Verhuur van redactiesystemen en begeleidingscontrole
• Lay-out/ontwerp, restyling
\
B Uitdraaien van via D.T.P. opgemaakte pagina's zowel
. op papier als op film

Werktekenen
Scannen, zowel zwart/wit als full colour
(Kleuren) lithografie en filmmontage
Reprowerkzaamheden
Drukwerk
Postale verwerking, adressenbeheer en transport
Service, advies en systeembeheer
Kortom, we staan voor u klaar met de meest geavanceerde
grafische technieken. Bovendien: tegen concurrerende prijzen.
Wilt u een folder aanvragen?
Bel dan: 020-562.25.22 of 562.22.71.
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ODUKTIES

UW PARTNER IN PRE-PRESS & DRUKWERK
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam, Fax. 020-562.27.13

17/18/19 SEPTEMBER 1991

WÉÉKM EDI A 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-21 -22
ANWB gekeurd, Bovag gar.
AMSTERDAMS GROOTSTE
FIAT:
km.stand:
HYUNDAI SHOWROOM
Panda 750 l ...11/86 31.000
vindt u in Noord
De Scoupé in alle
Panda 750 l,
kleuren op voorraad
Carrara
06/87 55.000
'anda 750 l ...11/87 32.000
Panda 750 l .. .03/88 36.000
Panda 750 cl . .07/88 53.000
T.T. Vasumweg 32
Panda 750 cl,
[a/d Klaprozenweg A'dam-N)
4x4
03/86 20.000
020-6310615.
Uno 45
11/87 57.000
Hyunday
Pony 1,2 GL bj. '83,
Uno 45 Jolly .. .06/88 64.000
Uno 45
02/90 34.000 nw APK, i.pr.st., rijdt prima
Uno 45 i.e
02/91 7.000 ' 1950. Tel. 02990-37825.
Uno 60 Selecta,
automaat
12/87 31.000
Lada
Ford Escort 1.3 L,
03/85 81.000 AUTO SERVICE WETTER
Ford Escort 1.4 L,
Al onze occasions met ster:
5-deurs
04/90 24.000
1 jaar garantie.
Seat Marbella,
special
09/90 18.000 Lada 2107 1.5 1987, ƒ 6.750'
Suzuki Alto GL,
Lada 2107 1.6 1988, ƒ 8.995*
06/88 45.000 Samara 1.3 . ..1989, ƒ10.750*
Audi 80 2.0 E . .09/88 69.000 Samara 1.5 dig.1990, ƒ 15.500*
Lancia Ypsilon .05/87 58.000 Lada 1200 S .1986, ƒ 3.500
Volvo 343 L . .1982, ƒ 2.950
Hyundai Pony 1.5L,
1988, ƒ 9.500
Amstellandlaan 1
Zwanenburgerdijk 503
WEESP, Tel 02940-15110
Fiat 127 m. '83, APK gekrd, rijdt Zwanenburg. Tel. 02907-6572
LADA BONTEKOE
Drima, in pr. st. ƒ 1450. Tel.
Altijd aantrekkelijke occasions
02990-37825.
APK gekeurd, BOVAG garantie
Fiat Regata 70, '85, Super
Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
mooi !!, 1e eigen, ƒ5950.TEL. 020-6992865.
Centrum Auto's 020-6250096.
Fiat Ritmo 60 S, okt. '85, Apk,
Mazda
puntgaaf, rijdt perfect, ƒ 3.950.Tel. 020 • 6105478.
Mazda, 323, 1.5 automaat, '83,
FiatTipo 1.6. i, stuurbekr. Lpg., 4-drs., zeer mooi ƒ 3990.-.
blauw, 10-'89, ƒ 16.500.Centrum Auto's 020-6250096.
Tel.: 075-287733.
MAZDA 323 1,8 l, 16 V, GT,
Fiat Uno 45 S, bj.'87, wit, 3-drs, 990, kleur rood, 20.000 km.,
rijdt perfekt, ƒ 6950.
Renault Dealer Ronday.
Tel. 020 - 6105478.
Tel. 020-6237247.

AUTOKROOY

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in alle
edities van Weekmedia, t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Builenvelderlse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658680. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat l 31 of Rokin
l 10, Amslerdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsli|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoorl,
Gaslhuisplein l 2.
Alle opdrachten Izowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur m ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten.
Totale oplage 750.000 exemplaren.

Casparus Fiat

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ 11 ,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Ford

'itroen BX 14 E, 5 versn., rood
± 15 GEBRUIKTE
bj.'85, een plaatje, ƒ6950. Tel.
020 - 6105478.
AUSTIN METRO-Surf, 7e mnd.
TIMO DE BRUYN
'86, 46.000 km., praktijk-erva- Voor occasions en reparaties:
in perfecte
nng. Inr. mogelijk. 02520-15234.
van BX, Visa en 2CV6.
A 1 conditie
Apk klaarmaken tegen gered.
BMW
Drijzen. Verkoop van losse
2.0, 2.0i, 2.4i, 2.9i
onderd. Tel 020-6680820.
Diesel, 5-bak, L.P.G.
V.a. ƒ 85 - 5 veerbollen op druk
Prijzen van ƒ 19.000.tot ƒ 42.650.:rengen bij de Citroénspeciaist van Zaanstad:
Off. BMW-dealer
Bel voor informatie
GARAGE RENÉ SPAAN
1e Ringdijkstraat 39
OFF. FORD DEALER
Vissers-pad 11, Krommenie v. KALMTHOUT & v. NIEL bv.
Amsterdam-Oost
075-281193 of -353788
Marktplein 11-29, Hoofddorp
Occasions
02503-13441.
Citroen
BX,
14
RE,
'86,
1e
eig
3-, 5-, 6-, en 7-serie
Escort 1,6 GL bj. '85, in pr. st.
nieuwe Apk., ƒ 7500.bj. '83 t/m '91
tentrum Auto's 020-6250096. nw APK, rijdt perfekt ƒ7950.
Inruil/leasing/financiering
Tel. 02990-37825.-

Austin

Scorpio's

Asmoco

020-6943093
Chevrolet

Chevrolet Cithecion m. '83, nw
APK puntgaaf ƒ 1950, rijdt perfekt. Tel. 02990-37825.
Chevy Van Globemaster '89,
alle opties. Zeer mooie wagen.
Grijs kent. Volledige garantie,
service en onderhoud.
MPORT USA CARS
Keurenplein 9, A'dam Osdorp.
Tel. 020-6670121.
IMPORT USA CARS
Alle soorten Pick-ups, Lumina
APV Cargo, Chevy Vans, Pontiac Trans Sport, tevens luxe wagens o.a. Beretta, Corsica,
Caprice, Buick Park Avenue.
Volledige garantie, service
en onderhoud.
Keurenplein 9 A'dam-Osdorp
Tel. 020-6670121.

Honda

Fiat

Rat Uno S, diesel, '85, 5 drs
techn. 100%; ƒ5950.-.
Centrum Auto's 020-6250096.
Citroen
FIAT VERMEY B.V.
uit ruim 35 occasions
XM 2.0 L Ambiance Keuze
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
13 mnd jong, zwart, 46.000 km. Tel. 02975-62020.
Speciale prijs
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Autobedrijf WIM VAN AALST,
Keuze uit 50 gouden Rat
Bovag lid. Tel. 02979-84866.
occasions. Goudsmit Rat,
MIJDRECHT
Amstelveen, Tel. 020-6470909

Honda Civic de L bj. '83, punt
gaaf, nw APK ƒ3950. Tel
02995-2450.

Hyundai
Auto Centrum Duivendrecht
Hyundai onderhoud incl. APK
gratis leenauto v.a. ƒ 299,Schade herstel 020-6995176
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Opel Kadett 1.6.1, LPG, 3-drs.,
AANGEBODEN:
Opel Kadett 1.6 st.car, 1984 juni-'SS; ƒ 13.950.Opel Kadett aut.+st.bekr., 1985 Tel.: 035-855602/832080.
Opel Corsa 1.3, 5-drs„ 1988 Opel Omega 1.8 S, bj. '87,
VAN VLOTEN B.V.
rood, LPG, auto verkeert in
Meeuwenlaan 128
u.st. ƒ12.950,- Tel. 020Tel. 020-6369222
6105470
Kadett hb 1.2, LPG, APK 6/92, T.k. Opel Kadett 1300 N, 5 drs.,
bj. 10/84, i.z.g.st., ƒ5.250,bj. jul. '81, APK t/m jul. '92.
Tel. 020-6954034/6969810
Vr.pr. ƒ2950. Inl. 075-162189.
Opel Ascona 20i LS LPG m.
", i.z.g.st. 4 deurs, ƒ9950.
Zeilemaker-Opel
Tel. 02995-2450.
INRUILWAGENS
Opel Kadett 1,3 s HB m. '83, Constant keuze uit 100 auto's
Burg. D. Kooimanweg 7
nw APK, puntgaaf, rijdt perfekt
Purmerend 02990-22551
ƒ3950. Tel. 02990-37825.

LORIST PEUGEOT
Rover
AMSTERDAM-CENTRUM
'eugeot 205 Ace., '88,/ 13.950
Peugeot 205 XE, '85, / 8.250 Door inruil:
eugeot 405 GR, '88, / 19.500 ROVER 825 Ipg Sterling, LPG,
eugeot 405 GS, '88, / 19.250 mrt '88, APK 4-'92, als nieuw.
BMW 318i, '86
/ 14.250 Import USA Cara, Keurenpl. 9,
Alle auto's met
A'dam-Osdorp. 020-6670121.
3 maanden Bovag-Garantie
Off. ROVER DEALER:
tevens service en reparatie Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
2e Weteringdwarsstr. 43 t/m 47 40-42, A'dam-Sl.dijk,- 6131375
Tel. 020-6237669.
Ook voor A'dam-Noord.

Renault
RENAULT-DEALER

ROVER DEALER
Minor Motorcars
biedt aan:
Rover 827 SI automaat,

Triumph

Autofinanciering
en verzekering

TRIUMPH SPITFIRE 1500.
bj. '77, or., i.g.st. APK mei '92.
Auto goed on goedkoop
/ 9.500,- Import USA Cars
verzekerd, mnd kwart, bet
<eurenplein 9, A'dam-Osdorp
Alle verz. CELIE 020-6416607
Tel. 020-6670121.
Voordelige
autoverzekering.
Bol voor gratis offerte
Volkswagen
02903-1829 of 's avonds 02992GOLF GTI, 8-'85. APK 8-'92 1378. O B.M Verzekeringen.
BBS Ronal-velg, alarm, radio Ook bet. per mnd'kwrt
ƒ14.500 020-6955413.
Autoverhuur
JETTA diesol m. '83, ƒ3950.
GOLF diesel, m '83, 5 drs.,
*AAA MATZER BV*
metallic, / 5750. EXPOCAR
Div personenwagens v a ƒ 25,
TRADING. 020-6153933.
div. bestelwagens v.a 11-17m J
VW Golf b). '78. puntgaaf, ach- + autoambulance 020-6630836
terbrug stuk, voor knutselaar
ƒ450. Tel. 02990-37825.
Bi]
V.W. Jetta. diesel bj. '81, 4-drs.,
grijs met., i.z.g.st. ƒ3.950.Tel. 020- 6105478.
niet duur!!!
Studenten 10% korting,
Wegens vertrek buitenland:
-auto-ambulance & oprijauto
V W. GOLF
Bouwjaar 1985, APK 220592 -9-pers. bussen en pick-up's
Fabr schuifdak, wit, alarrn
Avond- en nachttar
Tel.: PETER, 020-6734479
bestelwagen afhalen na 17.30
Vraagprijs' ƒ 11.000.uur en de volgende morgen
om 8.00 uur retour
tegen 4 uur-tarief.
Volvo
020-6794842, 020-6908683.
Volvo 244, diesel apk 5-92, automaat, trekh, bj '81, 265.000
Rijscholen
km, ƒ 3500. 020-6165262.

biedt aan, met 1 jaar
06/90, 29000 km
topoccasion-garantie:
Rover 820 SI fastback,
R. 5 GTL 5-drs
03-'86
11/90, 32000 km
R. 5 GTS 3-drs. Fashion03-'88 Rover Sterling 12/87, 80000 km
Rover 216 Vitesse
R. 5 TR 3-drs
04-'89
R. 5 TR 3-drs
06-'88
08/88, 60000 km
R. 11 TL 3 drs
03-'87 Rover 213 S 04/88, 57000 km
R. 11 GTL Chev. 3 drs. 05-'88
en diverse andere
gebruikte Rovers
R. 21 TL 1.7
06-'86
R. 21 GTL 1.7
08-'89 Minor Motorcars BV
'eugeot
R. 21 Nevada GTD . . . ,02-'89
Sloterkade 40-44, A'dam
205 XE Accent, rood
45.000 01.89 ƒ15.250 VW Polo CL diesel . . . ,08-'87
tel. 020-6177975
02-'86
205 XL 1.1, ro'od
30.000 02.89 ƒ16.950 Nissan Sunny 1.3
205 XE Accent, blauw
34.600 04.90 ƒ17.500 Skoda 130 Rap. Coupé 03-'87
Saab
205 XS, donkergrijs met
43.000 01.90 ƒ22.500 Fiat Uno 45 Champ. .. .03-'88
205 XE Accent, wit
34.500 08.87 ƒ12.250
SAAB SERVICE
309 XRD. d. grijs met
68.000 01.89 ƒ22.5CC
MOLENAAR
309 GL 1.3, rood
71.000 04.87
ƒ 13.90C
Amsterdam - Noord
onderh., rep., apk
405 GL 1.6i, grijs met
28.700 07.90 /27.95C
Asterweg 14,
405 SR 1.9 wit
120.000 02.89 ƒ25.75C
Nieuwe
Tel. 020-6370565/6372165.
405 GLD blauw met
113.000 07.88
/20.50C
Royal Class Saab's
Aster zegt het met service
405 GRD blauw
109.000 01.89 ƒ24.950
v.a./17000,-ü
VOLVO 340 '89, 1.7 L, 4 drs., 1e 10 AUTOrijlessen + 1e 3
405 GRD blauw met
75.000 06.90
ƒ 30.250 Renault 11 Diesel, b.j. 86, 4/92
53.000 km, sunr., r./cass. i z. MOTORrijlessen a ƒ 25 per les
APK.,
grijs
kent.
bestel
109.000
505 GR 2.2 inj„ grijs met
55.000 04.89 ƒ31.500
Hoofddorp, 02503-14097
g.st. / 14.500' 020-6969331.
Michel geeft les in div. talen
505 V6, blauw
76.000 01.88 ƒ32.500 km., tr.h. 02990-44906.
Citroen BX TRD autom., wit . . . 120.000 05.86
ƒ 14.000 Renault 11 GTD m. "84, nw.
VOLVO 343 GLS 1981, MOOIE 020-6853683, b.g.g. 6181775,
Seat
Renault 9 GTX, Ipg, rood
103.000 02.86
ƒ 9.950 APK, i.z.g.st. ƒ 3950. Inruil mog.
AUTO, 2 liter motor, APK tot 075-174996 en 02990-34768.
eind okt., nieuwe radiatour + AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
Tel. 02990-37825.
Ibiza GLX 1.5, 2 zits, 8-'87, uitlaat, ƒ 1450. Na 18.30 uur.
1e 10 lessen a ƒ32 per uur.
Renault 11 GTL bj. '85, punt- blauwmet., pr.st. APK 7-'92,
Gratis halen en brengen.
gaaf, nw APK ƒ 5950. Inruil gar. lichtmet. velg., alarm, ƒ8500. tel. 02503-31205.
Tel. A'dam: 020-6942145,
VOLVO-DEALER
BIEDT
AAN:
Fin.
Tel.
02990-37825.
Mazda 626, 1.8 LX, H.b.'89,
Tel. 020-6977023.
Autorijschool Ferry
Lpg, 50,000 km. Nw.staat, CenRenault 18, GTL, Avenue, '85, SEAT AUTOCENTRUM APC 760 GL TD aut., zilver met.,'87
740 GL, antraciet
'88 1e 10 lessen a ƒ27,50 per les.
trum Auto's 020-6250096.
5 versn. el. ramen, etc. ƒ 5.950.Off. Seat-dealer
740 GL aut., LPG, zilver, . '87 Tel.: 020-6932074.
3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen Centrum Auto's 020-6250096.
Wegens aansch. zakenauto!
voor Groot-Amsterdam
740 turbo, schuifd., wit, .. '86 AUTORYSCHOOL MADURO
MAZDA 626LX HB-5, i.z.g.st., eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
2e
Schinkelstraat
18-28,
Renault 25 GTX, '85, Ipg,
460 GL, blauw met
'90
Staat voor kwaliteit. Bel nu voor
okt. '86, 1e eigen., 68.500 km., • geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul- radio/cass. etc. ƒ 8950.A'dam, tel. 020 - 6763335
440 GLE, blauw met
'89 een afspraak voor een gratis
lende
garantiezekerheid
tot
1
jaar
mogelijk
•
ANWB
gekeurd.
4 nw. bnd., trekh., anthr. gr.
Centrum Auto's 020-6250096.
1986 t/m 1988 proefrit. Tel. 6003882.
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT 360
metall, en radio. Vr.pr.
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
340 DL diesel
1989
v.d. Madeweg 23,
RENAULT 4 GTL, bj. '86, rood,
ƒ 12.500,- Tel. 020-6175169.
340 1.7
1987 t/m 1989 :elie 1e 10 lessen ƒ42, SOp.u.
A'dam - 020-6686146.
1e eig., 78.000 km, APK-gek.,
KOUDIJS AUTOBEDRIJF B.V.
AUTOBOULEVARD.
340 1.4
1986 t/m 1990 Spoedcursus ƒ 1555. Theorie
i.z.g.st., ƒ8000. 020-6412936.
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
Mercedes Benz
340 automaat, 1986 t/m 1989 proefex. a ƒ 6,25. 020-6416607.
1183 JG Amstelveen
Renault 5 bj. '82, bodem
Subaru
Tel. 020-6455461
slecht, rijdt prima, v. knutselaar
Dir. auto Mercedes 190 D, 6/87,
Autosloperijen
Halte Sneltram: „Zonnestein"
geen APK ƒ 350. 02990-37825.
kl. impala, centr. lock., get. gl.,
AUTO SERVICE WETTER
stuurbekr. i.nw.st. 110.000 km. ANWB gekeurd, Bovag gar.
Renault 5 TD, diesel'88,1e eig.
Zwanenburgerdijk 503
Autosloperij A. de Liede
ƒ32.000. Tel. 02981-1876. Niet PEUGEOT:
km. stand:
70.000 km. ƒ 12.500.Zwanenburg. Tel. 02907-6572
Neem geen risico: orig.
UW
VOLVO-DEALER
tijd. wknd.
205 Accent... .05/90 40.000
Centrum Auto's 020-6250096.
PTT-vnjwaring RDW
Peugeot-dealer
Meeuwenlaan
128
De
enige
off.
SUBARU
DEAMercedes 260 E aut., m. '89, 205 XL mint . . .03/90 18.000
RENAULT
AMSTERDAM
(s)loopauto's
Tel.
020-6369222
LER
+
occ.
voor
Purmerend
AMSTERDAM,
zilver met., w, abs, centr. 205 XR 1.4 ....10/89 50.000
Top occasions met 1 jaar
Ook voor leasing
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
HOOGSTE PRIJS
sinds 1930
06/87 140.000
vergr., gr. get. glas, el. ramen 205 XRD
garantie
02999-278, Jisperweg 39-40.
Tel. 020-6198691
'87
10/88 59.000 205 junior
enz. ƒ 49.900. Tel. 020-6716280. 205 XRD
Wibautstraat 224
205 Accent
'88
205 XAD commercial,
Subaru
LEGACY
18
GL,
1990,
AUTOWRAKKEN
tegen de
Algemeen
020-561 96 11.
'90
05/90 28.000 205 XL-Mint
35.000 km, inruil mogelijk.
hoogste prijs voor de deur
MG
'88 Renault Fuego 2 L GTX, bj. '81, ALEX V. UDEN, 02520-15278. T.k.a.: inruilauto's Apk
309 GR
02/86 68.000 309 XR
gehaald. Autosloperij Jan.
405 GLi
'90 nw. APK, nette auto, rijdt per- Bel voor nadere informatie.
gekeurd: Kadett 1.2 LS, station Tel. 020-6361178 / 02907-6248.
MG Maestro met boardcompu- 305 Select ... .03/85 74.000 vreemde merken:
fekt, ƒ 1950. Tel. 02990-37825.
07/90 25.000
Lpg, O.b., 1-'84, ƒ6.950.ter, zwart, bj.'84, i.z.g.st., 405 GL i
Volvo 340 DL
'89 Ruime keuze in gebruikte auCenterparts
B.M.W. 315, Lpg, 6-'82,
ƒ7500. Tel. 020-6476692 (na 405 GR 1.6....04/89 63.000 SuzUki Alto GL
'87
MOOY ÉN ZOON
405 GR/Break LPG,
to's met 1 jaar top-occasion v/h Museum autobedrijven ƒ5.250.- B.M.W. 315, 5-'82, vraagt sloop- en schadewa18.00 uur).
'88
07/89 61.000 Fiat Panda 1000 CL
ƒ6.250.- Ford Resta, 5-T gens. Origineel R.D.W.-vrijwagarantie bij Renault-dealer
405 GR 1.6 LPG,
Inruil en financiering mogelijk AUTOHUIS BLOK, S. v. Hou- Al 15 jaar uw dealer ƒ 7.950.- Ford Orion 1.6. GL, 10- ring. De hoogste prijs en geen
Mitsubishi
11/88 104.000 Adres: Baarsjesweg 249-253, tenstraat 199, Amsterdam'83, ƒ 7.250.- Skoda 120 L 4-'84 risico. Tel. 6107942 of 6107946.
In PRIJS gelijk,
405 GLD
07/88 79.000
ƒ1.250.- Autobedrijf Berebeit, Grote sortering ONDERDELEN
A'dam, tel. 020-6121824.
Geuzenveld. Tel. 020-6131345.
GALANT GLX stat. turbo diesel 405 Ml 16
in SERVICE beter!
01/88 54.400
Amsteldijk 25, Tel 020- 6627777 van alle schade-auto's, alle
bj. '84, ƒ3950.
Ook voor een gegarandeerde
ZUIDWIJK MINERVALAAN
505 GR
04/85 100.000
merken, alle bouwjaren.
SAPORO GLX ferrarirood, m. 505 GL
Skoda
occasion.
AMSTERDAM - ZUID
±50 auto's, APK gek. Den
01/87 105.000
'83, stereo, in nw. st. ƒ4750. Ford Sierra 4-drs.,
205 GE '84
ƒ 7.250.Brielstr. 18, A'dam, zijstr. Haar- Ravenstijn, 02502-5435.
TREDIA 1,4, 4 drs., bj. '84, 2.0 CL
ƒ 13.950.- Skoda Rapid coupe 130 G, bj. Ruysdaélkade 75, A'dam-O.z:
lemmerw.
bij
molen Het HOOGSTE BOD?? Bel
01/89 35.000 205 GE '88
ƒ2750. EXPOCAR TRADING. Honda Aerodeck,
205 Junior '86
ƒ10.500.- '85, puntgaaf, nw APK, rijdt ' Info 020-6623167-6732853
020-844079. Tevens INKOOP. voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Tel. 020-6153933.
Loop, sloop en schadeauto's
2.0 EX
02/87 102.000 205 Accent '87 . ...ƒ12.500.- perfekt ƒ 1950. 02990-37825.
205 Accent '90 ....ƒ17.500.m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
GOLDCAR AMSTELVEEN
Mitsubishi Colt,
Bedrijfsautos
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi 1.2 GL
01/87 110.000 205 Accent '91 ....ƒ18.950.Suzuki
occasions. Tel. 020-6433733. Mitsubishi Colt 1500 GLX 205 GR 1.3 '87 ....ƒ13.950.Auto's te koop
CHEVY VANS
04/84 89.000 205 GTI 1.6 commercial (grijs
Mitsubishi Lancer 1,2 GL bj. '85 aut
Auto
Amstelstad
Suzuki-Dealer
kenteken),
'86
ƒ
13.500.Nieuw
en
gebruikt;
diesel
en
gevraagd
+ trekh. en radio-cass. km Opel Kadett 1.3 LS,
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
ƒ14.750.benzine. Officiële Europese
01/87 56.000 205 GT 1.6'85
52.000 ƒ 7500. 02990-31666.
Showroom
Hemonylaan
25
A
(verl.
A.
Cuypmarkt),
020-6799100.
309
XR
1.6'88
ƒ15.750.fabrieksgarantie,
service
en
Citroen AX 1.1
DE HOOGSTE PRIJS
04/89 43.000 km 405 GLD 1.3 '90 ...ƒ30.950.- Showroom/werkpL/magz. Minervalaan 85,020-6793249/6713581 onderhoud. Import USA Cars, elk merk auto a contant met
Nissan
Lada 2105 '87
ƒ 4.950.
Keurenpl. 9, A'dam-Osdorp. vnjw.bewijs. Tel. 020-6105478.
Van Deinum - Suzuki-dealer
•Ford Sierra 1.6 Cl '90/ 21.500.Tel. 020-6670121.
HOOGSTE PRIJS
Diverse Suzuki occasions in voorraad
Bluebird SGL 2 L, m. '87, LPG
-12 mnd. gar. Inr., fin. en
Nu nog makkelijker bereikbaar via de nieuwe toegangsweg!
voor elk merk auto, a contant,
Peugeotdealer
alles elektra, ƒ 8950. Stanza hb,
verz. mog. Ook inkoop.
Accessoires en met vrijwaringsbewijs.
Jarmuiden 29, Amsterdam Sloterdijk, tel. 020-6148933
m. '83,5 bak ƒ 2750. EXPOCAR
Amstellandlaan 1
Minervalaan 86, 020-6629517.
Tel. 02990-37825.
TRADING. Tel. 02C-6153933.
Donderdags koopavond.
WEESP, Tel. 02940-15110
onderdelen
Zeilemaker
Landsmeer
Suzuki-dealer
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
INKOOP AUTO'S, ± ANWBNissan Bluebird, 2.0, LX, diesel, Peugeot 309 XLD D., bj. '88,
voor A'dam Noord e.o.
'87, 4-drs., stuurbekr. ƒ9990.-. zeer nette auto, ƒ 11.950,-.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. pr., snelle afw. a contant m.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
• „SHOWROOM",
vrijw. bew., def. geen bezw.
Centrum Auto's 020-6250096. 020-6105478.
Klaar terwijl u wacht.
de autorubriek
Tel. 020-6108280/6149352.
Suzuki-dealer biedt aan:
•Auto te koop? Plaats een
Ruilstarters en dynamo's.
NISSAN MICRA, 3e mnd. '89,Peugeot 505 GLD Turbo, bj.
voor Amsterdam
SHOWROOM advertentie. U SAMURAI SJ 413 Van, 9-'87,
Valkenburgerstraat 134.
Koop- of VERKOOPPLANwit, 45000 km., praktijk-erva- '85, grijs met., zeer netto auto,
en omgeving.
zult verbaasd staan over het 37000 km., wit, ƒ 14.250,Tel. 020-6240748.
NEN? Bel dan snel Nationale
ring. Inr. mogelijk, 02520-15234. ƒ5950,-. 020-6105478.
Tel. 020-6658686.
resultaat.
SWIFT 1.3 GLX, 5-drs., 10-'90, Grote sortering ONDERDELEN Occasionlijn. 023-365206
11000 km., wit, ƒ20.950,Te koop gevr. Peugeots 404,
Suzuki Alto, GL, '88,1e eigeria- SWIFT 1.3 GTI, 3-'89, 62000 van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
504,505, J5, 604 TD. Schade of
resse, in. nw. st. ƒ 8750.km., wit, ƒ 19.250,RAVENSTIJN, 02502-45435.
sloop.
Autocommerce,
Centrum Auto's 020-6250096. SWIFT1.0 GL, 9-'89,40000 km.,
Lid Nevar.
023-338895.
rood,
ƒ
14.450,• Bewijsnummers van een geTOYOTA-DE GRAAF
SWIFT 1.3 Gl, 7-'87, 58000 km.,
Adverteren in „Showroom"
plaatste "SHOWROOM"
Alle onderdelen voorradig.
Tel. 020 - 665.86.86
advertentie krijgt u alleen toe- rood, ƒ 10.950,Condensatorweg 44, A'dam
ALTO
GL
aut.,
7-'88,
35000
FAX 020 - 665.63.21
gezonden als u dat bij de opSl.dijk. Info: 020-6865511.
km.,
blauw
met.,
ƒ
10.950,Postbus 156, 1000 AD A'dam
gave van de advertentie kenOok zaterdag geopend.
baar maakt. De kosten daar- ALTO GL, 6-'88,37000 km., wit,
ƒ
9.950,voor bedragen ƒ 3,Campers
en diverse ALTO's v.a. 1983,
Service en
ƒ 2.950 - ƒ 5.000.
• De autorubriek
reparatie
Te koop of te huur
LUYKX BV
„SHOWROOM" heeft
amerikaanse 5-pers. camper
Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort
Badhoevedorp, 020-6594330
een oplage van 750.000 ex.
APK + grote beurt v.a. ƒ 290 Te huur v.a. ƒ 1.200.- p.wk.
In Het Parool en in de maar liefst 18(!) nieuws- en huis-aanDIESELSERVICE;
Te koop v.a. ƒ 65.000.brandstofpompen; verstuivers Adventure Cars - 02908-6499.
huisbladen van Weekmedia die in Groot Amsterdam
Toyota
cil.koppen vlakken. Garage/
worden verspreid. Totale oplage 750.000 exemplaren.
motorenrevisie FEENSTRA,
Diversen
Aanbevolen door ,,Toyota de Graaf"
Industrieweg 27, Duivendrecht

Peugeot

Ouke Baas

Meer Waar Voor Uw Geld!

Aster

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Van Vloten
Amsterdam

Cobussen

Ford Capri 1,6 S, bj. '78, nw
APK, rijdt prima, nette auto
ƒ 1450. Tel. 02990-37825.
Ford Escort 1600 Diesel, bj. '85,
sunroof, brede win., sportstuur,
tr.haak. Zeer zuinig. Vr.pr,
autoverhuur
ƒ8250.-. Tel.: 02990-46965.
o.a. AX, BX en ZX
Ford Sierra 1.6 Combi, bj. '87,
vanaf ƒ40,10 excl. BTW
l.groen, m. orig., Ford roofrek
Tel. 020-6932750
S. Stevinstraat 12a, A'dam zr. mooi, ƒ 10950.020-6105478,
Ford Sierra 2.3 CL. diesel, '88
77.000 km, nw.staat, ƒ 16.750.
Ferrari
Centrum Auto's 020-6250096.
Zelf rijden in FERRARI 308
Ford Sierra 2.3 D., 3-drs., m
GTSi (Type Magnum)
'86, rood met., ƒ8950,PORSCHE 911 Carrera Targa Tel. 020 - 6105478.
voor trouwen, Uniek! 2 verlenc
de Lincoln's 7,85 m. lang, w: T.k. wgns emigr. Ford Escort 16
bj. 81, APK 7/92, i.z.g.st. Lgrm
en blauw, type '91. Bel
+ trekh. ƒ3200. 020-6982395
Meijers BV: 030-444411:

ingdijk

Opel

21-11

Van der Pouw
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'n Sne//e start voor 'n succesvolle autoverkoop
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op
komt dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?
Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt
u contact met zo'n 750.000 potentiële kopers.

Geef nu uw advertentie

\èe bon
In 4 dagen zo'n 750.000
vonkende verkoopcontacten.

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

-tf

Adres:.
Postcode + Plaats:.

-W-'. *

Telefoonnummer: -

. Handtekening:.
J

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

'

'

'

'

'

'

2
3
4
<u
Ol
QJ
5
6
7
8
9
10

Auto's in

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

tel. 020-6980639.
dec. '86 ƒ 9.450
sep. '85 ƒ 8.500 APK keuring zonder afspraak
mrt. '87 ƒ10.950 Ook reparaties en onderhoud
mrt. '88 ƒ11.750 Garage West-Center, 2e
sept. '88 ƒ15.500 Helmerstr. 15, tel. 020-6122476
nov. '86 ƒ 9.950
mrt. '87 ƒ10.950 A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
mei. '86 ƒ 9.750
Feenstra & Jimmink
aug. '89 ƒ 19.750
sep. '88 ƒ 18.000 Asterweg 24A A'dam 636470;
mei. '84 ƒ 7.950 Auto Centrum Duivendrecht.
. feb. '91 ƒ30.950 Groot onderhoud incl. APK
jul. '91 ƒ31.750 en gratis leenauto, v.a. ƒ 299,
Schade-herstel 020-6995176.
feb. '89 ƒ 16.950
RADIATEUREN
jan. '89 ƒ 16.750 BLOKSMA
warmtewisselaars, Kapoeas
weg 17, A'dam, 020-6148385.

Tel. 020-6865511.

nr-\p r\

HP „p.p,., prijs incl.
DVO D. l .W. 6% B.T.W.
'

25,00

Toyota Starlet 1.0 Spec
Toyota Starlet 1.3 DX
Toyota Starlet 1.0 DX
Toyota Starlet 1.0 XL
Toyota Corolla HB 1.3 XL
Toyota Corolla HB 1.3 DX
Toyota Corolla HB 1.3 DX
Toyota Carina Sed. 1.6 DX
Toyota Carina Sed. 1.6 XL
Toyota Hi-Ace 9 pers. DSL
Toyota Celica LB 2.0 XT aut
•Demo* Toyota Carina Sed 2.0 GLI . .
*Demo" Toyota Camry 2.0 XLI Exiv
Citroen BX 14 RE
Ford Escort 1.6 i 4-drs
Condensatorweg 44

26,50

36,00

38,16

47,00

49,82

58,00

61,48

69,00

73,14

80,00

84.80

91,00

96,46

102,00

108,12

vliegen de deur uit!

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/
Rokin 110, Amsterdam. Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan der Helende
Meesters 421 B. Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn. Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort, Gasthuisplein 12.

TOYOTA DE GRAAF
nieuw + gebruikt
Condensatorweg 44
A'dam-Sl.dijk, info-6865511
Ook zaterdags
Toyota Starlet 1.0 DX, wit, mrt
'87, 70.000 km, ƒ8500. Tel.:
02979-86213.
Toyota Starlet, 1.3 XL 12 v. '88,
Kleur rood, ƒ 12.500.- Centrum
Auto's 020-6250096.
Door inruil:
HI-LUXE, sept. '89, nw. model,
2.2 benz., 4x4 wd, open dak,
poly deck. Zeer mooie wagen.
Vr.pr. ƒ 26.500,- ex.
IMPORT USA CARS
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp.
Tel. 020-6670121.

Voor stoelen en dashboards ,
REPARATIE OP LOCATIE
van leer en kunsteer
UTICOLOR 02207-17753
Wordt nu autonj-mstrukteur en
bepaal je eigen inkomen.
Werkgarantie mogelijk. De
goedkoopste en de beste van
Ned., ƒ 1650.-. MICHEL opl.
020-6853057'02990-34768.
• „SHOWROOM"De autorubnek voor
Amsterdam en omgeving.
Oplage 750.000 ex.
Elke week in Het Parool en
alle uitgaven van WEEKMEDIA.

Tel. 020-6658686.

rechtstreeks uit Duitsland
*BEHOORLIJKVÖÖRDEÜIGËR!*
Zondag 22 september feest in Werlte.
Wij zijn dan geopend van 14.00 tot 18.00 uur.
'

"Vraag "
n
a
a
f
:
~
G Onze katalogus
18-9wkm
Q Gratis bezoek thuis+offerte
G Gratis en vrijblijvende offerte volgens
bijgaande tekening (s.v.p. merk vermelden)
Naam:
. Adres:
Woonplaats:
Telefoon:
Stuur deze bon naar: Postbus 733, 7600 AS Almelo

"

Toyota Carina, m. '82, 2-drs.,
APK, puntgaaf, ƒ2450,- Tel.
020 - 6105478.
• Handelaar of particulier.
Uw auto(s) aanbieden in
„SHOWROOM" is dé manier.

Tel. 020-6658686.

Showroom: Industrieterrein D 4476 Werlte (D)
of bel rechtstreeks met onze Nederlandse afd.
Tel. 09-49595120818 - Fax 09-4959512867

Zolang ik hier woon, hebben wij al een abonnement op het Zandvooits Nieuwsblad. Die krant hoort erbij en daar zeg ik geen
woord teveel mee. Het is toch de enige mogelijkheid om op de
hoogte te blijven van wat er in je woonplaats gebeurt? Een dagblad schrijft daar niet zo uitgebreid over, dat heeft wel ander
nieuws te melden.
Omdat de kinderen de deur uit zijn, heb ik nu alle tijd en daar wil
ik wat mee doen. Ik heb me in het sociale leven gestort, buurtwerk en zo. Dan merk je pas goed hoe belangrijk het
Zandvoorts Nieuwsblad is. De redactie heeft altijd een
open oor voor ons en de medewerking van de krant
is voor ons van groot belang. Via de krant leggen we
contacten en zijn we in staat ruime bekendheid aan ons werk te geven.
^
Mijn man en ik gaan graag uit.Muziek, toneel, tentoonstellingen. We
gunnen ons tijd voor cultuur, zogezegd. Het Zandvoorts Nieuwsblad bericht daar
ook over. Gelukkig. En zo kwamen we er achter
dat hier in de buurt een heel leuke expositie van
schilderijen werd gehouden. Waar zo'n krant al niet goed
voor is.
Zodra die in de bus ligt, lees ik 'm vluchtig door en in
het weekend neem ik er echt de tijd voor. Daar kijk ik
naar uit...
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt u
een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De krant
die schrijft over de plaats waar u woont.

e
moet
ik hebben. Omdat ik graag wil weten
TM 31 t~l "B "1 1 1* 11 tic ^ krant
'
' wat 7.ich in mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking
ontvang ik Het Zandvoorts Nieuwsblad 13 weken voor maar ƒ 11,-

ebiad
Nauni: (m v)
Adres:

_

_

Postcode Plaats: ___
Teleloon: _..

___________________ (i. v. m. controle bezorging) WK

Giro Banknr.: „
Daarna word ik abonnee en betaal per
Q maand f 4,75*
Cl kwartaal f 15,ü halfjaar f 27,Q jaar f 49,* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij automatische betaling. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
l " kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven: 020-668.13.00
Stuur de/e bon in een open envelop naar \\eekmedia. Antwoordnummer
10051. 1000 PA Amsterdam, l" hoeft geen post/egel te plakken.

Wie 'n abonnement heeft
weet meer!

650.000 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

Donderdag 26 september 1991

Los nummer ƒ 1,50

Zandvoort
IMie
51e jaargang nummer 39

Oplage: 5.100

Fiscalisering per l januari 1992

Parkeerboete
per l januari
:ors omhoog
ZANDVOORT - Als het college van burgemeester en wéthouders zijn zin krijgt, gaat de
parkeerboete in Zandvoort volgend jaar fors omhoog. Met
name het niet of onvoldoende
betalen bij een parkeermeter,
gaat de automobilist méér geld
kosten. De opbrengst gaat
rechtstreeks naar de gemeentekas. De maatregel is het gevolg van de fiscalisering van
parkeerboetes, die op l januari
1992 moet ingaan.
Een parkeerovertreding kost de
automobilist nu nog vijfendertig
gulden, of ongeveer vijftig gulden als
de zaak voor de rechter komt. Als de
fiscalisering van parkeerboetes in
Zandvoort door gaat, wordt het tarief in deze gemeente vijfenzestig
gulden. In feite is het dan geen boete
meer, maar een 'naheffingsaanslag'.
Daardoor kan de opbrengst rechtstreeks in de gemeentekas vloeien.

Het weer is afgelopen sei- n
zoen nog nel op tijd omge*3
slagen, waardoor de strandpachters een financieel debacle bespaard bleef.

83 e r o enm <ci
Marianne Rebel is met haar
n
schilderijen in een paar
O
maanden tijd bijna wereldberoemd
geworden.

en nacht op het politiebureau komen betalen.

Door vier doelpunten van
C
Paul Longayroux behaalde
*?
Zandvoort'75 een gemakkelijke 4-1
overwinning op Blauw-Wit

Desnoods kan een wielklem worden aangebracht, die pas verwijderd
wordt als de autobezitter heeft betaald. Ook daarvan worden de kosten doorberekend. De gemeente beschikt op dit moment over vijfentwintig wielklemmen. Als de eigenaar zich na 24 uur nog niet heeft
gemeld, kan het voertuig worden
weggesleept, waarbij alle sleep- en
bewaarkosten in rekening worden
gebracht.

De tips voor Zandvoort en
~y
omgeving voor komende da/
gen staan in de rubriek 'Te Kust en
Te Keur.

De Doe-het-zelver wordt pro- Q
fessioneler en is bereid meer
5?
te betalen voor kwaliteit, meldt een
deskundige uit deze branche. Verder op de ATV-pagina: vuurwerk
barst in tuin los.

Zeper

Het college verwacht dat van de
hoge boetes en bijkomende kosten
een schrikeffect uit gaat, met als resultaat een beter betaalgedrag. Directe aanwijzingen daarvoor zijn er
echter nog niet. Andere gemeenten
die tot fiscalisering zijn overgegaan,
zijn daar pas kort geleden mee begonnen en kunnen dus nog geen betrouwbare cijfers leveren. „We moeten een jaar in het diepe springen",
Voor de fiscalisering is nog ko- erkent wethouder Ingwersen. „Je
ninklijke goedkeuring nodig, maar moet incalculeren dat je een zepert
wethouder Ingwersen verwacht dat haalt".
de maatregel al op l januari 1992
Vooral de reclameborden op het
ingevoerd kan worden. Volgens hem
levert dit de gemeente komend jaar Strafrecht
Andere vormen van foutparkeren,
'een kleine ton' op; de gemeentelijke
sector 'Middelen' kwam op een net- bijvoorbeeld op de stoep of bij een
parkeerverbod, vallen dan onder het
to opbrengst van 99.255 gulden.
strafrecht. Daarvoor blijft de gebruiDat bedrag is gebaseerd op de 4919 kelijke boete gehanteerd, volgens
ZANDVOORT - „Als omwonenprocessen-verbaal die de contro- het landelijke tarief. Ook dat zal
leurs vorig jaar opmaakten bij par- trouwens volgend jaar verhoogd den het niet eens zijn met de plaats
keerautomaten en -meters.
worden, zoals aangekondigd in de van de borden, dan kunnen zij bij
Miljoenennota. De boete voor fout- ons bezwaar indienen". Dat zei wétparkeren komt op vijftig gulden. houder Van Caspel dinsdagavond in
'Naheffing'
Wie zijn voertuig op een fietspad of de gemeenteraad, naar aanleiding
De fiscalisering geldt alleen voor zonder vergunning op een invalide- van vragen van PvdA en D66 over de
boetes bij parkeermeters en -auto- parkeerplaats neerzet, gaat honderd metershoge reclameborden die her
en der in het dorp zijn geplaatst.
maten. De nalatige automobilist gulden betalen.
Vooral de borden op het Ir. G. Friedkrijgt een 'naheffing' van de verhoffplein hebben kwaad bloed gezet
schuldigde parkeergelden. Boven- Zie ook pagina 3
dien worden hem ook de kosten
hiervan doorberekend. Hij kan dag
(ADVERTENTIE)

Ir.G. Friedhoffplein hebben veel kwaad bloed gezet.

Folo Bram Stijnen

Bezwaar tegen borden is nog mogelijk

Flieringa
gehuldigd

Recept
voor25%
korting
op
i glazen
+j
Hans Anders overtreft zichzelf.

op alle typen glazen van
ons eigen glasprögramma.
Nog vragen?

«--

(Archieffoto)

ZANDVOORT - Raadslid Piet
Flieringa is dinsdagavond door
burgemeester Van der Heijden
gehuldigd, omdat hij 25 jaar gemeenteraadslid is, de laatste jaren voor Gemeente Belangen
Zandvoort. Volgens van der
Heijden is hij een 'scherp analyticus met een scherp oordeel.
„Soms iets te scherp". Iemand
'die een felle woordenwisseling
niet uit de weg gaat'. „Daar ben
ik in '88, toen ik hier kwam, al
enigszins voor gewaarschuwd".
Milder, was het raadslid niet geworden.
„Het is nog geen tijd voor
mildheid", reageerde Flieringa,
„en het verbale geweld was ook
' hard nodig". Volgens hem is er
in die 25 jaar wel méér openheid
gekomen, maar aan één ding
schort het nog: „We kunnen nog
steeds niet omgaan met democratie", aldus Flieringa, wijzend
op de 'machtsblokken' binnen
de gemeenteraad. „Er moet
méér naar minderheden geluisterd worden".

B Waterstanden
Datum
26 sep
27 sep
28 sep
29 sep
30 sep
1 okt
2 okt
3 okt
4 okt

HW
05.29
06.06
06.42
06.22
07.12
08.05
09.35
11.06

LW
01.04
01.35
02.15
02.56
02.25
03.15
04.15
06.20
08.14

B

HW LW
17.47 13.25
18.26 14.06
19.01 14.35
18.41 14.16
20.26 15.00
01.10 15.55
22.20 17.05
23.45 18.46
12.25 .20.05

Maanstanden:
Dinsdag 1 okt. LK 01.30 uur
Doodtij 3 okt. 11.06 u. NAP+56cm

de Klantenservice.
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HANSAWXKS
O

Déze week verschijnt een nieuwe
advertentie, met de mededeling dat
De gemeente kampt al jaren met
de vergunning is afgegeven. Omwo- duivenoverlast op het Raadhuisnenden kunnen hiertegen binnen de plein. Vooral het raadhuis en het
vaste termijn bezwaar indienen.
gemeentepand aan de overkant
moesten het vaak ontgelden. De ondergepoepte traptreden en bordes
(ADVERTENTIE)
waren menigeen een doorn in het
oog, vooral de gemeentebodes klaagden steen en been. ledere morgen
waren zij in de weer om met een
brandslang de ongerechtigheden te
verwijderen.
Ook Bertus Balledux, vanouds belast met het uitleggen van de rode
loper voor de bruidsparen, ergerde
zich vaak groen en geel aan de
'agressieve' duivenstront. Tijdens
een opknapbeurt van het raadhuis
bleek pas hoe agressief het spulletje
was en welke schade de duiven in de
loop der jaren hebben aangebracht.
De ornamenten, vervaardigd uit
kalk-zandsteen, plus het gemeentewapen waren flink aangetast.
Aan de overlast is nu een eind gekomen. De gemeente heeft roestvrijstalen pennen aan laten brengen én
over het gemeentewapen een net laten spannen, die de duiven moeten

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

Ook zónder ooqartsrecept.

P

T

I

C

I

E

N

S

17166

U vindt onze adressen in de Gouden Gids. Aanbieding geldig t/m 19/10/1991 en bij inlevering van deze advertentie.
Andere kortingsregelingen zijn hierop niet van toepassing.

J

•**t

genomen om de verwilderde
duiven uit de goten van het
raadhuis te weren.

Uw krant niet
ontvangen?

u tijdelijk maar liefst 25% korting

toch een vergunning gekregen om
acht borden te plaatsen. Dit heeft indirect - te'maken met de afspraken
met dit bedrijf. Mediamax heeft de Zaterdagnacht om 3 uur:
vervanging van de bushokjes in D.e klok één uur achteruit
Zandvoort op zich genomen.

Duiven verjaagd van Raadhuis

Welstandscommissie

Bij inlevering van deze bon krijgt

• Piet Flieringa, vijfentwintig
jaar gemeenteraadslid.

bij omwonenden. „Ik zal mij er met
Van Caspel gaf toe dat het college
hand en tand tegen verzetten", zegt het oordeel van de welstandscomL. Buursema, die er vanuit zijn missie naast zich neer heeft gelegd.
woonkamer tegenaan kijkt.
De commissie vindt geen enkele
plaats geschikt voor dit soort borEr is nogal verbazing gewekt door den, desondanks heeft Mediamax
de snelle plaatsing van de borden.
Op een moment dat de meeste al
geplaatst waren, verscheen in de
kranten een advertentie van de gemeente met de mededeling dat er
een bouwvergunning voor de borden
was aangevraagd. Als een bouwaanvraag voldoet aan de eisen van het
ZANDVOORT - Het bordes
bestemmingsplan en de bouwveror- van het raadhuis is eindelijk
dening, moet de vergunning wel af- poepvrij. De bruidsparen kungegeven worden, zo verdedigde Van nen weer ongestoord binnenCaspel het optreden van de gemeen- schrijden. Er zijn maatregelen
te.

• Boven de ingang van het raadhuis wordt een net gespannen.
Foto Bram Slijnen

weren. Het net is vanaf de straat
nauwelijks te zien. De goten werden
ingestreken met een speciale, duivenwerende pasta.
„Dierenvrienden kunnen gerust
zijn", zegt een medewerker van de
firma die het klusje afgelopen week
binnen enkele dagen klaarde. De
pennen zijn volgens hem niet gevaarlijk voor de dieren, de pasta is
'milieu- en diervriendelijk'.- Dat de
maatregelen helpen, is aan de overkant van het Raadhuisplein al bewezen. Daar zijn dezelfde materialen
met succes toegepast op het andere
gemeentegetaouw, het voormalige

Publieke Werken.
Volgens
gemeentevoorlichter
Egon Snelders is dit de goedkoopste
en meest doelmatige oplossing. De
ambtenaren konden het niet over
het hart verkrijgen om de duiven te
laten afschieten. „En de duiven horen nu eenmaal bij het Raadhuisplein", aldus Snelders.
De bodes zijn, met de winter voor
de deur, maar wat blij met de voorzieningen. „Spuiten is er niet meer
bij", bevestigt één van beide. „Bovendien kunnen de bruidsparen
weer met schone handen langs de
trapleuning naar boven".

Zandvoortse computerdag op Europees formaat
ZANDVOOET - Méér dan
vijfendertig standhouders uit
binnen- en buitenland waren
afgelopen zaterdag te vinden
op de derde Zandvoortse MSXcomputerdag in 't Stekkie. De
publieke belangstelling bleek
enorm. Het evenement trok
ruim twaalfhonderd bezoekers.
De dag werd georganiseerd door
de MSX Gebruikersgroep Zandvoort en de Stichting Genie en kan
gerekend worden tot de grootste
MSX-bijeenkomsten van Europa.
Het evenement stond in het teken
van de nieuwste ontwikkelingen van
dit computersysteem, wat te zien
was aan de talloze bijzonderheden
en nieuwtjes uit binnen- en buitenland. De grote 'computerlanden' Korea en Japan waren eveneens vertegenwoordigd.
Veel aandacht dus voor de verschillende activiteiten, de veiling
van minder bekende spelen en de
particuliere verkoop. Jaap Hoogendijk, een van de organisatoren, toonde zich dan ook dik tevreden na afloop. „Dat het druk zou worden,
hadden we wel verwacht. Maar van
het aantal bezoekers dat zaterdag
kwam opdagen, hadden we alleen
maar kunnen dromen".

krant mout ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat /ich in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Xandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 11,00

H Wieuweblad
I'ostcode/l'laats:
Telefoon: L_J

L

J

L

J (i v.m. i-niurnk' luv(>ri;mi:) \\ K

Ciro/lianknr.: l L
Daarna word ik abonnee en betaal per D maand./' 4,75* D kwartaal j' 15,00
G halfjaar ƒ 27,00 D jaar ƒ49,00
* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling. Voor postabonnees gelden
andere tarieven.
l' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-66,S.l.i.O().
Stuur deze bon in een open envelop naar
Vi'eekmedia. Antwoordnummer 10051. 1000 I'A
Amsterdam, l' hoeft geen po.stx.egel te plakken.
8 "710371"017003

• Op de vele computernieuwtjes kwamen ruim twaalfhonderd belangstellenden af.

Folo Bram Slijnen

L
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FAMILIEBERICHTEN

t

Hierbij wil ik alle klanten van

Rust mi maar uit,
je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het met veel moed gedaan.
Wie kan begrijpen, wat je hebt geleden.
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan.
Plotseling en geheel onverwacht, tengevolge van
een ongeval in Israël, is van ons weggenomen
mijn lieve man en onze vader

Lieve Monique
(mevrouw Ililhers)

Van harte gefeliciteerd met
je verjaardag.

Frederik

Hendrikus Franciscus Maria
Demmenie
15 september 19'!l
15 september 1991
Joke Demmenie-Bruyning
Renske
Freddie
John Paul
Celsiusstraat 205
2011 TH Zandvoort
De teraardebestelling heeft op woensdag 25 september op de R.K. Begraafplaats St. Barbara,
Soendaplein te Haarlem, plaatsgevonden.

Je (suiker)oompje

Bianca v. Hccms
on

Ilcnri Dolman
worden woensdag '2 oktober om 14.30
uur Kclrouwd door

Piet van Staveren

in het Raadhuis te Zandvoort
Wij wensen hun veel go luk en een fijne
huwelijksreis.
Ria, Kinus, Di'siiw, Christian un Boob

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, geven wij U kennis dat op 84jarige leeftijd van ons is heengegaan onze lieve
moeder, schoonmoeder en oma
Jacomina Louisa Antonia de Jong
weduwe van Lucas van Soolingen
Zandvoort:
A. L. van Soolingen
M. J. van Soolingen-Bos
Rpn
Michael
Bochum:
E. H. Guhler-van Soolingen
H. Guhler
Danny
Correspondentieadres: A. L. van Soolingen,
Lorentzstraat 24, 2041 SB Zandvoort.
De crematie heeft op donderdagmiddag 26 sept.
plaatsgevonden.

Na een werkzaam leven is na een kortstondig
ziekbed op 75-jange leeftijd in Canada overleden
mijn broer
•j

Gerardus Rudolph Bisenberger
Mission BC, 20 september 1991
J. G. Bisenberger
Kanaal weg 31
2042 VC Zandvoort

La BonBonniere
bedanken voor hun klandizie.

Volop herfstbloemen
in prachtige
kleuren

Mijn zaak wordt per l oktober
voortgezet door

Ronald en Paulo
Hun wens ik héél véél succes.
Josien Hildering

ÏÏ.ERICA

HEEL LEUK

J

vonden wij het zaterdagavond dal jullie
er allemaal waren. Bedankt voor alles.
La Bastille bedankt voor de (laatste)
avond.
Fred bedankt voor het culinaire
hoogstandje.
Het was heel gezellig.
Bouwe, Suze en Priscilla

U had ons geen mooiere dag kunnen
geven...

Het luas geweldig!
Mede dankzij uw belangstelling
loerd ons 25-jarig huwelijksfeest
op 21 september jl. voor ons écht
een onvergetelijke dag.
Boud en Gr eet v.d. Burg

Sol, Ritch en Nico

Zandvoort Centrum ruim
2 k.app.
per 1-10, boven
Horecabedrijf.
Ind. hal, woonk. met open
keuken
si kam., badk. met douche,
grote bergkast,
huur ƒ 625 p.mnd.
Voorschot
verw. + ww. ƒ150,Borg. ƒ 2000.
Br. onder nr. 249355 bur van
dit blad.

gefeliciteerd met jullie
nieuwe zaak

„The Hungry Whale"
Anneke, Bob en Thijs

A.K.B.
Algemeen
kamerverhuur bureau

Voor een baas is het een wens
al 42 jaar een hardwerkend mens.
Maar je mag nu de VUT in.
Tijd voor je hobby's en gezin.
Niet meer vroeg op
en dan vrije tijd volop.

Voor verhuur van uw
kamers/
appartementen en
etages aan
geselecteerde huurders.
Voor verhuurder geen kosten.

Wil, Annemiek, Ingrid, Wim Jr.

Tel. 02507-17782

Te huur gevraagd

GARAGE

Solly, Richie en Nico,

de Schelp of
omgeving.

Tel. 19814

The Hungry Whale
Willy, Carla, Jaap,
Rika en René

BOOT NATUURSTEEN
gespecialiseerd
in grafmonumenten

Onze adviseuse zal u graag thuis bezoeken
om u kennis te laten maken met onze
complete serie grafmonumenten.
Ook is er op afspraak een bezoek mogelijk
aan onze showroom.
Voor kwaliteit, service
en een scherpe prijs
Meer en Duin 21 - Lisse
02521-13308
02507-15427

Fa. Frank
Dakbedekkingsbedrijf
Gespecialiseerd
in alle soorten
dakbedekking,
leien, pannen,
zink- en platte
daken.
Tevens rep. van
dakgoten.
Ook voor
timmer-, voeg- en
stukadoorwerk.

Huwelijk
De^e advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoos kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, hu\velijk, geboorte of overlijden.
De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5 100 exemplaren.
U betaalt daarvoor slechts f30.- (excl. G7r BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn,
tel. 02975-10041.

Zandvoort, 24 september 1991
Liefste

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

Lieve Ard
De pijn is bijna niet te dragen.
Maar de herinneringen zullen nooit vervagen.
We houden van je,
Nicoline & Eva

GEBOREN !

telefoon 023-385478

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

Inleveren enquêteformulieren
woningmarktonderzoek
Begin deze maand zijn 4000 enquêteformulieren verspreid. Het onderzoek is
bedoeld om inzicht te verschaffen in de behoefte aan typen woningen bij de
Zandvoortse bevolking. Het is van groot belang dat zo veel mogelijk enquêteformulieren ingevuld worden teruggestuurd.
Heeft u een formulier ontvangen maar nog niet ingeleverd?
De gemeente vraagt u de formulieren zo snel mogelijk ingevuld terug te sturen.
Uw reactie is ook in uw eigen belang.
Voor nadere informatie: bureau Voorlichting, telefoon 02507-61492.

Aangevraagde kapvergunningen
- Zandvoortselaan 295, Bentveld
- 1 boom
- Duindoomlaan 16, Bentveld
- 19 bomen
De aanvragen liggen gedurende één week na het verschijnen van deze aankondiging ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen,
Kamerlingh Onnesstraat 20. De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
9.00-12.00 uur.
Belanghebbenden kunnen gedurende genoemde termijn schriftelijk bezwaren
indienen bij Burgemeester en wethouders van Zandvoort, postbus 2,2040 AA
Zandvoort.
De bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Aangevraagde bouwvergunningen
122B91 TjerkHiddesstraat 97/99
123 B91 Troelstrastraat 9
124 B91 Strand Zuid 1
125B91Friedhofplein13
126 B91 Haltestraat 96
127 B91 Zeestraat 65

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278
Met blijdschap geven wij kennis van de
geboorte van ons eerste kind!
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't BOECKANIERTJE

bevalling

had plaats in
't Boeckaniersnest

gewicht

ruim voldoende

compositie

Koos & Bart

uitvoering

Leon & André

kraarrivisite

dagelijks van 12 tot 22 uur.

Café - Restaurant - Partycentrum
Zandvoortselaan 187
Tel. 02507-12401

JiSi

>•

verbouwen woning
plaatsen dakkapel
oprichten strandpaviljoen
oprichten portiek
vergroten badkamer
wijzigen achtergevel

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu, van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.0012.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de
beoordeling betrokken.
In sommige gevallen moet echter zonder meer een vergunning worden verleend ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting. Verder
kan het ook zijn dat er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde
Staten nodig is.

Verleende bouwvergunningen
- wijzigen indeling gevels
- oprichten tijdelijke huisvesting
- plaatsen van abri's, billboards en
euromax-vitrines

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig dagen na
verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wéthouders, postbus 2,2040 M Zandvoort.
26 september 1991

2042 XL Zandvoort

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen
ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
'
alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom (waardevast), wensenformulier, bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180, Heemstede
023-33 19 75.

EJTUT1

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Koks en kelners maken het goed. Kaarten zijn
welkom, maar uw bezoek wordt meer op prijs
gesteld...

Secretaris Bosmanstraat 40

-

uitvaartverzorging
kennemerlandbv

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Art,
Onze vriendschap duurde veel te kort.
Ik mis je steeds
vandaag
meer dan gisteren
minder dan morgen - iedere dag meer!
Nicoline

Openbare commissievergaderingen

095 B91 Secr. Bosmanstraat 19a
101 B91 Zandvoortselaan 165
121 B91 diverse locaties

De Heer is mijn Herder
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, geven wij U kennis dat op 92jarige leeftijd van ons is heengegaan onze aller
tante Jans

'f

De volgende commissies vergaderen de volgende week in het Raadhuis:
dinsdag
1 oktober 1991 20.00 uur
Cie. Maatschappelijk Welzijn
woensdag 2 oktober 1991 20.00 uur
Cie. Bestuurlijke Zaken
donderdag 3 oktober 1991
20.00 uur
Cie. Ruimtelijke Ordening

Tel. 02507-30890
023-343542

CHRIS HARDENDOOD

Jansje Albertina Dorsman
weduwe van Jaap Termes
Onze dankbaarheid gaat uit naar de meer dan
voortreffelijke verzorging van onze tante door
het personeel van het H.I.K.
Fam. Termes
Fam. Dorsman
Correspondentieadres:
A. J. Akkerman, Swaluestraat 5, 2042 KA Zandvoort
De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer
van hel „Huis in het Kostverloren", Burg. Nawijnlaan l te Zandvoort.
Gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 26
september van 19.30 tot 20.00 uur.
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 27 september om 10.45 uur in het Crematorium Westerveld te Velsen.
Gelegenheid tot condoleren na de crematie in een
der ontvangkamers van het Crematorium.
Vertrek Huis in het Kostverloren ± 10.00 uur.

Zijlweg183 Tel.023-315855 (DAG ÉN NACHT)

Op de agenda staan de desbetreffende onderdelen van de begroting
1992.

Heel veel succes met

Op aanvraag sturen wij u vrijblijvend onze
folder.

l ASSOCIATIE UnVAARTVERZÓRGI

WOONRUIMTE
TE HUUR AANGEB.

Wim,
ADVERTENTIES

Grote Krocht 24

f

opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

De Heer is mijn Herder
Heden nam de Heer tot zich onze lieve moeder,
grootmoeder, overgrootmoeder en tante
Alida Kemp
weduwe van Jan Otter
op de leeftijd van 97 jaar.
De laatste schakel met ons verleden is nu verbroken.
Onze dank gaat uit naar het personeel van het
„Huis in het Kostverloren" voor de goede verzorging.
Aus. Brisbane:
A. Vanderkruk-Otter
K. Vanderkruk
Charley
Marianne
Aus. Brisbane:
A. Varkevisser-Vanderkruk
A. Varkevisser
Kinderen, kleinkinderen
Aalten:
M. S. de Zee
F. de Zee-Kuyl
California:
S. de Zee
Aus. Norlane:
M. Kemp
C. M. C. Kemp-v. Turenhout
Oostvoorne:
N. de Zee
E. M. de Zee-Zuidam
Zandvoort:
H. Feldkamp-Kemp
A. Kemp
Zandvoort, 24 september 1991
Correspondentieadres:
H. Feldkamp-Kemp,
Lorentzstraat l, 2041 RA Zandvoort
Gelegenheid tot afscheidnemen op de dag der
uitvaart van 13.00 tot 13.30 uur in de aula van
het Huis in het Kostverloren, Burg. Nawijnlaan l
te Zandvoort.
De rouwdienst zal gehouden worden op vrijdag
27 september om 14.00 uur in de aula van het
Huis in het Kostverloren, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden om 15.00 uur op de Algemene Begraafplaats Tollensstraat te Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de ontvangkamer van de begraafplaats.

,023-315855

Fax. 02507-18015

Ruime parkeergelegenheid

zie onze advertentie elders in dit blad

VOOR DE LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Dr. J. P. Thijsseweg 17, huur ƒ496,90 per maand.
5-kamereengezinswoning met woonkamer en
4 slaapkamers.
Toewijzing aan (één-)oudergezinnen met tenminste
2 kinderen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ3.462,00 zijn.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzier
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur in het ge
velkastje ten kantore van EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

WEEKMEDIA22

3 Zandvoorts
Nieuwsblad

DONDERDAG 26 SEPTEMBER 1991
i

Strandpachters ontsnappen aanfinanciële ondergang

6

Je kunt absoluut niet spreken van een topseizoen'

ZANDVOORT - De strandpachters zijn toch nog ontsnapt
aan een financiële ondergang.
In de eerste helft van het seizoen zag het er erg somber uit,
menigeen was bang dit jaar
niet eens meer quitte te kunnen draaien. Een tweede, schitterende helft heeft het nog nét
een beetje goed gemaakt. Dat
blijkt tijdens een gesprekje
met Jaap Paap, voorzitter van
de strandpachtersvereniging,
aan het eind van het strandseizoen. Dat laatste betekent ook
een 'winterstop' voor de rubriek Strandkorrels. Vandaag
een laatste, uitgebreide aflevering.
door Joan Kurpershoek

De paviljoenhouders, die na ko- voorzitter van de Strandpachtersmend weekend hun paviljoens moe- vereniging. „En toen kregen we ook
ten gaan afbreken, hadden met de juni er nog eens overheen".
Het was een barre periode, aldus
maand maart een redelijke start van
het seizoen. Het zag er hoopvol uit, Paap, waardoor een aantal pachters
maar dat beeld veranderde al snel. in financiële nood dreigde te raken.
Zelfs de betaling van de pachtsom
De maand april viel tegen en ook kwam in het geding. „Ik hoorde van
daarna kwam er niet snel verande- een hele hoop collega's dat ze er erg
ring. „In de maand mei ging het he- slecht voorstonden. Veel zouden
lemaal mis", bevestigt Jaap Paap, niet in staat zijn om aan hun eerste
financiële verplichtingen te voldoen".
Doordat het publiek weg bleef begon ook de personeelsbezetting een
'levensgroot' probleem te vormen.
„Je had je mensen al aangenomen",
verklaart Paap. De strandpachter,
die zo gelukkig was om eindexamenkandidaten - die meestal al eind mei
beschikbaar zijn - te kunnen strikken, kon hen geen werk bieden.
Sommige vakantiehulpen gingen
daardoor naar ander werk uitkijken.
Tot de grote omslag in het weer
kwam. Paap kan zich dat nog goed
herinneren. „Die kwam begin juli.
Op l en 2 juli was het nog regenachtig, op de 3de begon de zon te schijnen en die is daarna bijna niet meer
weggeweest". Daardoor werd het re-'
• Evert Loos van Bad Zuid had het eerder deze maand wel gezien. Met het sultaat nog redelijk, vertelt hij. „Je
afbreken van zijn paviljoen heeft hij het eind van het seizoen niet afge- kunt natuurlijk absoluut niet spreWacht.
Folo Bram Sli|nen ken van een topseizoen. Maar dat is

• De eerste helft
van het seizoen
lag het strand er
meestal verlaten
bij.
(Archiellolo)

het bijna nooit. Eigenlijk denk ik dat
er niet één strandpachter geboren
wordt, die ooit een topseizoen zal
meemaken".
Dat sommige pachters de afgelopen weken al bezig waren om hun
paviljoen af te breken, vindt hij begrijpelijk. „De meesten moeten zoveel personeel in dienst houden, dat
het niet rendabel is om deze laatste
weken open te blijven. Als je bijna
alleen met je familie werkt, is dat
wat gemakkelijker".
In paniek vanwege het slechte
voorseizoen is Paap niet geweest,
door de ervaring die hij de afgelopen
33 jaar als strandpachter heeft opgedaan. „Je leert de dingen inschatten,
maar je kunt er natuurlijk helemaal
naast zitten". In juni wees hij nog op

Marianne Rebel al bijna wereldberoemd

ZANDVOORT - De Zand- seerd in 'hele dikke mensen', geïnvoortse amateur schilderes spireerd door de Zuid-Amerikaan
Marianne Rebel lijkt binnen Fernando Botero. „Sinds Hans van
werk van Botero heeft laten
record tempo wereldberoemd Pelt mij
vertelt zij. „Ik krijg al vijfjaar
te worden. Sinds zij een paar zien",
clubje les van Hans. We
maanden geleden begon met met een vast
ons ook wel 'Schilderclub
het schilderen van golfspelers, noemen
De Scharrekoppen'.
maakt zij naam in Nederland
en in de Verenigde Staten van
Amerika. Ondertussen krijgen Humor
In haar werk, dat onder andere
ook haar andere schilderijen
portretten bevat, staat de mens cenbekendheid.
traal. Dat blijkt duidelijk uit het
„Ik word sinds een maand hélemaal gek gebeld", bevestigt de Zandvoortse. „Ik verkoop m'n werk nat
van de schildersezel". Veel mensen
die het werk van Marianne Rebel
zagen, raakten razend enthousiast.
Op haar tentoonstelling die zaterdag
werd geopend in Atelier Paulus
Loot, aan de gelijknamige boulevard
nummer 21, zijn al vier werken verkocht. Twee daarvan wilden de nieuwe eigenaren al direct meenemen.
De tentoonstelling is te zien tot en
met de maand november en is in het
weekend geopend. Er hangen nu
nog zestien werken. „En die blijven
daar tot het eind van de tentoonstelling hangen", zegt de schilderes, die
zelf verbaasd is over alle belangstelling. „Ik ben en blijf toch maar een
amateur. Voor mij is het meer een
soort therapie". Marianne Rebel
schildert al vanaf haar zestiende. De
laatste jaren heeft zij zich gespeciali-

kind Lars op de hobbelpaard, de
jeugdige Piet Drommel of het 'wachtende' omaatje op een stoel. „Je zult
maar je hele leven voor iedereen
hebben klaargestaan... Als je dan op
zondagmiddag moet gaan zitten
wachten tot iemand je opzoekt..."
Toch is haar werk doorspekt van
humor. „Ik wil graag dat de mensen
erom kunnen lachen. Dat zij kunnen
zien dat ik er ook waanzinnig veel
plezier in heb". Een criticus zei eens
tegen haar: 'Geen enkele academicus haalt het in z'n hoofd om zo te
schilderen'. De man was razend enthousiast.
Haar werk kwam in de schijnwerpers sinds zij golfspelers schildert,
geïnspireerd op de Amerikaanse golfer Payne Stuart, die zijn 'kuitbroek'
min of meer als handelskenmerk
heeft. Marianne was daar weg van.
„Ik zag die man een tijdje geleden in
zo'n plusfour op TV en toen dacht ik
meteen: die is voor mij". Sindsdien
heeft zij tal van golfspelers geschilderd, allemaal in de kleuren die Stu-

ZANDVOORT - De gemeente verwacht van de fiscalisering van parkeerboetes een
schrikeffect. Onder andere
daardoor zou het een bruikbaar middel worden om het
parkeergedrag direct te beïnvloeden. De maatregel sluit andere regelingen met betrekking tot het parkeerbeleid echter niet uit, aldus het college
van burgemeester en wethouders.

• „Ik wil graag dat de mensen om mijn schilderijen kunnen lachen", zegt de
Zandvoortse Marianne Rebel.
Foto Bram Stijnen

art draagt. En dat zijn er nogal wat.
De man, die een contract heeft met
de Natonal Football League (NFL),
loopt afwisselend in de kleuren van
de ruim twintig sponsors van de
NFL. De voormalig golfcaddy Cors
Visser, die bij Marianne in huis
woont, staat af en toe model voor de
juiste houding.

der Made uit Florida, die zich met de
organisatie van golftoernooien in
Amerika bezighoudt. „Stuart en Van
der Made wilden een link leggen tussen sport en kunst. In alle takken
van sport heb je momenten die heel
mooi in de kunst vast zijn te leggen".
Aan haar werk wordt binnenkort
een reportage besteed in het Nederlandse blad Golfers Magazine, een
Toen Stuart een paar foto's met Amerikaans golfersblad heeft evenwerk van de Zandvoortse schilderes eens interesse. „En dat is niet écht
had gezien, was haar naam geves- verkeerd", geeft Marianne Rebel
tigd. Zij kreeg bezoek van Ger van toe.

j Kerkdiensten
Weekend:

28/29 sept. 1991
Hervormde Kerk, Kerkplein:

Zondag 10.00 uur: Oecumenische
dienst in Hervormde Kerk. Gezamenlijke pastores.

Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:

Vrijzinnige
NPB:

Jehova's Getuigen:

ZANDVOORT - De Lokale
Raad van Kerken houdt aanstaande zaterdag 28 september
een 'Open-Kerken-Dag'. Aan
deze dag, met het thema 'Samen op pad', nemen vier geloofsgemeenschappen
uit
Zandvoort deel.
De deelnemers zijn de Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB (Brugstraat), de Gereformeerde Kerk (Julianaweg), de Nederlandse Hervormde Gemeente (Kerkplein) en
de Roomskatholieke Kerk St. Agatha (Grote Krocht). Door de samenwerking met deze laatste heeft ook
de Antonius-kerk uit Aerdenhout
(Sparrenlaan)zich aangesloten. Het
thema van deze dag is: Samen op
pad. De deelnemers kunnen dan ook
zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur
onderweg zijn naar de vijf kerkgebouwen.
'Rode draad' is het zoeken naar
gezamenlijke ontwikkelingen in de

Zondag 10.00 uur: Oecumenische Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds.
dienst in Hervormde Kerk. Geza- A. Snijders
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, dhr.
menlijke pastores.
R. Blom
Geloofsgemeenschap

Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Zondag 10.00 uur: Oecumenische Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
dienst in Hervormde Kerk. Geza- maandag 19.00 - 21.00 uur. InL: R.
menlijke pastores.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Dinsdag 20.00 uur: Jonge Gespreks- Haarlem, tel. 023-244553.
groep

H Burgerlijke stand
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Periode:
17 - 23 sept. 1991
Ondertrouwd:

Veeze, Peter Anthonie en De Bruijn,
Marleen
Van Hasselt, Ploris Jan en Bakker
Schut, Marly Joanne

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of-voor info overdag- (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.

HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarGeboren:
nemingsregeling: J. Anderson, B.
Alex, zoon van: Dijkhof, Martin van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
René en Paap, Anette
Tim, zoon van: Van Zanten, Preddy Weenink. Informatie daarover tijRené en Mulder, Marjolein Johanna dens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuOverleden:
Lammertsma, Ferdinand Victor, ren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
oud 90 jaar

Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437, b.g.g.
023-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor-

Gehuwd:

Ongewenst bezoek

re gemeenten veel deurwaarders ingeschakeld moeten worden om de
gelden te kunnen innen. De betalingsbereidheid bij de buitenlanders
is inmiddels al sterk toegenomen,
sinds de invoering van de wielklem,
per l april 1990. Het tarief, dat wordt
berekend voor het verwijderen van
een wielklem, moet kostendekkend
zijn. Voor volgend jaar is dat berekend op 38 gulden.

het politiebureau blijft staan, wordt
vijftien gulden m rekening gebracht.
De fiscalisering is mogelijk gemaakt door de Wet inzake parkeerbelastingen van 21 juni 1990 en het
daarbij behorende Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen, die op l
januari 1991 in werking zijn getreden. De maatregel sluit andere parkeerregelmgen niet uit, maar het is
onmogelijk om deze tegelijk met de
fiscalisering, op l januari 1992, in te
Dit bedrag komt boven op de eer- laten gaan. Daarvoor moet eerst de
der genoemde naheffing. Hetzelfde Parkeernota verder uitgewerkt worgeldt voor de kosten van het wegsle- den.
pen, die - afhankelijk van het tijdstip
- variëren van 165,50 tot 210,50 gulDe nota heeft eerder dit jaar haar
den. Als de eigenaar zich nog meldt eerste inspraakronde gehad. In bevoordat de 'verwijdering' is voltooid, paalde delen van Zandvoort, met
gelden tarieven tussen 135,55 en name in het centrum en in zuid, heb165,50 gulden. Per half etmaal (of ben bewoners aangedrongen op een
een gedeelte daarvan) dat de auto op aparte regeling voor henzelf.

Het college verwacht dat van de
invoering van de fiscalisering een
schrikeffect zal uitgaan. Dat leert de
ervaring elders met het invoeren
van strengere maatregelen. Verwacht wordt dan ook, dat de bereidheid om te betalen toeneemt, zowel
van de parkeergelden als van de
eventuele naheffingsaanslag.
Waarschijnlijk wordt er voor l januari een folder verspreid met de
mededeling dat een naheffingsaanZANDVOORT - Een groot
slag 'nooit in de prullenmand ver- feest, poppentheater en andere
dwijnt'. Wanneer niet betaald wordt, activiteiten staan er op het prokomt na verloop van tijd de deur- gramma van de Kinderboekenwaarder langs. Daarnaast zal er op week in de Zandvoortse Openworden gelet, dat zich buiten het fiscale gebied geen parkeerexcessen bare Bibliotheek aan de Pringaan voordoen. Veel automobilisten sesseweg. Deze gaat aanstaanzullen waarschijnlijk een 'veilig' de woensdag van start.
plekje zoeken, op plaatsen waar
De Kinderboekenweek wordt
geen parkeergeld betaald hoeft te
woensdagmiddag 2 oktober om twee
worden.
De toeristen vormen een pro- uur door poppentheater De Spotvobleem op zich, waardoor in de ande- gel geopend, met 'Aangespoeld'.
Deze voorstelling begint om twee
uur, duurt een uur en is voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De toegangskaarten zijn vanaf nu te koop en
kosten twee gulden.
Een week later, woensdagmiddag
dagelijkse praktijk, waarbij de deel- 9 oktober, is er een groot kinderboenemers elkaar steeds weer nodig kenfeest voor kinderen van 5 tot 8
hebben. Gedacht wordt aan heel ge- jaar. Er worden onder andere spellewone, dagelijkse dingen in het leef- tjes gedaan, linnen tassen beschilmilieu. Een eerder gebruikte titel derd en dia's getoond van een behierbij is: Heelheid van de schep- kroond prentenboek. Ook dit feest
begint om twee uur, en het duurt tot
ping.
In elk kerkgebouw wordt een ten- ongeveer half vier. De toegang is gratoonstelling ingericht van een van tis, maar iedereen moet wel van te
de aspecten van het Conciliair Pro- voren een kaartje komen halen.
Voor kinderen van 8 tot 12 jaar is
ces, én van dingen die een bijzonder
karakter hebben in die geloofsge- er een prijsvraag, tijdens de opemeenschap. Iedereen is welkom. ningsuren van de bibliotheek kunVoor koffie en - zo mogelijk - orgel- nen zij daar aan meedoen. Bovenmuziek wordt gezorgd. Indien no- dien kunnen zij er alle kinderboeken
dig, kunnen bezoekers - bij voldoen- zien, die met griffels en penselen
de belangstelling - gebruik maken zijn bekroond.
van de Belbus. Men kan deze alleen
vandaag nog reserveren bij mevrouw Rooijmans, tel. 12555.
Op de open-kerken-dag van zater- Stemmetjes
dag komt zondags een vervolg met
De voorstelling 'Aangespoeld', van
oecumenische dienst m de Her- komende woensdag, doet denken
vormde kerk. Voor informatie kan aan een stripverhaal, elke scène
men terecht bij mevr. I. Rooijmans heeft haar eigen karakter. Het gaat
of bij Th. Hilbers, tel. 14621.
over een ingenieur die naar het

Feest met kinderboekenweek

j Weekenddiensten
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden alleen in dringende gevallen en na telefonische afspraak.

Abdellatif Abdelaziz, Yasser en
Rood, Jeanette Maria
Zwemmer, Martin en Koopman,
Saskia Joanne
Koper, Jacobus en Van 't Veer, Michaela Cinderella
Van Lennep, jonkheer Oscar Carel
en Kits van Heijningen, Catharina
Maria Willemina
Van Schagen, Daniël en Van Gerven,
Monique
Meister, Hendrik en Swart, Claudia
Isabella

De jongeren zijn op initiatie! van
enkele Döö-ers uil Amsterdam naar
Nederland gekomen om te praten
over de toekomstige relaties tus.sen
Israeli's en Palcbtijnen. Dat gebeurt
in samenwerking met de burgerrechtenpartij RATZ uit Israël. Do
deelnemers zijn tussen 20 en 25 jaar
oud en geïnteresseerd m politiek.
Zij worden twee aan twee, één Israeher met één Palestijn, bij D(>6leden in Amsterdam ondergebracht.
Benny Brunner, een Israëlische
filmmaker die sinds vijl jaar in Nederland woont, heeft aan de mitiatiefnemers zijn medewerking toegezegd. Samen zullen zij een documenafwisseling tussen hot gebruik van tairc maken over de ontmoeting tushet buitongedeeltc en dat van het sen beide groepen jongeren.
paviljoen zelf.
In totaal blijven de jongeren tien
dagen in Nederland, waarvan twee
Volgens Paap is het wel te merken in Zandvoort. Zij zouden hier deeldat het kustgedeelte in het weerbe- nemen aan workshops, om daarin
richt op een andere manier bena- verschillende thema's uit te werken.
derd wordt dan in het verleden. Het
KNMI heeft de zin 'Aan de kust enkele graden lager' kennelijk laten
vallen, tegenwoordig worden de omstandigheden en verwachtingen aan
ZANDVOORT - Afgelopen zonde kust gewoon vermeld. Daarnaast dag, vlak voor het eind van het seiwordt het speciale strandweertae- zoen kreeg een strandpaviljoen nog
ncht vaak gebeld. „En ik krijg vaak ongewenst bezoek. De inbrekers, die
ook nog telefoontjes van vaste klan- zich toegang verschaften door een
ten die achter in het land wonen. Die deur te vernielen, namen er kennewillen het rechtstreeks nog een keer lijk de tijd voor. Uit het paviljoen
horen, voordat zij helemaal naar worden enkele keukenmachines
Zandvoort komen".
vermist, plus een teletoonautomaat.

Open huis bij vijf kerken

Donderdag 14.30 uur: Bijbelkring
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: woordAcommuniedienst, pastor C. van Polvliet
Zondag 10.00 uur: Oecumenische
dienst in Hervormde Kerk. Gezamenlijke pastores.

Gereformeerde Kerk:

ZANDVOORT - Burgemeester van der Heijden heeft dinsdag een groep Israëlische en
Palestijnse jongeren op het
raadhuis ontvangen. De groep
was twee dagen te gast in Zandvoort, om hier te praten over
de relatie tussen beide volkeren.

College verwacht schrikeffect
van fiscalisering parkeerboetes

'Ik word gek gebeld'

door Joan Kurpershoek

de mogelijkheid van een hele goedo
tweede helft van het seizoen. „We
hadden ongeveer eenzelfde zomer in
het begin van de jaren tachtig". Toch
zijn er sindsdien in het strandtaezoek wel duidelijke veranderingen
te merken. „Er zijn - met name bij
slecht weer - veel meer dagen dat je
helemaal niemand ziet. Ik denk
doordat de mensen eerder voor een
bezoekje aan iets anders kiezen, bijvoorbeeld aan een stad".
Daarnaast constateert Paap dat de
'hoge pieken' in het strandbezoek
verdwenen zijn. „Als gevolg van de
vakantiespreiding", verklaart hij.
„Maar dat is een goede zaak, daardoor blijft het langer goed doorlopen". Door de weersomstandigheden was er dit jaar gemiddeld méér

Raadhuis ontvangt
Israëlische en
Palestijnse gasten

Weekend:
28/29 sept. 1991

beckestraat 17 te Zandvoort, tel. voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
15847.
Dieren (overige diensten): Vereni- werkdagen van 9.00-10.00 uur. Vergmg v.h. welzijn der dieren (02507) der volgens afspraak. Deze hulpver14561,
Vermissingsdienst leiiing, beschikbaar voor iedere m023-383361, Asiel Zandvoort (tevens woner van Zandvoort, is gratis.
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem Tclef. Meldpunt Sexuec-1 Geweld: tel.
023-244443.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
lening: Voor informatie, advies en Wetswinkel: Gemeenschapshuls L.
hulp tel. 17373, op alle werkdagen Davidsstraat. Eerste woensdag van
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van HuurPostbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting; Welzijn Ouderen Zand- ders: Gratis advies voor leden.
voort: (voorheen Dienstencentrum) Spreekuur eerste en derde dinsdag
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393. v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierSpreekuur op dinsdag- en donder- de dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. uur. 't Stekkie, Flemmgstraat 9.
Belbus: Om van de belbus (voor be- (Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
woners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
zich 24 uur van te voren op te geven Woningbouwvereniging EMM:
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tus- Klachtentelefoonnummer technisen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per sche dienst: 17577. Bestuurlijk
persoon bedragen: ./'l,50- voor een spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
enkele rit, ,/'2,- retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zand- Taxi: tel. 12600.

strand gaat, om wat te mijmeren
over juffrouw Van Ekeren. Hij is
hopeloos verliefd op haar. Uit een
aangespoelde kist komen stemmetjes, onder andere van de vuurtorenwachter. Hij en de andere poppen
uit de kist dwingen de ingenieur het
verhaal te vertellen over de strijd
tussen de vuurtorcnwachter en de
valse strandjutter...

Bewegen voor 55+
ZANDVOORT Vijfenvijltigplussers kunnen vanaf begin
oktober m groepsverband de
spieren wat losser maken Er
zijn ook mogelijkheden voor degenen die moeilijker bewegen.
Donderdag 3 oktobei begint in
de Pellikaanhal, A J. van der
Moolenstraat, een sport- en spehnstuif, gegeven door de dames
A. Effern en J. Smal. Men kan
kiezen uit verschillende activiteiten, zoals badminton, foamtennis en koersbal. Elke donderdagmiddag van 2 tot 4 uur,
deelname 2 gulden per keer.
Woensdag 9 oktober start in 't
Stekkie (bij het winkelcentrum
m noord) gymnastiek voor 55plussers die graag nog iets aan
lichaamsbeweging doen, maar
daarin beperkt zijn. De oefenmgen, waarvan veel zittend op een
stoel, worden gegeven door mevrouw W. Hondcrdos. Elke
woensdagochtend van 10 tot 11
uur, deelname kost 1,50 gulden.
Voor het vervoer kan gebruik
gemaakt worden van de"belbus.
Nadere informatie tijdens beide
activiteiten, of bij de Stichting
Welzijn Ouderen Zandvoort, tel.
19393.
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WAAROM BETAALT
U BU EEN ANDER
HETZELFDE PRODUKT

TE GEK
RUNDERGEHAKT

Euro loodvrij ƒ l .84
Super benzine ƒ l .99
Diesel
ƒ 1.1 2

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)
a o uan

mager 1 kg

i 500 9 -

WONING STOFFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MME
Marisstraat 13a. Tel.

VERSE K1PPETJES

Uit eigen worstmakerij
naar keuze

Heerlijk gegrilld
p. stuk

PAARDEWORST -

250 gr.

GEKOOKTE WORST

Z,49

£\€}£%
Wj%J^

2 voor 10,-

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

9j 90

GRILLWORST

-J

15186

Cetelco handheld telefoon
nu lease ƒ 101,- pep maand
Cetelco auto telefoon
nu lease v.a. ƒ 64,- per maand
incl. inbouw en bekabeling

U bent bereikbaar door geheel Nederland, en levering
binnen 2 dagen

prijzen exci. B.T.w. Call anti QQ witti Cetelcolü

OPEN HUIS
Secr. Bosmanstraat 15A:
Zat. 28 sept. 14.00-16.00 uur. Bovenw. mei balkon aan vooren achterz.. dichlbij strand en station. Ind.: entree, hal,
woonk.. toilet/douche, witte keuken met inb.app., 2 slaapk.
Parketvloer door de gehele woning. Kunstst. ramen met thermopane begl. Gask. verw. Vr. pr. ƒ110.000,- k.k.

r

SCHILDERWERK

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ
VOOR HORECA; GROOTVERBRUIK
é
EN PARTICULIEREN.
/ •^

; Grote Krocht 5-7
•(naast AH) V

Zandvoort
.
:v-o;;.

R&B Communications
Zandvoortselaan 361 G
Bentveld, 023-247403

Dr. C. A. Gerkestraat 121:
Goed onderh. halfvr. hoekw. met garage en tuin, zonnig gelegen. Balkon op het westen. Ind.: begr.gr.: entree, hal, gang,
toilet, woonk., uitgebouwde keuken, 1e verd.: 3 slaapk., badk.
met wast., douche/toilet. 2e verd.: hal, 1 slaapk., bergr. Thermopane beglazing. Vr. pr. ƒ 290.000.-- k.k.

VAN

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

BAKKERIJ

Paap

•. v

vers en toch voordelig!

SPAR-NOORD

Over 2 weken graag tot ziens in
bakkerij Paap.

Maandagochtend geopend

Franse Golden
Magere
punder lappen
Delicious

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

Dit is voor u een buitenkansje om
één van de mooiste hoofdsteden van
Europa te bezoeken: BUDAPEST.
Het zal u werkelijk aan niets
ontbreken tijdens deze 6-daagse
TOERKOOP promotiereis.

WIJ GAAN VAN 7 OKT. TOT

EXCLUSIEVE
BRUIDSREPORTAGE

Vriendelijk,

Wegens een interne verbouwing zijn wij
genoodzaakt met vakantie te gaan van
maandag 30-9 t/m 15-10.

Houdt u er alvast rekening mee!
voor uw

SPEKTAKEL VOORDEEL

21 OKT. MET VAKANTIE

;

Per luxe Snelle Vliet touringcar reist
u naar het schitterende Hongarije,
alwaar u gegrepen zult worden door
het prachtige 4 sterren hotel, de
tijdloze architektuur, de mooiste
musea en de onvergetelijke sfeer die
deze stad uitademt.
Kortom een prima reis, voor een prijs
waarvoor u de zon zeker in de Donau
ziet schijnen.

tel. 023-380482

kilo

•per bos

12^90

2,98

1,25

Kaiserbrötchen

Chocolade-

Héél
tarwebrood

6 stuk

literpak

knip of rond

1,79

1,79

Meer informatie over deze of andere
Snelle Vliel (herfst-)reizen ontvangt U
bij uw TOERKOOP reisburo.

TOM BRANDS

•' ; ''^--kïkv% : '" : ' :

Bospeen

/*TOERKOOP Reisburo
Grote Krocht 20 Zandvoort

Duitse
biefstuk

Sfegeman

2 st. è 125 gr.

100 gr.

Witte bonen in
tomatensaus
Bruine bonen of
Rode kool met appel.

3,95

1.39

0,89

boerenmetworst

Altijd volop parkeergelegenheid

DIER-PLEZIER
Grote Krocht 28 - 2042 LX Zandvoort Tel. 02507-19345

AKTlP'

CËLSIUSSTRAAT 192

^HklX l II-• •T/M 15 OKTOBER

VERGROTINGEN
(van eigen negatief)

BAKKERIJ

Paap

Ze zijn er weer onze overheerlijke
speculaasjes, met of zonder amandelen.

GEEN WIND, TOCH MEDE DANKZIJ
GEMEENTE, POLITIE, RADIO ZFM,
REDDINGSBRIGADE, MIDDENSTAND,
STICHTING PROMOTIE ZANDVOORT
* * *

EEN OVERWELDIGEND SUCCES
* * *

DE ORGANISATIE,
- TIM KLIJN WATERSPORTCENTRUM &
- ZANDVOORTSE WINDSURFVERENIGING

Alleen dit weekend:
1 ZAK SPEC. + AM.
ƒ 5,25
1 ZAK SPEC. ZONDER AM. ƒ 4,25
BROKKEN
MET AMANDELEN
5,- PER Vz P.
Potgieterstraat 24
Zandvoort
tel. 12865
Zandvoortselaan 355
Bentveld
tel. 023-241967
^
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

20 x 30 cm

30 x 40 cm

40 x 60 cm

HALTESTRAAT 34
Diverse vlees- en visgerechten
met verscheidene verse
aardappel- en
groentegarnituren.

Deze week

3 gangen
weekmenu

diröte Krocht 26i, Zandvoort. Tel. 13529

Personeelswerving
dichtbij huis?
geeff u meer/

GESLOTEN

Tel.

12025

start vanaf 14.00 uur
op Prins Hendrikkade bij Centraal Station
in Amsterdam
De Dam tot Damloop is een unieke trimloop over 16,1 kilometer van
Amsterdam, via de IJ-tunnel, naar Zaandam.

CABANAS TRIO
3 soorten vlees
met garnituur

NA-INSCHRIjyiNG:
Na-inschrijving'is mogelijk op de dag van de loop vanaf 10.00 uur in
Sporthal De Vang in Zaandam en op het plein Centraal Station in
Amsterdam.
Kosten na-inschrijving: ƒ. 20,= per persoon.

CAS AT A

22,50
Warm of koud af te halen tot
9.00 uur 's avonds.

7e DAM TOT DAMLOOP

COCKTAIL ELISE

Maandag en dinsdag

Haltestraat 75 Tel. 17229
Elise, Jan, Cecile

Vanaf 1 september tot 1 december
iedere dinsdag de gehele dag gesloten!!

1OTO BOOMGAARD

Zondag 29 september 1991

LA CABANA

Bloembollen, bloeiende violen,
najaars- en winterbeplanting voor
plantenbakken.

NATUURLIJK BIJ:

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

Zaterdags geopend van 9.00-21.00 uur

P. VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1.
Tel. 17O93

L

Dagelijks geopend van 13.00-21.00 uur

Kwekerij

Organisatie: Stichting Sportevenementen Le Champion i.s.m..
TC Le Champion, AV Atos, AV Lycurgus en AV Zaanland.
Voor meer informatie:
overdag: 020 - 626 64 44/ 075 - 162221
's avonds (tot 21.00 uur): 02987-4047 en 02987-5125

geeft u meer.'

Voor personeelswerving dicht bij huis werkt Weekmedia.
Onze kranten verschijnen editie-gewijs, zodat u gericht
kunt adverteren in de directe omgeving van uw onderneming.
Elke week opnieuw geven de personeelspagina's van
Weekmedia een overzicht van vacatures in en rond Amsterdam. De lezers weten deze pagina's te vinden; zij
zoeken een baan dicht bij huis.
De 18 kranten van Weekmedia verschijnen wekelijks in
een oplage van 650.000 exemplaren.
De kracht van Weekmedia is de unieke plaats die de
verschillende kranten in hun gebied innemen. Zij bieden
de lezer veel plaatselijk nieuws en leesplezier en ze worden daarom intensief gelezen.
Wilt u meer weten? Vraag de brochure over personeels-werving aan: 020-562 62 76.

Weekmedia werkt!

WEEKMEDIA 22

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Longayroux schiet Z75 naar zege

WK-darts in Gran Dorado

ZANDVOOET - Vanaf volgende week woensdag wordt in
het Gran Dorado bungalowpark het achtste wereldkampioenschap Darts gehouden. Teams uit 36 landen strijden dan
om de World Cup Darts. Volgens de Nederlandse Darts
Federatie, die het kampioenschap organiseert, gaat het hier
wel degelijk om topsport.

ZANDVOORT - Door vier doelpunten van Paul Longayroux
behaalde Zandvoort'75 een gemakkelijke 4-1 overwinning op
Blauw-Wit uit Wormerveer. De overwinning had nog veel groter
kunnen zijn, maar de Zandvoortse voorwaartsen lieten een
handvol goede mogelijkheden ongebruikt. Toch is het debuut
van de badgasten, in de derde klasse KNVB, zeer goed te noemen. Met vijf punten uit drie wedstrijden neemt Zandvoort'75
een fraaie tweede plaats in. Komende zaterdag staat de uitwedstrijd, in Alkmaar, tegen het nog zonder puntverlies zijnde Jong
Holland op het programma.

Naast de miljoenen Nederlanders, die wel eens een pijl gooien, spelen
ruim vijftienduizend landgenoten darts in competitie-verband. In Nederland zijn zo'n drie miljoen darttaorden te vinden en de populariteit
van deze sport is groot en neemt nog steeds met rasse schreden toe. „De
tijd dat darts gekoppeld werd aan donkere horecagelegenheden en veel
drank, ligt ver achter ons", meent de organisatie.
Evenals bij bijvoorbeeld tennis en snooker, kent de dartsport vele
miljonairs onder de supertalenten. En vele toppers zullen aantreden de
volgende week in Zandvoort. Ondere andere worden de beste pijltjeswerpers verwacht uit Groot Brittanië, Australië, België, Duitsland,
Rusland, Amerika, Thailand en Nederland.
Dit tweejaarlijkse evenement vindt ditmaal dus plaats het in Gran
Doradopark en wel op 2, 3, 4 en 5 oktober. Elk van de 36 deelnemende
landen, vaardigt een team af van vier spelers en twee speelsters. Het
toernooi bestaat uit heren enkelspel, koppelspel en team spel en dames
enkel- en koppelspel.
Op woensdag is de openingsceremonie en op donderdag volgen de
voorrondes. Vrijdag en zaterdag worden de halve finales en de finales
afgewerkt en op de slotdag, zondag, wordt gestreden om de titel 'Zandvoort open'. Zowel de Nederlandse televisie als buitenlandse zendgemachtigden zullen verslag doen van deze dart kampioenschappen.

door Aaldert Stobbelaar
De Zandvoorters hebben totaal
geen moeite gehad met Blauw-Wit.
Vanaf de aftrap trok Zandvoort'75
ten aanval, wat meteen een aantal
hoekschoppen opleverde. Vooralsnog konden de Wormerveerse verdedigers het aardig bolwerken, alhoewel Rob Koning dicht bij de openingstreffer was. Zijn keiharde
schot werd door de Blauw-Wit doelman uitstekend gekeerd. Het overwicht van Zandvoort'75 nam een
dermate grote vorm aan, dat het
steeds meer begon te rommelen in
de Blauw-Wit afweer.
Na een kwartier voetballen was
het dan zover. Paul Longayroux
stond op de juiste plaats om de bal
in het doel te schieten.
De Zandvoorters bleven de toon
aangeven. De hechte achterhoede
zorgde er voor dat doelman Pierre
Visser weinig of niets te. doen kreeg,
het middenveld was in Zandvoorts
bezit en de snelle voorwaartsen werden constant aan het werk gezet.
Door de aanhoudende druk maakte de Blauw-Wit defensie steeds
meer fouten. Na een half uur voet-

ballen, speelde een Blauw-Wit verdediger de taal te zacht terug op zijn
doelman. De attente Paul Longayroux onderschepte de bal en plaatste
die door de benen van een kansloze
doelman in het net: 2-0. Vanaf de
aftrap kreeg Zandvoort'75 opnieuw
balbezit, maar het keiharde schot
van Dennis Keuning trof net geen
doel.
Blauw-Wit kon weinig tegen het
overheersende spel van Zandvoort'75 inbrengen en mocht de handen dicht knijpen dat het bij twee
doelpunten bleef. Pas vlak voor de
rust leek de Wormerveerse ploeg
wat terug te gaan doen. Ivar Steen
zette echter de achtervolging in op
de doorgebroken speler en redde ten
koste van een hoekschop.
Blauw-Wit probeerde in de tweede
helft meer aanvallend te spelen,
maar echt gevaar ontstond er niet in
het Zandvoortse strafschopgebied.
Het meeste gevaar kwam van Zandvoort'75. Robin Castien knalde de
bal rakelings over het doel en Paul
Longayroux zag eveneens een inzet
gekeerd worden.

• Paul Longayroux maakt van de verwarring gebruik en scoort de openingstreffer voor Zandvoort'75.
Foto Bram siijnen

De Zandvoortse spitsen kregen
echter veel ruimte, waarvan na twintig minuten geprofiteerd werd. Ivar
Steen zette met een fraaie pass Paul
Longayroux aan het werk. De trefzekere Zandvoorter wist toen wel raad
met de hem geboden kans: 3-0. Kort
daarna maakte een licht aangeslagen Bas Heino plaats voor Jos
Baars. Ondanks die mutatie bleef
Zandvoort'75 de wedstrijd geheel beheersen. De uitvallen waren levensgevaarlijk en de badgasten kregen
aardig wat mogelijkheden. Slechts
één daarvan werd er benut. Voor de
vierde maal stond Paul Longayroux
op de juiste plaats om de bal te ontvangen. Hij omspeelde de Blauw-

Wit doelman en zette Zandvoort'75
op een 4-0 voorsprong.
De Zandvoorters geloofden het
toen wel, waardoor Blauw-Wit een
afstraffing bespaard bleef. In de slotfase wisten de Wormerveerders foutief uitverdedigen af te straffen en
bepaalden de eindstand op 4-1.
Met het behaalde resultaat en het
vertoonde spel was trainer Gerard
Nijkamp zeer content: „Ik kan me
wel voorstellen dat je bij een 4-0
stand scherpte verliest", stelde Nijkamp, maar het blijft toch zonde dat
de kansen niet benut werden.
Blauw-Wit lag bij de rust conditioneel al op één oor en we hadden
meer moeten scoren.

Herstel ZVM/Aannemer Winter

Zaalvoetballers
openen sterk
ZANDVOORT - In de zaalvoetbalcompetitie maakte Nihot/Jaap Bloem Sport een sterke start. Tegen Home Center
werd verdiend met 3-1 gewonnen. Na de nederlaag van vorige week herstelde ZVM/Aannemer Winter zich goed, door in
een doelpuntrijk duel BSM
met 9-8 te verslaan.

Handbal op scherp
ZANDVOORT - De CasinoZVM handbalteams blijven het
in de veldcompetitie voortreffelijk doen. De Zandvoortse
mannen hadden geen probleem met Lacom en wonnen
met 14-9. De vrouwen blijven
ongeslagen de ranglijst aanvoeren door de vierde overwinning. Nu werd GVO met 12-8
teruggewezen.
De handbalsters speelden een
voortreffelijke partij. Ondanks de
regen, die het spel beïnvloedde, kon
Casino-ZVM de strijd naar zich toe
trekken. GVO werd vooral op snelheid geklopt, terwijl defensief Casino-ZVM geen enkele ruimte afstond.
Bij de rust had Casino-ZVM een 7-3
voorsprong genomen.
In de tweede helft heeft CasinoZVM de wedstrijd goed onder controle gehouden. Twee speelster
raakten geblesseerd, waardoor Casino-ZVM, de laatste tien minuten,
met één vrouw minder speelde. De
zege kwam ook toen niet'in gevaar.
Met kundig handbal werd de strijd
naar een goed einde gevoerd, 12-8.
De teams van Casino-ZVM en La-

com hadden in de beginfase nog wel
wat last van de door regen glad geworden speelvloer, maar allengs
werd het een goede partij handbal.
De Zandvoorters draaiden lekker en
hadden vooral verdedigend er goed
het oog in. Doelman Johan Molenaar keepte een puike partij en bij
de pauze was de stand 5-3 in Zandvoorts voordeel. ,
In de tweede helft werden de aanvallen in een hoger tempo opgezet
en dat werkte. Casino-ZVM liep uit
en kwam niet meer in gevaar. Lacom
heeft het nog wel geprobeerd maar
de mannen van coach Joost Berkhout gaven niets weg en wonnen met
14-9.
„Vanaf de eerste minuut zijn we
niet in de problemen geweest", stelde Joost Berkhout. „Lacom bleef
wel goed partij geven maar was toch
de mindere van ons. Vorig jaar begonnen we met drie nederlagen en
nu hebben we uit vier wedstrijden
zes punten gescoord. Ik ben dus best
tevreden met deze competitie-start".

Elf partijen werden gespeeld
voor de interne competitie en de
22 deelnemers hadden er zin in. In
alle partijen werd felle strijd geleverd, vanaf de eerste minuut dat
de schaakklok was ingedrukt.
Vorige week donderdagavond
werd er voor de jeugd een schaak-

schoorsteenreparatie

tek b.v.
•

'

Doelpunten Casino-ZVM: Guido Weidema
7, Peter Pennings 2, Menno Trouw 2, Gerard
Damhoff 2, Ricliard Vos 1.

• De vrouwen van Casino-ZVM blijven ongeslagen de ranglijst aanvoeren.

Foto Bram Stijnen

Schaakclub werkt de tweede ronde af
ZANDVOORT - De Zandvoortse Schaakclub speelde vorige
week donderdagavond de tweede
wedstrijd van de interne competitie. Na twee ronden staan Mare
Kok, Dambrink en Pranck, ongeslagen aan de top van de ranglijst.

Nihot/Jaap Bloem Sport pakte de
zaken stevig aan en met vlot zaalvoetbal werd Home Center op eigen
helft vastgezet. Rota van der Bergh
opende na acht minuten de score
door een pass van Bas Heino af te
ronden. Home Center kwam er beter
in en liet zien tot de betere teams te
behoren. Doelman Jaap Bloem was
echter op dreef en pareerde vele
schoten.

simultaan gegegeven door Dennis
van der Meijden. In een razend
tempo won hij al zijn partijen. De
competitie voor de jeugd gaat binnenkort van start. Opleiding tot
een hoger schaakniveau staat
voor de Zandoortse schaakjeugd
later in het seizoen gepland.
De uitslagen waren: Ilje MollerusSchiltmeijer 0-1, Dave Frederking-Ronald
Roele 0-1, Geerts-Bërkhout 1-0, AyressLindeman afgebroken, Klijn-Jorning 0-1,
Marquenie-Pepijn Paap 1-0, Van ElkTwint remise, Franck-VViggemanscn 1-0,
Mare Kok-Gorter 1-0, Dennis van der Meijden-Handgraaf remise, Dambrink-Ternies 1-0. In het verslag van vorige week
werd een foutieve uitslag vermeld. De uitslag Termes tegen Geeris moet zijn 1-0.

(ADVERTENTIE)

Gaaf basketball van Lions
ZANDVOORT - De basketballteams van The Lions waren het
afgelopen weekend erg succesvol. Zowel de vrouwen als de
mannen wonnen hun wedstrijd terwijl ook het talentvolle jongens junioren team goede zaken deed. De vrouwen wonnen met
53-17 van TYBB, de mannen zegevierden met 49-46 over Sea
Devils en de junioren maakten korte metten met Bestmate/Akrides B: 82-39.
Bij die junioren speelde in de eerste helft vooral Robin Keiler een
gave partij basketball. Met twaalf
punten zette hij Lions op de goede
weg en zijn teamgenoten volgden
goed. Na tien minuten had Lions
reeds afstand genomen: 20-9 en bij
de rust was de strijd reeds beslist:
36-19.
Het spel van de Zandvoortse talenten was behoorlijk sterk, slechts het
vele balverlies stond coach Rob Benjamins niet aan. „Ruim dertig keer
balverlies is te veel, maar dat kan
ook zijn oorzaak hebben in het hoge
tempo. In ieder geval was het een
verdienstelijk debuut en is de zege
goed voor het zelfvertrouwen".
In de tweede helft liep Lions eenvoudig weg naar een 82-39 overwinning. Een opvallende rol was er ook

voor Martin van der Aar die honderd
procent scoorde. Tien doelpogingen
ondernam hij, en allen waren raak.

Vrouwen
Ook de Lions basketballsters hadden er zin in. Verdedigend stak het
erg goed in elkaar bij Lions en met
een hoog tempo werd TYBB overklast. Na zes minuten leidde Lions
met 10-0 waarna het aanvallend even
stil viel. TYBB kon echter geen indruk maken en Lions voerde de
stand op naar 21-8 bij de pauze.
In de tweede helft werd sterk op
de break gespeeld en in een tijd van
vijf minuten liep de voorsprong van
Lions op van 26-12 naar 39-13. De
laatste tien minuten heeft Lions de
partij rustig uitgespeeld naar een 5317 overwinning. „Ik ben best tevreden met het spel, dat hoop geeft voor

de komende wedstrijden. We hebben lekker gespeeld", vond coach
Rob Benjamins.
In een leuke, te harde, maar ongemeen spannende partij basketball
bleef Lions aan de goede kant van de
score. De Zandvoorters speelden,
ondanks de zwakke leiding, een geconcentreerde partij. Beide teams
waren aan elkaar gewaagd en kónden geen groot gat slaan. Bij de rust
leidde Sea Devils met 24-26.
Lions bleef echter koelbloedig de
bal rondspelen en wachtte op een
kans. Verdedigend werd Sea Devils
bestreden met een man to man en
die verliep uitstekend. Sea Devils
werd op een geringe achterstand gezet, maar de spanning bleef tot het
laatste fluitsignaal. Bij de stand 4746, in de laatste minuut, moest Lions
twee vrij worpen nemen, die allebei
gemist werden. Gelukkig kregen de
Zandvoorters de bal in handen en
speelden de strijd rustig uit naar 4946.
„We hebben verdiend gewonnen",
stelde coach Peter Bos. „Door het
zwakke fluiten gebeurden er vreemde dingen op het veld, maar de jongens bleven er goed bij".

Zandvoort in play-off onderuit
ZANDVOORT - De tenniscompetitie was voor Audiosonic/4711 Zandvoort, met het
bereiken van de play-off, al
enorm succesvol. Maar ook
viel er een lichte teleurstelling
te bespeuren in het Zandvoortse kamp na de uitschakeling
tegen Amstelpark. De uitslag
van 3-3 was best goed te noemen maar toen er gerekend
moest worden wie zich zou
plaatsen voor de finale bleek
Amstelpark meer games te
hebben gescoord.
Daardoor was het tennisseizoen
voor de Zandvoorters ten einde. Om
de derde en vierde plaats wordt namelijk niet gespeeld. De strijd met
Amstelpark werd door het team van
AS/4711 Zandvoort met optimisme
tegemoet gezien. Topspeler van Amstelpark, Jan Siemerink, was niet
aanwezig in verband met verplichtingen elders in de wereld waardoor
er voor de heren zeker mogelij kheden waren.

Goede kansen
De dames en vooral Sabine Appelmans werden goede kansen toegedacht op een zege tegen Nicole Jagerman. In de competitie had Appel-

mans wel verloren, maar zij was gebrand op een revanche.
Zover kwam het jammergenoeg
niet. Jagerman speelde een felle partij tennis en alhoewel Sabine Appelmans goed partij gaf bleek dat niet
voldoende te zijn. Jagerman won
met 4-6 en 5-7. Daardoor kwam Amstelpark op een 2-0 voorsprong, omdat Esmir Hoogendoorn in sneltreinvaart had verloren van Michelle Jaggard met tweemaal 6-1.

loodsen. Amstelpark had nog
slechts twee games nodig waardoor
het een onbegonnen zaak was voor
Zandvoort. Toch hebben Schapers
en Wibier het geprobeerd en namen
in de eerste set een 5-0 voorsprong.
Even later stond de setwinst vast
met 6-1 en leek er nog wat mogelijk.
Dogger en Lodder lieten het echter
zover niet komen en toen eenmaal
de tweede game was gescoord, gaf
AS/4711 Zandvoort het op.

De druk lag nu op de schouders
van de Zandvoortse mannen. Ook
nu liet Fernon Wibier zien, dat hij
tot de beste behoort, terwijl Michiel
Schapers eveneens op zijn oude niveau kwam. Wibier klopte Jan Willem Lodder met tweemaal 6-3 en
Schapers gaf, het waarschijnlijk
eeuwige talent, Paul Dogger geen
schijn van kans, 7-5 en 6-3.
In de gehele competitie was het
damesdubbel van AS/4711 Zandvoort niet bijster gelukkig en ook
tegen het gemotiveerde koppel Jagerman/Jaggard hadden Appelmans
en Hoogendoorn geen kans. Door
een 6-3 en 6-2 nederlaag was de strijd
voor het Zandvoortse team vrijwel
gestreden.
De mannen Schapers en Wibier
moesten door deze resultaten met
ruime cijfers winnen om AS/4711
Zandvoort alsnog naar de finale te

Tweede set
Dogger en Lodder wonnen de
tweede set met 7-5 en vonden het
niet meer nodig om de onbelangrijk
geworden derde set te spelen.
AS/4711 Zandvoort kwam in punten
gelijk (3-3) maar het game-gemiddelde gaf de nekslag.
Ondanks het missen van de finale
kan het team van de coaches Van
Geuns en Schmidt terugzien op een
uitstekend seizoen. Als debutant
meteen en plaats bij de top vier van
Nederland is een ongekend knappe
prestatie en geeft zeker veel moraal
voor de komende jaren. De titelstrijd werd zondag voortgezet met
de finale tussen Amstelpark en ICL
de Manege. Na een ongemeen spannende strijd werd titelhouder Amstelpark onttroond door ICL de Manege.

Leuk badminton
van BC Lotus
ZANDVOORT - Nadat de
eerste competitiewedstrijden
voor de teams van badmintonvereniging BC Lotus voorspoedig verliepen, was het afgelopen zondag opnieuw een redelijk succesvolle dag.
Lotus l, trad aan tegen Duinvvijck
f!. Martijn van Keulen begon zijn
partij met game-verlies, maar wist
zich uitstekend te herstellen. Voor
Lotus scoorde hij met 11-15, 15-12 en
15-10 het eerste punt. Torn Geusebroek deed er alles aan maar kon
niet voor het tweede punt zorgen: 915 en 8-15.
Rika Koper speelde, ondanks een
dijbeenblessure, een prima partij en
zette Lotus weer op voorsprong: 113, 11-8. Karin de Graal' stond in de
eerste set flink achter, maar haalde
op naar 9-i). Daarna kon zij echter
niet meer scoren en moest gamewinst aan haar tegenstandster laten.
De tweede set was wel voor de Zandvoortse, maar in de beslissende set
waren er te veel fouten en ging het
punt naar Duinwijck: 9-12, 11-6, 5-11.
Het herendubbel werd gewonnen
met 15-7, 15-7 en de clamesdubtael
ging verloren niet 1-1-18, 10-15. De
gemengde-dubbels moesten de taeslissing brengen. Ook die brachten
echter geen beslissing waardoor de
wedstrijd in een 4-4 gelijkspel eindigde.

Uitstagen vorig!' wrck: I5C Vclscn • Lotus l
4-1. Duiiiwijuk l i • Lotus 21-7. Flowrr.Shuttle
l - Lotus 3 4-1. Flower Shuttle (i • Lotus 4 3-5.
Huizen K2-Lotus BI 1-7. Almere Buiten 1)1 •
Lotus 1)1 O-K.
Uitstagen afgelopen zoinlag: Lotus l - Duinwljfk S 4-1. Lotus 2 - I5C: (Ie Treffers :{•">. Lotus
H • l.lmoml "i 7-1. Lotus 4 • SosUa 5 .'5-5. Lotus
1)1 • IJmimil 112 :{-5. Lotus 1)1 - U'i-i'.sp 1)1 (i-2.
l'rograiïiina voor komend weekend: uitwedstrijden: I)V Shuttle l - Lotus 1. I)V
Shuttle :{ • Lotus 2. Oostenliiin 10 • Lotus 3,
S(!A l - Lotus 1. I)V Sliuttle !) • Lotus 3,
Oosterduin BI - Lotus Hl. Ouderkerk 1)1 •
Lotus 1)1.

Versteege kampioen
mountainbike

Uit een snelle aanval was het Edwin Ariesen die 2-0 liet aantekenen.
De strijd bleef toch spannend en
aantrekkelijk. Vlak voor het rustsignaal kwam Home Center weer in de
strijd. Na een vrije trap werd de
Zandvoortse defensie verrast: 2-1.
In de tweede helft heeft Home
Center tevergeefs geprobeerd langszij te komen. Zelfs de doelman werd
gewisseld voor een veldspeler, maar
dat mocht niet baten. Nihot/Jaap
Bloem Sport kreeg de betere kan- o Peter Versteege is Nederlands Kamsen, maar het bleef bij één treffer pioen op de Mountainbike geworden,
van Bas Heino: 3-1. „We hebben nog tijdens de eerste officiële Nederlandlegio kansen laten liggen, maar de se kampioenschappen in Lunteren.
eerste twee punten zijn binnen",
meende coach Guus Marcelle.

ZHC niet op schot

ZVM/Aannemer Winter
De Zandvoorters starten aanvallend, wat resulteerde in een overtreding van een speler van BSM, die
twee minuten straf mocht uitzitten.
De overtreding leverde de badgasten
een strafschop op, die echter gemist
werd. Ondanks die man meer, kwam
ZVM/Aannemer Winter toch op een
2-0 achterstand te staan. Johnny
Bosman zorgde voor de aansluiting,
maar BSM profiteerde even later
weer van een foutje: 3-1.
De Zandvoorters werden steeds
sterker en door doelpunten van Bosman en tweemaal Reda Mansur nam
ZVM/Aannemer Winter een 4-3
voorsprong. BSM gaf het niet op en
kwam terug tot 4-4, maar toen was
het eigenlijk snel gedaan. Nog voor
de doelwisseling scoorden Johnny
Bosman, Henk Gaus en Bob Brune
voor de Zandvoorters, 7-4.
ZVM/Aannemer Winter nam even
gas terug waardoor BSM terug kon
komen tot 7-6, maar een tempo verhoging en de voorsprong liep op
naar 9-6, door treffers van Mansur
en Oscar Vos. De laatste vijf minuten waren nog bijzonder spannend,
maar verder dan 9-8 liet ZVM/Aannemer Winter het niet komen.

ZANDVOORT - De ZKC hockeysters leden tegen Overbosch een onnodige 3-1 nederlaag. De Zandvoortse heren kwamen voor de tweede
keer niet tot scoren, maar ook Mijdrecht slaagde er niet in te 'doelpunten'. Het begon en bleef 0-0.
Een mat startend ZHC kreeg meteen problemen met een fel Overbosch, dat duidelijk op jacht ging
naar de twee punten. Concentratiegebrek bij ZHC gaf Overbosch de
kans om tweemaal te scoren. Bij de
aan ZHC toegekende starfcorners
verliep het ook niet erg goed en ondanks de geboden vrijheid wist ZHC
niet te scoren.
In de tweede helft een feller aanvallend ZHC, dat het spel wat beter
verdeelde en via Helen Plantenga tegenscoorde: 2-1. ZHC drong toen stevig aan, maar kon de gelijkmaker
niet afdwingen. Uit een counter bepaalde Overtaosch de eindstand op 31.
De strijd tussen Mijdrecht en de
mannen van ZHC lag niet op een
laag niveau. De teams hadden wel
aanvallende aspiraties maar erg
doeltreffend werd er niet gespeeld.
De defensies overheersten in deze
wedstrijd waardoor het 0-0 bleef.

Gemaskerde overvallers
ZANDVOORT - Drie gemaskerde
en gewapende mannen hebben zaterdagochtend vroeg een 49-jarige
bewoner van Bentveld in zijn w"oning overvallen. De man werd rond
zes uur in zijn slaap verrast en overmeesterd. Hij werd vastgebonden en

enige keren in het gezicht geslagen.
De overvallers doorzochten daarna
de woning en gingen er met enkele
spullen vandoor. Het slachtoffer
wist zich zelf later te bevrijden en de
politie te waarschuwen.
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Van Houten (TZB)
Longayroux (Zandv.75)

®@®
®

Paap (ZVM-zon)
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Zowel Zandvoort '75 als het zondagteam van Zandvoortmeeuwen
waren afgelopen weekend goed op dreef en schroefden het
doelpuntensaldo aardig op.
Dat kon niet worden gezegd van het zaterdagelftal van Zandvoortmeeuwen en TZB. Beide teams verloren ruim en konden zelfs niet
tegenscoren. Goede zaken op de topscorersranglijst deed vooral Paul
Longayroux. Vorig jaar al topscorer in de vierde klasse, hij weet ook
het doel te vinden in de derde klas. Afgelopen zaterdag nam het de
gehele produktie van Zandvoort '75 voor zijn rekening en voegde vier
doelpunten aan zijn totaal toe.
Goede tweede is Barry Paap. De uit de junioren overgekomen
Paap scoorde zondag twee keer voor Zandvoortmeeuwen.
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MAAK NIET DE ENIGE
M A R WEL DE BESTE
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• Voor elk interieur iets apans.

- Gefineerde panelen in edele houtsoorten -

AF: EXCLUSIEF IN

oekt u iets bijzonders, iets
i exclusief s voor wand ofplafond? Wees dan attent op de
gefineerde panelen van De
Graaf. Juweeltjes in o.a. Essen, Eiken, Anegré, Mahonie,
Beuken of Kersen. Perfect
gelakt. Naturel, getint of in
dekkende kleur (wit, roomwit,
crème, zachtgroen of grijs).

AUTO
STEREO RADIO-CASSETTE RECORDERS
INCLUSIEF BTW EN MONTAGE

Keuze uit diverse paneelbreedtes en profielen. Voor elk
interieur en elke smaak biedt
De Graaf een passend alternatief. Van een verrassende
klasse. Kom bewonderen in de
royale showroom. Kunt u
meteen kennismaken niet alle
andere bijzondere materialen.
De Graaf is uniek.

vanaf

M A A K HH M O O I M F f H O U T

195.50

Autobedrijf

VERSTEEGE

B.V.

ZANDVOORT

informeer naar de mogelijkheden
of kom langs en oordeel zelf

2040 AC ZANDVOORT
POSTBUS 126
PAKVELDSTRAAT 21
TEL. 02507-12345

Showroom A m s t e r d a m : Jannuidcn 47 (Slotcrdijk-West), lel. (020) 613 47 75*, geopend: ma. l/m vrij. 9.00-17.00 u.en zal. 10.00-16.00 u.

Er is nóg een
2e cursus

eerste hulp bij
HARTSTILSTAND
Op ma. 21, 28/10 en
4/11 bij de Kruisver.

Inl. tel. 16085
(hr. De Leeuw).

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noor'd

VAN

Per 1 oktober

Te koop gevraagd
WINKELS - WOONHUIZEN - APPARTEMENTEN -GARAGEBOXEN. LEEG OF VERHUURD

ETAGE TE HUUR
geen vrije opgang
K.D.T., 1 slaapkamer
(klein)
plus huiskamer.
ƒ 1000,-p. maand.
Br. o.nr. 249183.

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

f\ BISENBERGERB.V.

Disan

VASTGOEDBEMIDDELING - BEHEER
VERBOUW - ONDERHOUD
Kochstraat 6B - 2041 CE Zandvoort • Tel. 02507-30308

DEN

VE

Er zijn weer
gedroogde hortensia's

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

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Dus jij zoekt het hogerop?

MAKEIiAARIN
ASSURANTIËN
(v/d televisie)
sparen met de hoogste opbrengst

(nu 7,5%)
Zonder beperkingen

Bij de RenteRekening kunt u op ieder moment ieder bedrag opnemen.
Bij de RenteRekening kunt u elk gewenst bedrag storten (er is geen minimum).
En bij de RenteRekening is altijd het totale saldo rentedragend!

Bel snel,
voor uitgebreide informatie
Adres Passage 36-38-40 Zandvoort
Telefoon 02507 - l 24 68
ADVIESTERREINEN
VERZEKERINGEN
PENSIOENEN

HYPOTHEKEN
FINANCIERINGEN

Sla je vleugels uit bij de
Hogeschool Holland»
Wil je het ver brengen in de gezondheidszorg, in het onderwijs of in
de economie? Of is een loopbaan in de reiswereld of in de reclame
meer iets voor je? Bij de Hogeschool Holland kom je in de goede
stroming terecht.
De Hogeschool Holland is een instituut voor hoger beroepsonderwijs
met veel verschillende opleidingen. Je krijgt er alle persoonlijke
begeleiding die je nodig hebt: je bent nooit een nummer.
Stel je voor: een school met een grote mediatheek, een boekwinkel,
een doka en een geluids- en video-ruimte, maar ook met een
restaurant en een studentencafé. In Diemen hebben we alles onder
één dak, óók alle opleidingen. Dat is overzichtelijk en bovendien
hoef je niet door weer en wind naar een ander vak.
En dat op een kwartier van het Amsterdamse Waterlooplein.
Bij de Hogeschool Holland kun je na MBO, HAVO of VWO verder
komen met een opleiding die bij je past. Heb je niet de juiste vooropleiding maar ben je 21 + , dan kun je een toelatingsexamen doen.
Zoek je het echt hogerop? Sla dan je vleugels uit met een opleiding
van de Hogeschool Holland! Ben je klaar voor "takeoff", vul dan de
bon in of kom naar de voorlichtingsdag op 5 oktober 1991 van
11.00 tot 14.00 uur.

Ik wil graag meer informatie van de Hogeschool
Holland over:
studierichtingen):
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Stuur dit in een open ongefrankeerde envelop naar:
Hogeschool Holland, Antwoordnummer 355,
1100 VC Amsterdam.

i in n in i

Hogeschool Holland
Wildenborch 6
hogeschool holland Diemen-Amsterdam
Gespecialiseerd in veelzijdigheid Telefoon: 020-5601234

Wij verzorgen de volgende opleidingen: Algemene beroepsopleidingen: (vi=vottijd, dt=deeltijd). Algemeen Management (vt), Bedrijfspresentatie (vt), Bedrijfswiskunde (vt en dt),
Consumentenkunde {vt), Cultuur en Beleid (vt) (• Internationaal) {vt). Gezondheidsvoorlichting en Preventie {vt), Hogere Kaderopleiding Pedagogiek (dt), Kunst, Cultuur en Educatie (ut),
Levensbeschouwingen, Kuituur en Kunst tdt), Management Interne Dienst {vt}. Nationaal Gids/Holland Tourist Guide B.A. (vt en dt). Natuur en Milieu/Milieukunde (vt), Nederlands,
Literatuur en Cultuur (dt), Pedagogiek, Jeugd welzijnswerk en Gehandicaptenzorg {dt). Psychosociaal Werk (vt). Tekstschrijven (vt en dt}, Theologie en Pastoraat (dt). Theologie en media
(dt), Theologie en opbouwwerk (dt), Vertalen Engels/Frans/Duits {vt en dt), Voorlichting, Publiciteit en Informatie (vt), Technologisch Intermediair. Lerarenopleiding tweedo graad:
Aardrijkskunde (vt en dt), Algemene Economie (vt en dt*), Bedrijfseconomie (vt en dt*). Biologie (vt en dt), Duits (vt en dt), Engels (vt en dt*), Frans (vt en dt). Geschiedenis (vt en dt},
Gezondheidskunde (vt en dl), Huishoudkunde (vt en dt), Maatschappijleer (vt en dt). Natuurkunde (vt en dt), Nederlands (vt en dt*). Pedagogiek (dt). Scheikunde (vt en dt), Techniek
(vt en dt), Theologie {vt en dt), Verpleegkunde (dt), Wiskunde (vt en dt*). Informatica /Informatiekunde. Lerarenopleiding eerste graad: (deeltijd, voorheen MO-B), Algemene Economie,
Bedrijfseconomie, Engels, Geschiedenis, Nederlands, Staathuishoudkunde (alteen hogerejaars), Theologie, Wiskunde. Hoger Gezondheidszorg Onderwijs: H B O-Verpleeg kunde (vt en
dt), HBO-Verpleegkunde met vrijsteltingen (vt en dt), Lerarenopleiding Verpleegkunde tweede graad {dt), Management-opleiding voor middenkaderfunctionarissen in de gezondheidszorg
{dt}, Verpleegkundige Informatica (vt en dt}. HEAO: Accountancy AC (alleen vt), Bedrijfseconomie (BE), Bedrijfsinformatica (BI), Internationaal Management (CE), Marketing Management
(CE), Economisch Linguïstisch (EL), Bedrijfseconomisch-juridisch (EJ), Human Resources Management (EJ), European Business Admintstratlon (EBA), Kort HBO (HEAO): Bedrijfseconomisch Administratief medewerker, Bedrijfseconomisch Administratief manager, Fiscaal-Economisch medewerker, Fiscaal-Economisch manager, Commercieel-Economisch medewerker.
Algemeen Bed rijfsiuridtsch medewerker, Human Resources medewerker. Amsterdamse Academie: Bank en Financiën (020-5696211). * Deze opleidingen zijn ook [n Dordrocht te studeren
(078-175400).
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Zweedse pop
in Patronaat
Eén van de hoogtepunten van Bevrijdingspop 1990, de Zweedse groep
'Union Carbide Productions' komt
voor een optreden op 27 september
naar Patronaat. Voorafgaand aan dit
aftreden neemt de Haarlemse band
De Koffers afscheid na acht jaar optreden in het kroegencircuit.
Zaterdag maakt een Amerikaans/Engelse formatie haar opwachting. 'Sting Like A Bee' brengt pittige
Rythm & Blues. De supportact
komt voor rekening van Maloe Melo
Allstars.
Op beide avonden gaat de zaal
open om negen uur. Op kwart voor
tien beginnen de optredens.

Loes van der Horst
exposeert in Vleeshal
In de vleeshal in Haarlem is vanaf
5 oktober de tentoonstelling te zien
van het werk van Loes van der Horst
(1919). Haar werk werd onlangs bekroond met de Judith Leysterprijs,
een prijs voor vrouwelijke kunstenaars. De tentoonstelling geeft een
beeld van haar monumentale, abstracte kunst en wordt begeleid door
een uitvoerige monografie. De expositie bestaat uit twee delen: het nieuwe werk 'Uitspansel' en een overzicht van het monumentale werk
sinds 1982 door middel van ontwerptekeningen en een videofilm. De expositie duurt tot en met 17 november.

Holland Casino-dag
Alleen voor volwassenen. Dat is de
nationale Holland Casino-dag die op
8 oktober gehouden wordt. Op deze
dag kan iedere volwassene vrijblijvend kennis maken met dé officiële
casino's in Nederland. De acht legale
casino's in Nederland gaan al om elf
uur 's morgens open om de mensen
een minicursus casinospelen te geven. Er is vrij entree voor iedereen
die voldoet aan de entreevoorwaarden: een geldig legitimatiebewijs
kunnen tonen en correct gekleed
zijn.
Bij binnenkomst ontvangen bezoekers een drankje en een gratis
dagkaart. Er wordt bij verschillende
spellen uitleg gegeven. Bij vertrek
ontvangt iedereen een herinnering.
Een speciale verrassing is er voor
degene die op de achtste oktober jarig is.

Watertarief
stijgt tot méér
dan twee gulden
ZANDVOORT/HAARLEM Het leidingwater in Zandvoort
wordt per l januari 1992 vermoedelijk 17,5 procent duurder. De kubieke-meterprijs
zou dan stijgen van 1,74 gulden
naar 2,04 gulden. De definitieve verhoging wordt in oktober
bekend.
Het water wordt in een groot deel
van Noord-Holland een stuk duurder. Zo verhoogt het Provinciaal Waterleidingbedrijf
Noord-Holland
(PWN) zijn prijs met 22 procent. De
prijsverhoging bij het Waterleidingbedrijf
Zuid-Kennemerland
(WLZK) heeft één belangrijke oorzaak: op last van de provincie en de
Stichting Nationaal Park Kennemerduinen, moet het WLZK zijn waterwinning in de Kennemerduinen
sterk verminderen. De eerder afgesproken hoeveelheden moesten
vaak worden overschreden om aan
de - steeds toenemende - behoefte
aan drinkwater te voldoen.

Water inkopen
„We moeten nu veel meer water
inkopen bij het PWN en het WRK",
aldus medewerker Overgaag. Het
WRK, Watertransport Rijn Kennemerland, is een andere waterleverancier. Bovendien worden er voorbereidingen getroffen voor diepinfiltratie in Overveen, eveneens om te
voldoen aan de wensen van de stichting en de provincie. Dat komt er
ongeveer op neer dat er eerst diep in
de grond water wordt ingebracht,
dat later weer opgepompt kan worden.
De infiltratie vindt plaats in 1995.
„Dat vergt een forse investering", aldus Overgaag. Met de verhoging van
het tarief van het leidingwater, per l
januari 1992, wordt daarvoor al vast
gespaard. „We zijn nu al bezig met
de financiële voorbereidingen, zo
kunnen we hele grote prijsstijgingen
in 1995 voorkomen".
Ondertussen wil een ander waterleidingbedrijf, de Gemeentewaterleidingen Amsterdam (GWA), meer
water uit de duinen kunnen halen.
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Groot Oldtimerfestival
in Leidse Groenoordhallen
Het 'Super Oldtimer festival Leiden' vindt dit plaats tijdens
het weekend van 12 en 13 oktober in de Groenoordhallen.
Liefhebbers van oldtimers kunnen hun hart weer ophalen in de Leidse
Groenoordhallen. Publiekstrekkers zijn 'Dodge Brothers twee-deurs convertible 1926', 'Willy's Knight' uit 1928 met een bijzonder type motor en in
elkaar schuivende cilinders, verschillende Corvettes, vanaf het eerste model tot de nieuwste ZR1, die voorzien is van een 32-kleppenmotor en een
Messerschmidt Cabriolet en diverse andere wagens.
Het bezitten van een oldtimer wordt steeds meer een trend. De handel in
deze klassieke automobielen neemt toe. In Nederland zijn auto's in de
prijsklasse tot 150.000 gulden populair.
Het accent in leiden zal dan ook liggen op het kopen, verkopen en ruilen
van klassiekers/oldtimers en artikelen, zoals bijvoorbeeld folders, speldjes,
miniaturen en andere prullaria.
Het hele weekend zijn er verschillende kinderattracties en live-muziek
met onder andere de 'Mr Boogie Woogie and the Firesweep Bluesband'.
De Groenoordhallen zijn op 12 en 13 oktober open van tien tot zes uur.

In de strijd tegen Overbos kon
TZB het eerste kwartier aardig partij bieden. Er onstonden zelfs twee
redelijk kansen, maar de voorwaartsen slaagden er niet in die te verzilveren. Overbos nam toen het heft in
handen en drong TZB terug. Het
was voor TZB een beetje zuur <2at
het op een 2-0 achterstand kwam
door twee toegekende en benutte
strafschoppen,
2-0. Bovendien
moest de TZB doelman Daan van
der Ham, in ppdracht van de
scheidsrechter, het strijdperk verlaten.
Kort na de pauze moest TZB met
legen man verder toen Geusebroek
na een overtreding, door de warrig
leidende scheidsrechter, werd wéggezonden. Overbos buitte het overMcht vervolgens uit en won gemakkelijk met 4-0.

'Ravel' in Haarlem

'Blikvanger'
voor jongeren
ZANDVOORT - De GGD
Zuid-Kennemerland heeft een
'Blikvanger voor jongeren' samengesteld. De folder, die vanaf deze week her en der te verkrijgen is, bevat tal van nuttige
adressen, van hulpverleningsinstellingen en culturele instanties.
Jongeren van zestien tot twintig
jaar oud uit Zuid-Kennemerland weten weinig van hulpverleningsinstellingen in deze regio. Dat bleek twee
jaar geleden al uit een onderzoek dat
de GGD toen hield. Die indruk werd
later bevestigd tijdens gesprekken
met medewerkers van een aantal instellingen die mét en voor jongeren
werken. Zij weten nauwelijks waar
zij met bepaalde problemen terechtkunnen. Voor de GGD was dat aanleiding om een degelijk overzicht te
maken van alle instellingen in de
regio.
In de 'Blikvanger' is echter méér
informatie te vinden. Er staan ook
adressen in van instanties die te maken hebben met: cultuur, muziek,
wonen, milieu, 'rechten en plichten',
sport, scholing, werk en werkloosheid, vrijetijdsbesteding en voorzieningen voor migrantenjongeren. De
'Blikvanger' en een aankondigingsposter worden verstuurd naar alle
instellingen waar jongeren komen.
De scholen voor het voortgezet onderwijs krijgen het verzoek de folder
aan alle leerlingen uit te reiken.

Het Gelders Orkest en het Noordhollands Philharmonisch orkest
werken morgen samen in een programma met werken van Maurice
Ravel en Henri Dutilleux. Als solist
treedt in het pianoconcert op Pascal
Rogé. De orkesten staan onder lei-ding van Robe^to Benzi en Lucas Hardnekkig
Vis.
ZANDVOORT - Een 27-jarige
Het concert begint om kwart over Amsterdammer heeft vorige week
acht in het Haarlemse conertge- tot twee keer toe een hotelkamer bebouw. Klokhuisplein, Haarlem.
trokken, zonder in te schrijven of te
betalen. De politie had hem dinsdagnacht in het hotel aan de
Trompstraat ingerekend, zaterdag
werd hij er opnieuw aangetroffen.
Zandvoorts
Op dat moment was hij in het bezit
van goederen die diezelfde dag uit
Nieuwsblad
een auto waren gestolen.
De man is in het verleden al eerder
in een zelfde situatie aangetrofbezorgt het
fen. Dit keer was hij het hotel via
een raam binnengedrongen. Voorplaatselijk nieuws
dat hij de eerste keer ontdekt werd,
iedere week
heeft hij vanaf 'zijn' kamer diverse
telefoontjes gepleegd, .op kosten van
in de bus!
• Zoals deze Cadillac Eldorado Convertible uit 1954, zijn er in Leiden nog veel
het hotel. Zaterdag is hij in het politiebureau opgesloten.
meer schitterende oude wagens te bewonderen.

Meeuwen overvleugelen Terrasvogels
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen begint aardig op toeren te
komen in de tweede klasse HVB. De Zandvoorters speelden
vooral in de eerste helft een sterke partij en overklasten de
Terrasvogels. De strijd tussen de Meeuwen en de Vogels was
ongelijk. Dat het bij 3-0 bleef, was geen verdienste van de bezoekers. De Zandvoorters misten vele prachtige mogelijkheden om
de score minimaal te verdubbelen.

Zandvoortmeeuwen
zijn nog niet op dreef
ZANDVOORT - De zaterdagvoetballers van Zandvoortmeeuwen hebben het ritme nog niet te pakken. Inen tegen Castricum gingen de Zandvoorters met 3-0 ten onder.
De uitslag was zeker geflatteerd,
omdat beide partijen wat het veldspel betrof aardig tegen elkaar waren opgewassen. De kansen werden
gelijkelijk verdeeld, maar Castricum wist er beter raad mee. Zandvoortmeeuwen had pech, toen de
doorgebroken Chris Kuin een klein
zetje in de rug kreeg en tegen de
doelman aan botste. Daardoor ging
de kans verloren, maar bovendien
vielen er slachtoffers.
De Castricum doelman bleek een
been te hebben gebroken en Chris
Kuin was zwaar aangeslagen. De

Zandvoorter werd weer wat opgelapt, maar bleek toch niet in staat de
partij uit te spelen. Juist in die fase
maakte Castricum gebruik van de,
in de Zandvoortse defensie heersende, verwarring en scoorde 1-0.

Tweede helft
In de tweede helft had trainer Alex
Heesemans wat omzettingen in het
team aangebracht en werd er volop
op de aanval gespeeld. Zo kregen
Bob Brune, Ferry van Rhee en Martin Visser aardige kansen, maar de
gelijkmaker bleef uit. Door het verre
opdringen kreeg Castricum ruimte,
waarvan het goed gebruik maakte.
Na een halfuur voetballen werd het
2-0 en vlak voor het einde zelfs 3-0.

Dagje uit voor de kampioenen

Met de wind in het gezicht trok
Zandvoortmeeuwen meteen naar
voren. Met goed voetbal werd de
aanval gezocht en na een paar minuten was het al raak. Na een gave
voorzet was het de boomlange Barry
Paap, die de bal onhoudbaar inkopte.

Chess Society gaat met veel
vertrouwen naar Aalsmeer

De jonge kampioenen werden onthaald op een gezellig dagje uit.

Een gewonnen weddenschap tegen
de softbalclub van Spaarnwoude
plus een gewonnen toernooi leverden de Zandvoortse TZB pupillen A
een dagje Linnaeushof op. Nu de
competitie geëindigd is, kan de balans worden opgemaakt. Bij aanvang van het seizoen bleek Spaarnwoude van de negen deelnemende
softbalteams uit de regio duidelijk
favoriet. Voor de Zandvoortse deelnemers was dat echter geen beletsel
om aan de competitie mee te doen.
Onder leiding van coach Belinda
van Kerkwijk en haar assistente Eugenie van Soest, werd de strijd dan
ook met veel sportief fanatisme aangegaan.
Wat niemand had verwacht, ge-

beurde. Spaarnwoude moest tot drie
maal toe in Zandvoort haar meerdere erkennen. Onze dorpsgenootjes
eindigden daarmee op de derde
plaats. Ook het toernooi op de eigen
velden aan de Kennemerweg werd
een succes. Wederom werd Spaarnwoude verslagen en Zandvoort eerste. Feest dus voor de kinderen, die
dan ook werden beloond met een
gezellig dagje uit.
Gekozen werd voor de speeltuin in
Bennebroek. In pretpark 'Linnaeushof' konden de A-pupillen naar hartelust ravotten. We hadden niets
mooiers kunnen hebben als slot van
het seizoen", vertelde een van de
deelnemertjes na afloop voldaan.

Dat het een gemakkelijke zege zal
worden voor Chess, wuift captain
Olaf Cliteur meteen van tafel. Aalsmeer promoveerde namelijk net als
Chess Society uit de vierde klasse,
dankzij het kampioenschap in een
van de parallelgroepen.
Volgens Cliteur kan er gesproken
worden van een lastige uit-wedstrijd. Ondanks dat is er binnen het
Chess Spcietykamp toch sprake van
enig optimisme. De vereniging versterkte zich de afgelopen zomer met

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

De een vindt het gezellig. De ander haat het als de pest. De herfst
heeft weer bezit genomen van
onze badplaats. Een seizoen vol
regen en wind. Een seizoen ook,
waarin wij ons opmaken voor de
komende winter. Met de kachel op
drie en het raam op een kier, is het
bij mij thuis best uit te houden.
Ook mijn herdershond weet dat.
Het dier beziet het leven, evenals
ik van de zonnige kant. Diep wéggedoken in zijn mand ligt hij te
dromen over de zomerse uitstapjes in de duinen. Deze herinneringen uiten zich in het trekken van
een poot en een binnensmonds geblaf. Voor vreemden is zij een etter. Familieleden en goede bekenden worden door haar nog maar
net getolereerd. Broekspijpen en
onderarmen vormen voor haar
een grote passie. Dat slaapt wel
rustig. Inbrekers hebben bij mij
dan ook weinig kans. Op een oude
camera en een PC na, valt er bij
mij dan ook weinig te halen. Wegens ruimtegebrek ontbeer ik
zelfs een tweede zitmeubel. Een
mens moet tevreden zijn met hetgeen hij heeft, zo is mij vroeger
geleerd.

Fantasie
Terug dus naar het begin.
Herfst en winter. Voor mij bestaat
er geen mooiere tijd. De gierende
wind door de kale takken van de
bomen klinkt voor mij als het allegretto 'Alla Turca' uit de piano sonate nummer 11 van Mozart. U
ziet, met een beetje fantasie, kom
je een heel eind in deze rubriek.
De merel uit mijn tuin heeft al
lang zijn biezen gepakt. Waarschijnlijk vertoeft hij nu in warmere streken. Van mij mag hij. Ik
blijf liever thuis. Met de R in de
maand is het hier langs de kust
goed toeven. De toeristen zijn verdwenen. Het dorp is weer van ons.
Sommige inwoners hadden echter
liever gezien dat ze nog een tijdje
waren gebleven. Het liefst de hele
winter. Als ik mijn oor in het dorp
te luisteren leg, begrijp ik, dat zij
sterk in de minderheid zijn. Gelukkig maar.

schop.te forceren. Die leverden echter niets op.
De uitvallen van Zandvoortmeeuwen bleken zeer gevaarlijk, maar
werden onvoldoende uitgespeeld.
Barry Paap slaagde er niet in, vrij
voor de keeper, te scoren en ook
Mischa Tibboellcreeg een riante mogelijkheid. Tibboel wilde het te mooi
doen en zijn stiftbal werd een prooi
voor de Terrasvogel-doelman. Tien
minuten voor het einde snelde Barry Paap opnieuw, zo vrij als een vogeltje, op de doelman af.

Het offensief bleef aanhouden en
het wachten was op meerdere doelpunten. De voorwaartsen hadden
het vizier echter niet op scherp
staan. Zo halverwege kwam Zandvoortmeeuwen toch op een 2-0 voorNet buiten het strafschopgebied
sprong toen Mischa Tibtaoel, via een
Terrasvogel-speler, de bal in het werd hij keihard neergelegd. De Terrasvogel-verdediger kon naar de
doel deponeerde.
kleedkamer vertrekken, maar de
Tot aan de pauze kreeg Zandvoort- toegekende vrije trap leverde, net als
meeuwen nog wel drie uitgespeelde vele andere vrije trappen niets op.
In de slotfase mocht Barry Paap
kansen, maar zoals reeds vermeld
met de afwerking van de aanvallen, het opnieuw proberen. Vrij voor de
wilde het niet vlotten. In de tweede doelman, omspeelde Paap deze rushelft speelde Zandvoortmeeuwen tig en plaatste de bal in het verlaten
met de straffe wind in de rug, maar doel, 3-0. De overwinning was zeker
het niveau van het voetbal haalde verdiend maar te mager. „We hebhet niet bij dat van de eerste helft. ben inderdaad leuke mogelijkheden
Toch was er geen vuiltje aan de gehad", vond begeleider Henk Kinlucht, daar Terrasvogels geen vuist neging. „Maar we hebben, vooral in
de eerste helft, erg goed gevoetbald.
kon maken.
De nul • werd vastgehouden en er
werd erg hard gewerkt. Het was een
goede overwinning en we hopen dit
Gevaarlijke uitvallen
vast te kunnen houden. Individueel
In de achterhoede greep Rocco Ter- hebben we prima voetballers en nu
maat telkens bekwaam in en Terras- moet het een nog beter geheel worvogels wist slechts een enkele hoek- den".

ZANDVOORT - Chess Society Zandvoort, reist aanstaande
maandag vol vertrouwen af
naar de bloemenstad Aalsmeer
om daar aan te treden tegen de
reserves van de plaatselijke
schaakvereniging.

TZB kansloos
ZANDVOORT - Na drie competitie-wedstrijden is TZB nog steeds
puntloos. Ook tegen Overbos gingen
de Zandvoorters kansloos ten onder, 4-0.

Korte tips
• De Zandvoorters Ansje Molenaar,
Hanneke Voit en Zwaan van der
Mije exposeren tot en met 27 oktober in het Cultureel Centrum Zandvoort. Drie kunstvormen, mode-ontwerpen, bloemen en aquarellen gaan
samen in één expositie.
• In Atelier Paulus Loot zijn tot en
met de maand november twee exposities te zien. De Zandvoortse Marianne Rebel toont er haar 'naïef'
schilderwerk. De andere kunstenares is Femina Olthuis uit Haarlem.
Zij exposeert olieverf- en aquarel-werk. Boulevard Paulus Loot 21 in
Zandvoort. Open op zaterdag en
zondag.
• In de Openbare Bibliotheek aan de
Prinsesseweg exposeert Ina Brocken met aquarel-, acryl en etstechniek. Haar thema is een impressie
van wajangpoppen. Gratis toegankelijk tijdens de openingsuren van de
bibliotheek.
• Expositie 'Souvenirs. Realistische
tendensen in de hedendaagse
kunst'. Frans Halsmuseum, Groot
Heiligland 62. 'Getooid en versierd',
Vishal, Grote Markt te Haarlem.
• Erna Anema en Geer Roobeek exposeren respectievelijk met olieverf
op paneel en papier en met beelden
op hardboard tot en met 5 oktober in
Galerij Lieven de Key De Galerij is
gevestigd aan de Nassaulaan 8 in
Haarlem.

Dorpsnieuvvtjcs
Claudia en Ap(pie), uitbaters
van het Gemeenschapshuis zullen
het wel met mij eens zijn. Er gaat
niets boven dit jaargetijde. Avond
aan avond zit hun 'uitspansel' vol
gezellige mensen. Daarvan getuigen de diverse verenigingen die
hier hun clublokaal hebben. Het
Zandvoorts Mannenkoor en de
operettevereniging zingen er hun
lied en de verschillende kaartclubs vertoeven er in een aangcnaam verpozen. Als je op de hoogte wilt blijven van de laatste dorpsnieuwtjes moet je aan de Louis
Davidsstraat zijn. Van de week
vertelde men mij het na volgende
verhaal.

Jan de Rattevanger
U kent hem vast wel. Jan de Rattevanger. Geboren als Kraaijenoord. Ruim in de zeventig is hij
inmiddels. Zolang als ik hier
woon, ken ik hem al. In weer en
wind kom ik hem tegen. Fietsend
door het dorp, op weg voor zijn
vereniging Zandvoortmeeuwen.
Het clubblad van de handbalvereniging en de wekelijkse lotto
wordt door hem rondgebracht.
Hand- en spandiensten worden
eveneens pro deo door hem verricht. Al vijftig jaar is hij lid van
zijn club. Even lang als deze vereniging bestaat. Onlangs werd dit
laatste feit met veer vlagvertoon
gevierd. Jan heeft een klein bedankje van het bestuur best verdiend. Helaas, blijkbaar werd hij
vergeten. Jan werd zelfs niet eens
genoemd. Dat doet pijn, dat is duidelijk aan hem te merken. Zelf
spreekt hij er niet over. Dat is zijn
eer te na. De 'stille kracht' behoeft
geen trompetgeschal. Een beetje
aandacht zou al voldoende zijn geweest. Helaas, het mocht niet zo
zijn. Een gemiste kans voor open
doel derhalve.
Dit was het weer voor deze week
Blijf gezond, tot de volgende week.
BRAM STIJNEN

(ADVERTENTIE)

CINEMA CIRCUS
Bioscoopprogrammering 27 sept. t/m 3 okt.
Dagelijks om 14.00 en 16.00 uur

ASSEPOESTER
Wed. gesproken
Kaarten Volw. ƒ12,50 Kinderen tot 12 jaar ƒ9,00
INEEN BESLOTEN PARADIJS ...
OMRINGD DOOR KORAALZEE,
GROEIEN EEN JONGEN EN EEN
MEISJE ALLEEN OP.
DAN ONTDEKKEN ZIJ DE LIEFDE.
EEN LIEFDE DIE ALLEEN
BEDREIGD KAN WORDEN...
DOOR ONTDEKKING.

drie nieuwe spelers. Zandvoorter
Foppe Leder en de in Zandvoort
werkzaam zijnde Amsterdammer
Peter van der Beek moeten zich, gezien hun schaakervaring, makkelijk
staande kunnen houden in de derde
klasse. Naast deze twee spelers
meldde Ben de Vries zich aan.
De thans in Aerdenhout woonachtige De Vries, die onder andere uitkwam voor Bloemendaal en het Amsterdamse Tal, speelde ooit in de
tweede klasse KNSB.

Eigen huis

Op 25 oktober is pas het eerste
optreden van de vernieuwde Chess
in eigen huis. Als in het Gemeenschapshuis het, vorig jaar op de
tweede plaats geëindigde, Hoofddorp op bezoek komt. Daarvoor zal
Chess echter eerst nog op zaterdag
19 oktober de Zandvoortse kleuren
verdedigen op een Rapid-toernooi
voor viertallen in Amsterdam-oost.
SPORTAGENDA
Ook de interne competitie van de
dynamische schaakvereniging zal
deze week van start gaan en wel vrijVOETBAL
aanstaande. De leden van
Zaterdag: Jong Holland - Zand- dagavond
de vereniging zullen over zes avonvoort'75 15.00 uur, te Utrecht.
den rapidschaak, vier avonden snelZandvoortmeeuwen - SMS 14.30 schaak
en zestien partijen met noruur, terrein circuitgebied.
bedenktijd uit gaan maken wie
Zondag: Heemstede - Zandvoort- male
er in het bezit komt van de Strijder
meeuwen 14.30 uur.
cup.
HANDBAL
Zondag: GVO - Casino-ZVM heren De nieuwe voorzitter Hans Drost is
14.10 uur, te Krommenie.
in zijn nopjes met de opzet van
Casino- ZVM dames - Overbos 14.20 zeer
deze interne competitie. „Het was
uur, terrein circuitgebied.
eigenlijk het enige wat er aan de verVOLLEYBAL
ontbrak", aldus Drost. „Het
Zaterdag: Sporting OSS dames - eniging
prettige van deze competitie is dat
Triumph 19.30 uur, Pellikaanhal.
die binnenkomt een partij
Sporting OSS heren - Van Nispen 2 iedereen
kan spelen".
20.00 uur, Pellikaanhal.

RETURN
10 THE BLUE
LA.GOCSST
DE LIEFDESGESCHIEDENIS
GAAT DOOR...

mm
nciiin

maandag t/m donderdag
19.00 en 21.30 uur

Vrij., zat. en zon. 19.00

Return to
The Blue Lagoon

THE SILENCE
OF THE LAMBS
kaarten ƒ12,50

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

DONDERDAG 26 SEPTEMBER 1991

WEEKMEDIA 22

Dit weekend:

Gevuld

NAAST ONZE A LA CARTE
PRESENTEREN WIJ U:

Bonnie St. Claire

't BOECKANIERTJE

a.s. zaterdag aanvang 20.00 uur in de Soc.
„De Manege" voor ongeb. mensen.
± 22.00 uur optreden van Bonnie en de
opening van de nieuwe

-7 en

speculaastaartje
f,OU
Amandel
speculaasjes
250 gr.

5,45

Stel zelf uw 3-gai

Piano-bar, entertainer Cab Kaye

sftCftöe

3 zalen open tot 03.00 uur in de nacht!
Corr. kleding a.u.b.
Vanaf 25 jaar.
Entree: ƒ15,- all in.
Info: 16023

-Qckt
HOGEWEG 28, TEL. 12989

Dierenbescherming Zandvoort

nry*^:m\.

Wist u dat:
* Het echt een leuke dag wordt op 5 oktober in
het gemeenschapshuis.
* Deze dag al om 10.00 uur begint!!!
* Uw beestje dan door een onafhankelijke jury
beoordeeld wordt.
* Er best leuke prijsjes te winnen zijn.
* Je je beestje wel extra goed moet borstelen
voor deze dag.
* Je nog 1 dag hebt om je in te schrijven voor
deze huisdierenkeuring.
(LEVER JE INSCHRIJFFORMULIER WEL IN)
* Er nog veel meer te zien is die dag.
* U ook alles te weten kunt komen over het Kennemerdierentehuis.
* U dit zelfs kunt gaan bezoeken.

autorijschool

W. v.d. Veld
U kunt nu lessen m de sportieve
MAZDA 323 F

Onze aanbieding:
de eerste 5 lessen 32,50 per les
vervolglessen 42,50 per les
ook voor spoedopleidingen

tel. 02507-19188

VERLOEDERING
VAN ZANDVOORT
f||C|aair|v2qüiden;: we niet méér oyer

te|!!l|^

l|ledin van tlè raad,onder welke,,
ilnoiBmer wilt ü de plaatsing van ^
Pijl |f|^
:•'; • •

Waarom zelf koken?

Nieuwsblad

Kwaliteitsverbetering?

SgigAX ;;-.H^X:V•v.,,;v-;,.v,;/•:; • . : . - • * , • • / • '

. • ,v

.•.-;• ';:•-./,,

zoekt

't Boeckaniersnest wenst u alvast smakelijk eten!

•••••*^•• :.

ISliSIlDat-küht^^

BEZORG(ST)ERS

Café/Rest.

Aanmelden: 02507-17166.

Zandvoortselaan 187 Tel. 02507-12401. Ruime parkeergelegenheid

Postcode Loterij start vrolijk najaarsseizoen

Bij de september-trekking vielen tienduizenden deelnemers van
de Postcode Loterij weer in de prijzen. Naast de hoofdprijs van
een ton, werden er weer vijf vakanties van Gran Dorado en drie
van American Residences uitgeloofd. De PostcodeStraatPrijs
viel op postcode 3067 DL Daarbij werd liefst ƒ 48.000
uitgekeerd aan 13 deelnemers met 16 loten. Nog slechts twee
trekkingen en de MiljoenenWinterHoofdprijs is er weer!

UITNODIGING OPNAMEN HITBINGO

Vanaf oKtober komt uw Postcode Loterij met een gloednieuw najaarsprogramma: Hitbingo. Wat
het is komt héél Nederland spoedig te weten (lees ook onderaan deze pagina hoe u bij de tvopnamen te gast kunt zijn). Maar we willen alvast verklappen dat u elke week ƒ 25.000,- extra
kunt winnen. Tenminste... als u deelnemer bent van de Nationale Postcode Loterij. Alleen dan
maakt u al voor een tientje kans op de maandelijkse ton en vele andere prijzen, én... op het
miljoen! Want in december wordt de WmterHoofdprijs van liefst twéé keer 1 miljoen getrokken.
Bovendien weet u dat de Postcode Loterij projecten steunt ten bate van mens, natuur en milieu.
Een extra goede reden om mee te doen!

REKKING SEPTEMBER: VALT UW POSTCODE-LOTNUMMER IN DE PRIJZEN?
Op 19 september 1991 heeft de trekking plaatsgevonden. Van de winnende lotnummers zijn de laatste twee cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde postcode als de
winnaar, wint - tot 3 000 gulden - dezelfde prijs. BIJ prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters weggelaten.
1013
1018
1018
1019
1034
1054
1056
1057
1058
1059
1068
1068
1069
1071
1071
1074
1074
1074
Ï075
1078
1079
1092
1093
1094
1094
1094
1094
1 097
1 097
1103
1107
1151
1186
1187
1188
1211
1221
1231
1231
1313
1 324
I382
1 402
1421
1431
1441
1441
503

1504 AP
1504 LC
1541 HE
1561 'AG

RX
VL

70,700,50,700,50,25,50,50,50,25,25,25,25,25,25,500,700,25,25,25,25,70,7000,70,50,25,50,70,70,50,25,25,50,25,70,70,700,70,25,50,70,500,25,-

1562
1609
1689
1761
1766
1785
1788
1815
1821
1861
1901
1945
1991
2011
2011
2013
2013
201 <
2021
2021
2022
2023
2023
2026
2033
2033
2037
2041
2042
2105

KL
AP
TM
HE

70,700,25,25,700 -

2161
2161
2162
2163
2171

CP
NE
BM
XL
TE
GD
GH
BV
VJ
GX
RV
DW
RT
TD
CT
HN
TV
TN
BV
VX

KT
AC
LC
SJ
LE
BB
EH
GD
AD
GD
ST
GK

500,700,25,700,-

2172 EC
2182 PT
2211
2221 BJ

25,25,70,700,-

3067 DL
POSTCODESTRAATPRIJS
ƒ 3.000,LEVENSLANG WINKELENPRIJS
gratis tot ƒ 1 00,- per week
TS
GD
JK
AV
GH
SP
MH
RD
GB
CC
AD
NL
PA
TD
RE
DD
ET
TL

CH
ZC
LE
TB
SJ
VP
AE
WR
EB
ZA

25,70,70,25,25,700,50,50,70,25,25,50,700,50,700,500,25,50,25,25,25,70,25,700,50,25,25,70,70,50,-

2241
2244
2251
2271
2273
2282
2285
2312
2313
2343
2355
2406
2512
2515
2518
2522
2531
2533
2541
2542
2542
2543
2545
2545
2546
2551
2551
2551
2555
2562

50,50,50,70,25-

2572
2573
2573
2582
2585
2591
2592
2592
2592
2593
2596
2597
2612
2614
2623
2641
2651
2665
2681
2715
2718
2725

W-WEEKPRLJZEN VAN
'DE 64.000 GULDEN VRAAG & DE
POSTCODE LOTERIJ'
4.000,- op 33 14 LH 18
4.QOO,-op 6741 LH O6
Amerkan Residences
Vakantie Prijzen
!222 NC 20 3555 BH 16
7101 XE 05

PK
CJ
BP
ET
XZ

GC
VH
BG
HP
AD
VS
VZ
AL
XN
LC
LV

JT
PX
AC
GS
XV
XW
LD
EM
XR
ZB
ZB
BJ
XM
EK
CD
CE
GE
NH
CR
BC
PE
ES
LR
EB
JB
RC
SE
KP

25,50,25,700,25,70,500,70,70,25,25,70,500,50,25,70,50,700,700,25,50,70,50,25,25,500,50,"
50,50,25,-

25,25,25,25,25 50,25,500,700,25,25,25,700,7000,25,25,50,700,70,700,25,70,-

2727
2728
2802
2803
2804
2807
2811
2907
2911
2965
2982
2985
2986
3023
3061
3061
3062
3066
3069
3069
3069
3073
3076
3076
3076
3077
3079
3081

BG
SC
GA
CD
AH
CL
WJ
PE
AW
RA
GC
RR
DX
PR
GS
LN
PW
ZA
NT
PT
XB
JN
HE

70,25,50,25,50,25,50,50,25,100,25,70,25,500,25,50,25,70,700,50,25,70,25,25,700,50,70,50,-

3314
3315
3315
3315
3317
3317
3335
3351
3352
3353
3353
3412
3431
3431
3434
3436
3515
3522
3564
3583
3607
3615
3701
3709
3711
3737
3751
3752

XT
AB
BJ
CV
AW
DA
CB
BJ
LA
KB
RJ

ZA
GD
CS

JL
AC
AW

50,50,25,50,70,25,700,50,25,70,70,50,500,25,70,25,25,70,70,700,70,70,70,25,700,25,70,70,-

Gran Dorado Prijzen
1056 JH 32
7811 MH 02
5231 WC 01
9801 NE 03
6702 BS 01 _--~
/^
/ Joro^
(. ^ff^J^^"
r ,
3081
3112
3122
3122
3122
3123
3132
3135
3135
3136
3191
3193
3193
3201
3204
3205
3207
3209
3221
3224
3235
3245
3247
3261
3262
3262
3274
3286
3314

XZ/
50,M B 7000,70,CM
25,EJ
50,70,70,70,XP
700,XH
500,RE
50,LE
50XH
25,70,70,EN
700,SK
25,AP
700,AK
50,70,AZ
50,TK
25,BV
7000,BW
25,70,EK
50,70,70,ND
50,-

3772
3811
3812
3815
3831
3871

XN
JR
LL
LB

50,25,70,50,70,25,-

H
3956
3971
3971
3992
3993
4001
4014
4119
4131
4176
4191
4251
4281
4331
4335
4434
4456

CX
BR
KB
BN
CJ
GP

LW
ZR
BN
VB
GJ
LA

KJ
NN

700,50,700,50,50,25,70,50,25,25,25,50,25,70,25,25,70,-

4535
4536
4551
4551
461 1
4623
4624
4631
4651
4661
4691
4702
4706
4707
4715
4727
4754
481 1
4816
4819
4826
4847
4941
5014
5018
5021
5022
5025
5041
5041
5044
5102
5104
5215
5223
5223
5244
5246
5324
5371
5401
5404
5421

AD
HB
AK

XX
KB
AH
JG
BE
CX
KT
KD
BE
SK
JW
EP
GN
AM
CB
RE
BR
BA
CL
KJ
RD
ZT
EN

BP
CZ
JD
XH
BL
JE
LS

25,25,70,50,70,50,500,25,25,25,50,70,500,50,25,25,70,70,50,25,25,50,50,25,25,50,70,70,700,50,25,25,25,70,25,50,25,25,25,70,25,25,70,-

6446 SW 20

HOOFDPRIJS

ƒ 1 00.000,en voor iedere deelnemer in
de postcode 6446 SW een
troostprijs van ƒ 1.000,5463
5481
5492
5501
5508
5531
5575
5581
5632
5642
5811
5845
5854
5856
5864
5914
5941
6002
6006
6043
6044
6097
6135
6161
6216
6269
6287
6291

EM
MV
JL
DL
HA
BL
TZ
TD
GJ
AT
BC
EH
CM
BA
VT
AV
XV

WH
SH
BN
AW
AK
BG

700,700,50,50,70,25,700,50,500,50,700,50,50,7000,25,25,500,50,70,700,50,50,50,70,70,25,700,70,-

6301
6361
6412
6432
6441
6463
6467
6512
6533
6535
6538
6562
6587
6595
6681
6703
6741
6812
6842
6843
6852
6871
6871
6921
7006
7201
7232
7315

XG
WB
EA
TV
XC
CH
AG
MD

ZA
BE
AV
WG
RD
AD
CJ
AR
AM
GB

EZ
LS
AJ
EE

25,70,50,700,7000,700,500,25,50,70,70,50,25,25,50,70,500,50,700,50,25,70,25,70,50,25,25,25,-

7321
7322
7371
7462
7542
7543
7544
7552
7604
7607
7683
7734
7812
7815
7824
7827
7901
7905
7906
7908
7941
7942
8014
8031
8042
8148
8166
8252
8255
8266
8303
8344
8355
8444
8446
8471
8471
8531
8601
8921
8935
9001
9062

AL
BJ
VL
EB
LG
ZT
TP
ZB

PC
EW
BD
JC
JG
HG
GE
AK
PG
AE
WE
AG
RG
AT
CK
AM
AJ
JH
XN

AB
KP
VV
VW
MB
EW
TZ
GL
GS
GG

70,70,25,25,25,700,50,25,25,25,70,25,25,25,25,25,700,25,700,50,70,50,70,25,7000,700,500,50,50,50,25,25,70,700,50,50,700,50,25,25,700,500,25,-

DE MOTONAIE
POSTCODE LOTERIJ

EIKE DINSDAG
OP

M

Te gast bij tv-opnamen én
de kans om vele prijzen te
winnen? Bij de Postcode
Loterij kan dat. Op 5 en 7
oktober beginnen de opnamen van het nieuwe
programma 'De Nationale
Postcode Loterij presenteert
Hitbingo', waarmee we het
najaar openen U wordt van
harte uitgenodigd om daarbij
aanwezig te zijn. U moet
alleen snel reageren, vóór
1 oktober, want er zijn slechts
een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar Bel daarom snel
(tijdens kantooruren) 0297742777, want vol is vol!
De opnamedagen zijn:
zaterdag 5 oktober
(15.00 tot 18.00 uur) en maandag 7 oktober (12.30 tot 15.00 uuren
15 00 tot 18.00 uur) De opnamen vinden plaats bij Joop van den Ende
TV-produkties m de Studio Aalsmeer Als u m de zaal zit kunt u bovendien nog diverse prijzen winnen. Een tv-dagje uit én kans op een
extra prijs, dat kan natuurlijk alleen bij de Nationale Postcode Loterij'

DE NATIONALE POSTCODE LOTERIJ
MAAKT HELE STRATEN BLIJ!
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en maak kans op een van
f de vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand
het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.

_h iot(/10,-

J
loten (a ƒ 10,-) per maand
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

EXTRA PRIJZEN VOOR DE £ SKI 1
LEZERS VAN ONS BLAD
KmKM
1006GD 50,-

1081 BL

25,-

1357 NA

1011

10,-

1091JZ

25,-

1391 VX 100,-

1024GK

25,-

1097ZW 50,-

1033 PB 25,-

11 03 CC 25,-

1435

10,-

1035RJ

11 03 PP

1441 SC

25,-

25,-

25,-

1394KE

25,-

50,-

1054KX 100,-

1132VP

50,-

1454 AM 25,-

1068AV

1182CB

25,-

1454AN

25,-

1313 GK 50,1323 AA 25,-

1501 ZA

25,-

25,-

1073 LJ 100,1074
10,-

9494
9641
9682
9712
9713
9713
9715
9721
9811
9974

RN
MH
PH
RG
BH
HL
JC
EA
NB

7000,25,50,25,700,25,25,25,70,50,-

zetfouten
voorbehouden
max. 50 loten per
postcode

NATIONALE

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

Bouwmarkten en speciaalzaken
spelen in op de grotere
Boogtenten getest vakmanschap doe-het-zelvers

op stormvastheid

TORMVASTHEID is belangrijk als je je tent in
weer en wind wilt gebruiIcen. In een showroom is het
windstil en op een tentenshow
waait meestal niet meer dan
een briesje. Op Pad (no. 6) zette tien boogtentjes voor een
windmachine en draaide de
knop naar windkracht zes, zeven, acht, negen en zelfs voorbij de tien.

S

door Gcrrit Jan Bel
Niet alle tenten bleven overeind en
do resultaten bleken soms anders

Koilictii.Mi.lrcs ATV: Wcck.inci.lu,

Vrouw geeft
bouw-branche
meer kleur
door Evcrhard Ilcbly
E DOE-HET-ZELF-branche
telt ongeveer zesduizend winkels. Van speciaalzaak tot
bouwmarkt. De totale jaaromzet bedraagt ruim 4,3 miljard gulden, de
helft hiervan komt voor rekening
van de nog geen vierhonderd bouwmarkten. Er is sprake van een volwassen branche die bepaald wordt
door de doe-het-zelver die steeds
professioneler wordt en vaker bereid is meer te betalen voor kwaliteit.

D

dan aanvankelijk werd verwacht.
Vandaar dat Op Pad stormvastheid
een complexe zaak noemt. Het blad
raadt de fabrikanten aan in de opzetinstructie uit te leggen hoe de tent
het beste een storm kan trotseren,
iets wat nog niet altijd gebeurt. Verder doen kampeerders die het slechte weer niet schuwen er goed aan om
te kijken naar een vierstoks-koepel
of een driestoks-tunnel van een asymetrische type.

Dekbedden
Donzen dekbedden zijn meestal
duurder dan dekbedden met een
synthetische of wollen vulling, maar
behalen wel een beter testresultaat.
Dit is de conclusie van het onderzoek dat de Stichting Vergelijkend
Warenonderzoek heeft verricht onder 37 merken en typen, waaronder
.2 dubbele (zogenaamde vier-seizoenen) dekbedden. Donzen dekbedden
)hjken qua comfort duidelijk beter
e zijn dan de andere (polyester, wol,
zijde of kameelhaar/wol) dekbedlen. De verhouding gewicht-warmte
s veel gunstiger.
De dekbedden met de meer „exotibche" vullingen, zijde en .kameelhaar/wol, komen niet beter of slecher uit het onderzoek naar voren dan
de synthetische of wollen dekbedden. Na het wassen of chemisch reinigen was het droevig gesteld met de
afmetingen; vooral bij dekbedden
met een synthetische vulling. Op
één na waren alle synthetische dekbedden van 135x200 cm kleiner geworden dan 130x195 cm.
Bestellen onderzoek: ƒ4,50 overmaken
op
Postbanknummer
1477321 t.n.v. SVWO, Den Haag en
onder vermelding van „dekbedden".

postbus 21(14, l HIK) CC Amsterdam,
tel 02D - 562 2841) (alleen 's morons)
Coördinatie: 'l ruily Steenkamp
Vormgeving, Kuil Bnsse

De bouwmarkten kwamen opzetten in het begin van de jaren zeventig en beantwoordden precies aan
wat de consument wilde: alles verkrijgbaar onder hetzelfde dak. En
laten we eerlijk zijn, het is ook wel
zo gemakkelijk dat als er geklust
moet worden, je niet meer eerst naar
de verfwinkel, de ijzerwarenhandel
en houtwinkel moet afreizen. Want
dan is de zaterdag voorbij, voordat
er ook maar een spijker de muur is
ingeslagen.
Een woordvoerder van één van de
bouwmarkten verwacht dat het huidige aantal van zesduizend stabiel
blijft, omdat speciaalzaken en bouwmarkten elkaar aanvullen. Dat veel
doe-het-zelvers desondanks toch
graag bouwmarkten bezoeken,
komt doordat ze graag, alvorens een
koopbeslissing te doen, eerst eens
even 'rondsnuffelen' en zich laten
voorlichten.

EEL NIEUWE gidsen in
aantrekkelijke kleuren
trachten ons al weer te
verleiden tot reisjes in het
nieuwe seizoen. In deze rubriek allerhande tips, yariërend van een tentoonstelling in
Friesland tot skiën in Canada.

V

door Leni Paul

CULTUURWANDELING. Carpe
Diem uit Siebengewald in Limburg
(tel. 080-580673) brengt zijn 'klanten'
graag al wandelend wat cultuur bij.
Naast historische dagwandelingen
in eigen land zijn er vierdaagse tochten in Noord-Frankrijk en een zevendaagse wandeltocht langs historische monumenten aan de Moezel
\udio en Video
en in Trier. De trajecten zijn niet al
In het septembernummer van Au- te lang, zodat ook minder sportievedio & Video Totaal aandacht voor de lingen kunnen meestappen.
Sony SLV-415. Het blad komt tot de
conclusie dat deze videorecorder
GOEDKOOP. NBBS, niet alleen
ook goed kan worden gebruikt voor meer voor piepjonge reizigers, hannontages, al is de afwezigheid van teert doorgaans vriendelijke prijzen.
een draaiende wiskop een probleem. Dit jaar zijn er ski-reizen naar de:
3ok voor overige kwaliteiten van de Canadese gebieden Mont Saint Sau
bijna ƒ 1400 kostende recorder is veur en Mont Tremblant, waarbij
nen goed te spreken, waarbij de een combinatie mogelijk is van
beeldkwaliteit nog apart wordt ge- sneeuwplezier en enkele daagjes
naar Montreal. Inf. 071-253333.
poemd.
Verder een test van de Panasonic
SNEEUWGARANTIE. Nu we het
W-MS95 Super VHS-C camcorder.
Hij geeft de indruk van een semi- toch over sneeuw hebben, Hotelplan
professionele opzet, maar mist aan introduceert deze winter de sneeuwcle andere kant daarvoor toch weer garantie. Geen sneeuw en liften gebepaalde voorzieningen. Een beetje sloten bij aankomst in uw vakantie^'lees noch vis, vindt men daarom, al bestemming, geld terug. Er is een
beschikt hij in zijn geheel over bijna klein addertje onder de sneeuw: sluiprofessionele kwaliteiten. Goud op
>nee noemt A&VT de Marantz
3R50L/CD40/SD315-set.
Ruim
Wat is het
2200 vindt het blad niet goedkoop, woord dat u kunt
naar gezien de afwerking, de vorm- vormen met de
eving en de prestaties is er toch letters uit de
prake van een gunstige verhouding vakjes van de opussen prijs en kwaliteit.
gegeven
nummers?

Horloge met
sculpturen

Foto Bram de Hollander

De laatste ja- Door de toegenomen vrije tijd zijn veel mensen aan het klussen
noemden beste- naast het wit kleuren als mintgroen
ren doet zich nog gegaan. Vaak uit hobby, soms door de financiële nood gedreven.
den relatief veel hun niet onaangename intrede hebeen
tendens Het is niet meer lonend om voor een nieuw slot in je voordeur
meer tijd aan ben gedaan.
voor, namelijk een aannemer te laten voorrijden en heel wat Nederlanders
hun tuin en aandat steeds meer
kleding van het
mensen bereid draaien ook hun hand niet meer om voor een extra dakkapel of
interieur.
De Kleurdessins
zijn om te beta- een nieuwe voordeur. Het gevolg? Speciaalzaken en
bouwconstrucGeheel in het verlengde van de
len voor kwali- bouwmarkten zijn niet meer weg te denken. De deur wordt
tie krijgt in Ne- trend naar luxe woonvormen past
platgelopen,
zowel
door
mannen
als
vrouwen.
teit. „Iemand die
derland
weer het verdwijnen van goedkoop beveelvuldig klust, ______^____
meer aandacht. hang. Hier doen de sprekende kleurkomt er al snel ""~"""~"""""~"~"""
dessms naast pastei tinten hun intreachter dat hij niet gebaat is bij een fortabel en zeer luxueus. Kunststof van tuinen zijn de moderne tumcen- de. Ook wordt vaker gebruik gesnoerloze boormachine van 79 gul- badkuipen zijn in de plaats van tra al lang niet meer de enige leve- maakt van acrylschuimtechmeken.
den, maar dat hij een klopboorma- plaatstalen badkuipen gekomen. rancier. Ook de DHZ-branche roert Bij de tegelwanden („Als je een beetchine van 198 gulden nodig heeft. Je Luxe is status en dit vertaalt zich in zich hier. De tuin wordt met name 's je handig bent, kunje dat tegenwoorkunt het een beetje vergelijken met hardglazen douchecabines, inge- zomers meer en meer een verleng- dig echt zelf") zijn de grijsroze tinAlbert Heijn. Iedereen weet dat Al- bouwde stortbakken met vrijhan- stuk van de huiskamer.
ten in opkomst.
bert Heijn niet de goedkoopste su- gende toiletten, grotere spiegelwanpermarkt is, maar toch doet bijna den en zelfs in whirlpools. Een afHet vroegere negatieve effect van
Ondersteund door het populaire
iedereen daar zijn boodschappen werking in meerdere kleuren 'vrouwen bloot - handel dood' geldt marmer heeft wit overigens hier wel
omdat de kwaliteit goed. Dit zoeken spreekt steeds vaker aan. Kortom, niet meer. Vanuit detaillistenkring zijn positie behouden. Voor vloeren
naar kwaliteit zien we terug in de de badkamer is een volwaardige ka- wordt gemeld dat het aantal kopen- is parket ineens weer helemaal tehele DHZ-branche", zegt de woord- mer geworden die onlosmakelijk on- de vrouwen in de winkels steeds gro- rug op de markt. Duurzame en movoerder.
derdeel is van het huis.
ter wordt. Een ontwikkeling die de dieuze varianten zijn laminaten en
omzet van meer decoratieve pro- andere kunststofuitvoeringen. De
In dezelfde luxueuze categorie dukten en materialen in de komen- klachten over de houten parketvloeLuxueuzer
valt de steeds stijlvollere keuken. de jaren ten goede zal komen. Vrou- ren (bol staan of scheuren) hebben
De consument wil kwalitatief goe- Ook hiervoor nemen de bestedingen wen zijn er ook de oorzaak van dat de vraag niet doen remmen.
de produkten en levert zelf ook meer nog altijd toe. Wit blijft de bovenkwaliteit. Zijn bekendheid met doe- toon voeren, maar daarnaast zien we
het-zelf-produkten is de laatste ja- meer kleurenvariaties en speelse
ren aanzienlijk toegenomen en hij fronten verschijnen. De gaskooklaat zich dan ook beslist geen plaat wordt vaker vervangen door
schroeven voor spijkers verkopen. keramiek en magnetron.
Als we een blik werpen op de trend
In de gehele DHZ-branche is wit TN SEPTEMBER barst het border. Van de lelies (Lüium) taein de branche dan zijn de bestedin- op dit moment de trend. Nederlan- J- vuurwerk in sommige tui- staan vele soorten en hybriden. De
gen die men over heeft voor de bad- ders houden van een strak en glad nen weer los: gladiolen, dahli- tijgerlelie (Lüium lancifolium)
kamer opmerkelijk. De moderne interieur, dit in tegenstelling tot bij- a's en lelies komen met knal- hoort in de traditionele plattelandbadkamer is functioneel, maar com- voorbeeld de Engelsen. De laatstge- lende kleuren in bloei. In de stuin. Vreemd van vorm, staat ze
te bloeien naast een stevig
groentetuin worden grootbloe- oranje
groen grasveld. Wanneer de tijgerleFOLKLORE. Van 3 tot en met 6 mige dahlia's en de forse gla- lie echter wordt opgenomen in een
oktober wordt in het Belgische diolen van oudsher veel ge- beplanting van overwegend witte
Tournai dat wij doorgaans Doornik teeld als snijbloem.
tinten aan de rand van een vijver of
noemen, het achtste internationale
moeras, wordt aan de sierlijke tromVolksdansfestival gehouden. In ] 984 door Bram Wolthoorn
petvorm en exotische kleur meer
werd dit fleurige feest voor het eerst
recht gedaan.
georganiseerd door Les Enfants de
Catieau en dit jaar zullen driehonDahlia's hebben steunen nodig. De
derd dansers en musici uit zeven ongeveer één meter lange stengels Iris
landen optreden.
zijn gewoonlijk te zwak om de zware
De baard-iris heeft geen knol maar
Inf. Centre de Tourisme, Doornik, bloemknoppen te steunen. Steek een rhizoom, een soort wortelstok,
tel. 09 32 69216221 of Belg. Verkeers- daarom naast elke plant een stevige waarmee de plant zich langzaam
bureau, 020-6245953.
stok van ongeveer anderhalve meter verspreidt. Deze groep tuinplanten
zo'n dertig centimeter diep in de aar- met bloemen in complexe vormen
DORSEN. Laat de boeren maar de. Plant dahlia's tussen heesters: en met schilderachtige kleuren,
dorsen, daar in het Friese Nieuwe- het steigerwerk van stokken rond de bloeit helaas maar kort. In de tweehorne, waar zaterdag 28 sept. een losse groeiwijze wordt door het de helft van de lente en het prille
groot boerendorsfeest wordt gehou- heestergebladerte gecamoufleerd.
begin van de zomer komt het merenden alsmede het kampioenschap
deel van de irissen tot bloei. Plant de
vlegelhangen van Friesland. OuderEn juist in de wat saaie heester- baard-iris in groepen van op elkaar
wetse pret dus. Inf. VVV Friesland, border, die in de nazomer immers afgestemde kleuren, bij voorkeur tetel. 058-132224.
nauwelijks bloeiende struiken telt, midden van hoge zomerbloeiers, zoschreeuwen een paar bloeiende dah- als de margriet.
HERFST. De Oostenrijkse regio lia's om aandacht, met hun niet van
Knip de uitgebloeide bloemsten• Trouwen in een vliegtuig is weer Weissensee doet veel aan herfsttoe- het netvlies te branden kleuren te
risme. Kanoën op het meer, picknic- midden van het dan egale groen.
gels van de irissen weg; de uitbundieens wat anders
ken en een wandeling langs geneesDe kleinbloemige dahlia's met ge groei en bloei van de margrieten
ting van liftsystemen wegens lawine- krachtige kruiden, begeleid door de hun enkele pastelkleurige bloemen zullen het zicht op de irissen wegnegevaar en harde wind zijn uitgeslo- burgemeester himself lijkt er nog laten zich uitstekend mengen in de men. Bol-irissen behoren met hun
ten van dit toch wel leuke aanbod. tot ver in november mogelijk te zijn.
Een weekje herfst beleven in WeisInf. 070-3958501.
(ADVERTENTIES)
sensee, incl. kamer met ontbijt is in
WEEKENDJE. Er is een trend dit seizoen uiterst" voordelig en
naar kortere, frequentere vakanties komt de ƒ 220,- niet te boven. Inf.
en daar speelt ook Vrij Uit op in. Oostenrijks Toeristenbureau, tel.
Deze reisorganisator uit Badhoeve- 020-6129682 en direkt naar Weissendorp heeft arrangementen met tal see: 09 43 4713-2220-13.
van extra's per lokatie, zoals een
TROUWEN. Simpel trouwen in je
huifkartocht, gratis tennissen of een
diner op een kasteel. Alleen al in eigen raadhuis lijkt té gewoon te
Nederland zijn 36 steden/hotels en worden. Evenementsreizen (tel. 02028 bungalowparken in het program- 6213213) bedacht daarom allerlei
exotische manieren om in het huwema vermeld. Inf. 020-6588600.
lijk te treden zoals in Mexico in een
replica van een schip waar ooit Columbus op voer of tijdens het planten van een kokospalmpit in de tuin
van het hotel.
Voor watergekken is er het trouwen in een onderzeeboot bij Barbados. Wie dit alles te dol is kan natuurlijk altijd per eigen fiets naar
zijn stadhuis gaan.

Kunst loopt als rode draad
door de nieuwe collectie van
Swatch-horloges. Zo laten beide
modellen van de 'Lovefneze'lijn het oude Griekenland herleven met sculpturen op wijzerplaat en band. Een moderne visie op de kubistische werken
van Picasso en Braque it> verweven in de horloges van 'DJ TenStrikes', terwijl geometrische figuren en mozaïeken in de 'Décodelijn' zijn te herkennen. PopSwatch gaat het najaar in met
vijftien modellen; kleurrijke
horloges met motieven van
knallend vuurwerk, exotische
bloemen, circus-artiesten en
sportieve elementen.

Inlichtingen: Swatch Nederland,
imp. Fa. Ed. Maassen, tel. 043-25255U

Vuurwerk barst in tuinen los

Wintersport met
sneeuwgarantie

• Een groepje kleurige irissen mag
in geen tuin ontbreken
Tekening C Wolthoorn

elegante, slanke bloemen tot de snijbloemen. Door hun kleinere bloeiwijze zijn ze ook geschikt voor aanplant in de rotstuin.

Kruiswoordraadsel

\.uto 's
Voor degenen die een tweedeands wagen zoeken, bekijkt AutoVeek regelmatig wat mag worden
erwacht van bepaalde typen. In
nimmer 37 is de 200/300-serie diesel
an Mercedes aan bod. Niet kapot te
•rijgen is de conclusie, maar dat
eldt dan wel pas vanaf modeljaar
88. Verder een test van de Lancia
Ira 1.8 i.e. In Autovisie een aflevemg van de duurtest van de Chrysler
Saragota 3.0i waarmee inmiddels
'5.000
km is gereden. Autokampioen
lr
>pmt de Citroen ZX een nieuwkon
er met puike vooruitzichten die
'oven de middelmaat uitsteekt en
eed verder een vergelijkende test
"et twee nieuwe BMW's: de 325i en
'e 520i.

Computers
In het septembernummer van zo;'el HCC Nieuwsbrief als Personal
°fnputer Magazine aandacht voor
'e nieuwe 7.0 versie van PC Tools.
-*ok dit'programma heeft zich ge'cht op Windows, maar nog niet
Ue onderdelen draaien hier onder.
°ch vindt PCM dat er voor relatief
'einig geld heel veel wordt geleverd.
ferder
vergeleek dit blad vijf goed:
°Pe dtp-pakketten voor DOS en
^ac
met elkaar en testte de Infra'trnk, een apparaat dat via infrarode
' aling computers en printers ver"ndt en op die manier kabels over'°dig maakt.

12 - 41 - 39 - 7 - 47 61 - 32 - 65 - 21

HORIZONTAAL: l oog op
een aardappel; 4
hinderpaal;
7
halsbont; 8 grove
wollen stof; 10
biljartstok; 12 teken v.d. dierenriem; 13 scheur;
15 in grove trekken; 17 hoofddeksel; 18 boze
opzet; 20 jong
dun takje; 22 uitroep van pijn; 23
beroep; 24 raadgeving; 26 muzieknoot; 27 wapen met scherpe
punt; 28 glansloos; 29 daaraanvolgend; 31 deel v.e. geweer; 35 graanpakhuis; 37 beweegreden; 38 militaire muziekuitvoering; 39 uitheems
gerecht; 41 eens; 43 brandbare stof;
45 zangstem; 46 lijst van aanhangige
rechtszaken; 47 laagtij; 49 houten
kom; 51 grappenmaker; 52 lidwoord:
53 brede koker van bontwerk; 55
markgraaf; 58 vragend vnw.; 59 vinnig; 61 leefregel; 62 loterijbriefje; 63
gek: 65 boomloot; 66 zeilvaartuig; 67
aardig; 68 tabak.

dier; 13 mann. dier; 14 bindmiddel;
16 niet nauw; 17 slaginstrument; 18
dwaas: 19 gewricht; 21 alleenzang; 23
telwoord: 25 geestelijke: 27 niet sierlijk; 30 muziekinstrument; 32 grootmoeder; 33 slaapplaats; 34 bitter
vocht; 36 dunbladerig gesteente; 39
vlinderbloemige plant; 40 zoogdier;
42 telwoord; 44 toiletartikel; 46 geslacht van mensen of dieren; 48 kinderziekte: 50 smalle weg; 51 proper;
52 aanw. vnw.; 54 hoofdeksel; 56
landbouwwerktuig; 57 onbep. vnw.;
58 breibenodigdheid: 60 plezier; 62
VERTICAAL: l gewrichtsnolte; 2 dik en plomp; 64 voorzetsel; 66 bedierengeluid; 3 tijding; 4 vogel; 5 vestiging.
pers. vnw.; 6 door middel, 7 slaghout; 9 nep; 11 tijdmaat; 12 mann. Wimvoord vorige weck: Klabakkcn.

DRUIVEN. Mooi, slank en gezond
zijn willen we allemaal. Het ideaal
kan volgens de VVV Baden bereikt
worden als men meedoet aan de
druivenkuur in die Oostenrijkse
plaats. Druiven bij het ontbijt, druivesap bij de lunch en aan het eind
van het verblijf je gewicht uitgereikt
in wijn. Inf. 020-6129682.

U slaagt het beste bij
het Westen

DE SLAAPVOORLICHTER
VOOR GROOT AMSTERDAM
Bilderdijkstraat 163-189 Amsterdam 020-6169813/6854891
DÖkSDEKBEDDErt^'SENIORËNBEDDËN:.*'.VERSTELBARE BEDDEN -*ïBEDTEXTIEL;;:

"VAN MIFN MENSEN EIS IK KWALITEIT
EN BIJ MIJN INTERIEUR LIGT DAT NET ZO"
Hij vond 't bij Van Reeuwijk Nieuwe Stijl

"Net dat beetje klasse maakt voor mijn hij/.onDiemen. Niet alleen een prima service, \uu ik
der veel uit. Daaraan kun je /.ien of iets \\cl ol
ook belangrijk \inil, ni.iar ook een uitstekende
li;een kwaliteit be/.it. Bij mijn interieur ligt dat
collectie topmerken. Die twee elementen
net zo. Ik ben dan ook /.eer te
p vv
••! maken nét dat beetje verschil
spreken over Van Reeuwijk in VflU^MCCUWllK mct do rcst-"
l"4 ^1,,., „.,

,~™

Smip ", \lculx.lhoulci.iril DIIMIIIMI. (020) ft'WI 11

i N vi s itoi.r BI NX, ni'w.rr FN c vsrrujN. COMPI.ITK cou.Kcnr KARITTI r\ i N GORDIJNTN.
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Bijna iedereen in
fZandyport huurt
zijn videofilms
bij videotheek

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden

Kunst en antiek
HEDEN INBRENG van goederen v.d. veiling van 14 oktober.
VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN, Frans Halslaan 33, A'veen.
Tel. 020-6473004. ('s Maandags gesloten.)

TE HUUR
kamers/appartementen en etages
m Zandvoort.
Algemeen Kamerverhuur Bureau
Tel. 02507-17782

Radio, tv en video

. .
Slëgersslraat 2b;
tel.;02507-1207Ó

;

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

* Niet doorvertellen Ank en
Pieter Joustra zijn morgen 25
jaar getrouwd.

TV Correct

Te huur aangeb. per
1 okt. '91

TV- EN VIDEOREPARATIE
Snelservice, ook 's avonds en m het weekend. Geen voorrijkosten Vrijbl pnjsopg. met garantie 020-6109740/6194718

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

1

GEM. PART. FLAT

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

Gr. doorzonkam.,
sip.kam., luxe keuk.,
d.t., ktv -t- wasmach.
aanw. Zonneterras
o h. zuiden, vold.
park.ruimte.
Pr. ƒ850,- p.m.
zonder energie.

VIDEOTHEEK

DO MBO
Reversal of Fortune
Almost an angel
* * *.'••• •'•-'•..'
War panty

•* Pieter houd je roer recht
en Ank houdt je vast
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- * Stichting Klemnood voor
Br. o. nr. 762-77541 v.d. blad.
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergroot- gratis advies aan elke onderTe koop aangeboden diversen
noming met problemen die
ten
T.h. aangeb. 2 k.flat voor 4
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis hun bestaan bedreigen. Tel.
mnd. ƒ 1200 p.m. mcl. Tel.
Micro's op de pagina „MICRO'S"
02507-16078, A.F Hurts
BANKSTEL-, BOOT-, CARAVANKUSSENS EN -MATRASSEN 02507-19357.
Blue Steel
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie:
in elke maat en model. Wij bekleden ook uw oude kussens
T.h. aangeb voor net meisje
Voor trouwfoto's
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,40 per millimeter.
JEMA KUSSENATELIER - TELEFOON: 020-69822 15
gestoff. kamer. 02507-16505.
Sluitingstijd dinsdag 15.00 uur.
BANKSTEL-,
BOOT-,
CARAVANKUSSENS
EN
-MATRASSEN
Foto
Boomgaard
Onroerend goed
U kunt uw tekst telefonisch opgeven' 02507-17166 of afgein elko maat en model. Wij bekleden ook uw oude kussens.
KAMER TE HUUR
ven/zenden aan.
en woonruimte
Grote Krocht 26 JEMA KUSSENATELIER - STOFFEERDERIJ
De Witte Zwaan
•*• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
te huur gevraagd
2042 JM Zandvoort.
Verrijn Stuartweg 52C Diennen TELEFOON: 020 - 698 22 15 Tel. 12164; na 18 uur 16658
Tel. 13529
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
* Te koop div. sieraden 30%
1421 AA Uithoorn.
Zoekt
u
RUST'' dat vindt u m van norm. pr. Oude lampenraVoor een van onze buitenTe koop
« Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties:
klooster
met
sfeervolle
tuin
landse medewerkers zoeken
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
dio, speelt ƒ 40. 02507-17193.
gevraagd
wij met spoed een gestofAmstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde (gem. Cuijk) Folder op aan- * Te koop: Moulinex grill
diversen
feerd of gemeubileerd apparVener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant. vraag. Tel. 08850-20862.
tement/flat/woning.
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasper- • Wij behouden ons het Prijs ƒ20. Tel 02507-15815.
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuws- recht voor zonder opgave van * Te koop oud pijpenrekje
* T.k. gevr. poppenwagen Huurprijs maximaal ƒ 1500,00
blad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode en De Nieuwe redenen teksten te wijzigen ƒ 25, opbergsysteem voor CD
(qeen net). Tel. 02507-18492. per maand. Inl. tijdens
Weesper ƒ 6,38 per millimeter.
kantooruren: NEC Benelux
ƒ 10 + 80 LP's ƒ35. 02507of
niet
op
te
nemen
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur
17193.
Videotheek
• Zie de colofon voor opga- 020-5677541.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieve van uw rubieksadvertentie.
* Te koop peuterbed + dekcombinaties m de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoVerloren en
ren verkrijgbaar.
bed + matras + overtrekken
Woningruil
gevonden
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
ƒ 150, 4-pits Etna gasstel ƒ 50,
Onroerende
gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm.kosten.
campmgbed Chicco ƒ 90. Tel.
goederen te koop
Aangeb. 4 kam.flat m/stoff.
• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
Corn. Slegersstraat 2b.
02507-13937 na 7 uur.
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten * Verloren blauwe bodywarGevr.: kleine flat, hoge overtel. 02507-12070 '
gevraagd
mer
mt
140,
maand.
9
sept.
*
Te
koop
rieten
kinderfietshet verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
name geen bezwaar. Tel.
van
Pagéehal.
02507-30777.
mandje
ƒ
15,
1
pers.
bed
ƒ
25,
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht.
02507-19357
pluche
hobbelpaard,
kan
ook
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefoGARAGE
nisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor Technisch personeel rijden ƒ45. Tel. 02507-13085
Kleding
TE KOOP GEVRAAGD
Financiën en
bezorgklachten) of zenden aan:
na 7 uur
Tel. 02507-14534
gevraagd
Centrale Orderafdeling Weekmedia
handelszaken
*
T.k.
box
(bruin)
met
boxPostbus 122
DE VAGEBOND
kleed ƒ 50. Chem. toilet Porta1000 AC Amsterdam
2e hands kinderkleding
Rijwielen,
Potti
65
ƒ
50.
02507-16809.
JOS HARM B.V.
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing Open haarden vraagt met
Autoverzekering
motoren,
* T.k.a. wit beschilderde box Ingebrachte zomerkleding
m dezelfde week.
V.A. ƒ75 - DORSMAN
bromfietsen
spoed
technisch
medewers.v.p.
afhalen.
In
te
brengen
inkl.
prima
boxkleed
ƒ30.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
blijft toch goedkoper!
ker buitendienst i.b.v. rijbe- Tel. 02507-15325.
wmterkleding s.v.p. inbrenBel nu: 02507-14534.
wijs voor het installeren van
gen. Beide op afspraak.
Te koop Citta snorfiets groen,
open haarden, kachels, gas- Voor onze MOOI OPGE- Tel.. 02507-16983 of 18588, uit dec. '90, i.z.g.st. + verz.
Oproepen - Mededelingen
haarden etc., Erv. als timmer- MAAKTE SCHALEN hoeft u Poststraat 14.
Sportartikelen
tot mei'92 ƒ 1650. Tel. 17377.
man/loodgieter strekt tot aan- zelf geen boodschappen
meer
in
huis
te
halen.
* Te koop gevraagd damesbeveling. Jos Harm b.v. VijMODELTREINENBEURS te DIEMEN zaterdag 28 september zelgracht 29-31,1017 HN AmBROODJE BURGER
Hobby's en
fiets. Tel. 02507-19268.
* T.k. aangeb. veldvoetbal10.00-16.00 uur. Ruilen en verkopen. Tevens taxatie oude sterdam. Tel: 020-6249725.
Schoolstraat 4 - Tel. 18789
verzamelingen
* T.k. gevr. Vespa Si. Tel. schoenen maat 34. Tel,
treinen met bemiddeling van verkoop. Burg. Bickerstraat 46,
02507-16742.
02507-19315.
Centrum (achter postkantoor). Entree ƒ2,50 - kinderen ƒ 1.
Dieren en
Woninginrichting
* Te koop: grote autorace- * T.k. herenfiets terugtrap* 565827782 is het bank- GROTE TREINENBEURS te
Auto's en
dierenbaan merk Aurora met 8 au- rem ƒ75, kinder opoefiets
nummer van de vnendenclub KOOG A/D ZAAN op zo. 29
to's,
elektr.,
rondeteller,
ƒ
50.
Tel.
02507-17482.
auto-accessoires
benodigdheden
van het Zandvoorts Mannen- sept. van 11-16 uur in buurtLijsten op maat
transf., onderplaat enz. Tel • De advertentie-afdeling
koor. Voor ƒ 10 of meer ont- huis ,,De Vuister", Molenwerf
bij
02507-15815.
vangt U onze krant luidkeels 44. Ruim 100 meter treinen en
behoudt zich het recht voor * Te koop ski-imperiaal voor
* Te koop caviakooi ƒ20.
6x p.j.
Foto Boomgaard Tel.
advertenties, eventueel zon- 4 paar ski's merk Thule, comtoebehoren. Rijdende treinen
02507-17413.
der opgave van redenen, te pleet met slot ƒ75, z.g.a.n.
Foto - Film
* Ank en Pieter 9730 flessen demonstratie, video. Ook ruiGrote Krocht 26 * Wie heeft voor mij een
weigeren (art. 16 Regelen voor auto met regengootje.
len. In- en verkoop.
m 25 jaar
Tel. 13529
voor het Advertentiewezen)
Tel. 02507-16202.
groot glazen terrariumbak.
is wel 2'/2 fles per dag.
* Help de Polen. Stuur eens
Tel. 02507-16742.
Foto Boomgaard
* Bedankt Zandv. Nieuwsbl. een voedselpakket! Geen * T.k. aangeb. solide donook voor
Diverse clubs
voor het plaatsen van de foto adres^ Dat hebben wij voor u! kerbr. houten tafel, rond moportretfoto's,
del, middell. 105 cm, met los
van de Zandv. Bridge Club Inl. tel. 02907-5235.
Videotheek
pasfoto's,
van '41. Heb hierop veel aar- * Lieve schat, scheet, Josje, tussenblad ƒ 20. 02507-13581
HOMO-JONGEREN-TELECARROUSEL
receptiefoto's,
dige reacties gehad. T.Hagen Stekel, Jacmtha, rooie st. h. * T.k. elektr. inbouwoven +
06-340-340-48 (50 cpm) direct apart!!! (t/m 30 jr)
groepsfoto's aan huis.
* Bert, Proficiat. Paps en moeder! Van harte Aron, bijbehorende kookplaten Grote Krocht 26.
Riek.
merk
Neff
ƒ200. Tel.
Mams.
Tel. 13529.
5 filrns
02507-15536.
* T.k. een bandrecorder en
hiele
week
t.k. Titelapparaat, leuk voor
GRATIS
Boeken
amateurfilmer, samen voor
Woninggids van Zandvoort
ƒ 100. Tel. 02507-13336.
Tijdschriften

Betamax
films te koop

Dömbö

bömbo

makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

L|J
NVM

MAKELAAR

* T.k. boeken Konsalik-J.v.
Manen-P.-M.v.'t
Sant-A.v.
Kampen ea ƒ 2. Karl May
pockets ƒ 2, kinderpockets 50
c. KI. speelg. 50 c-/1. 18371

Corn. Slegersstraat 2b
tel. 12070
•
Geopend dagelijks
13.00-21:00 uur

Muziekinstrumenten

100% Live
uit
Zandvoort!
340.340.50

Gevr. voor vereniging piano 06/50 cpm. Red Ear H'lem
en accordeon. Tel. 02507100 ondeugende
Meisjes,
GRATIS
5 REGELS
17462 na 19.00 uur.
zoeken snel SEXCONTACT!
06-320.330.21 (50 c.p.m.).
Lessen en clubs
5 meisjes/dames ontv. tijdelijk/part-time in rom. privésfeerv.a. ƒ100. 020-6252497.
* Wg. grote belangstelling is
SM-TELECARROUSEL
er een extra 3-lessen cursus
06-340-340-49 (50 cpm)
REANIMATIE bij de kruisver.
op21,28okten4nov. Inl. tel. Homo/Hetero direct apart!!!
02507-16085 Hr. de Leeuw.
* * * * HARDSEX * * * *
Keramiek-cursus Zandvoort. Keihard de lekkerste (50 c/m)
NIET GRATIS
GRATIS MICRO'S
!!! 06 - 320*325-35 M!
Versch.
vormtechniekenworden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
zijn:
Raku-glazuren-engoberen* * * * RIJPE VROUWEN * * * *
• alle Micro's groter dan 5 regels
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
etc. Info: Tel. 02507-15536.
Veertig jaar en hitsig!! 50 c/m
• brieven onder nummer
• aan balie kantoor zijn opgegeven
06 - 320*325*45
• de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
• verloren/gevonden
• woningruil
• weg/aan komen lopen/vliegen
Zalenverhuur
BI-SEX KONTAKTLIJN
•
personeel
gevraagd/aangeboden
• maximaal 5 regels
Bel 06-320.325.01 (50 c.p.m.)
• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden
• alleen voor particulier gebruik
Ook voor tno-sexkontakt.
• commerciële Micro's
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen
VERENIGINGSGEBOUW
BI-SEX voor TWEE, direkt
De Krocht
Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
apart met een heet meisje of
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
Grote Krocht 41, Zandvoort, een lekkere jongen (18 jr.):
tel. 02507-15705-18812, voor 06-320.330.82 (50 c.p.m.).
Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee BRUILOFTEN - RECEPTIES
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
Blonde NATASJA doet het
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat na ieder
KOFFIETAFELS
met 2 hete Buurjongens.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
.woord, puni of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
06-320.327.77 (50 c.p.m.).
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
BUURVROUW Chantal en
m a a t
k 0 c P
b r u i d s l a P 0 n
Videotheek
T e
haar hete buurjongens!
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
m 0 d e r n e
e n
06-320.328.01 (50 c.p.m.).
s a l 0 n t a f e l
3 8
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
T e l
0 2 - 3 4 3 .
CAROLIENTJE,
"vandaag
r i e t e n s t 0 e l
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
ben ik zo ondeugend".
Corn. Slegersstraat 2b
Of afgeven bij:
06-320.324.01 (50 c.p.m.)
; ; tel •02507-12070 :v
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Geopend dagelijks vani ,
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
;f; 13.00-21.00 uur..
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
'••"; ^Altijd de;niéuwste .'
•prerriiéréfilrns, .tevens ;
/veruit de grootste
• ; ' keuze iri Zandvoort.;; v
^~ eb verhuur yanW-i:
••:?.;, :--•"• rnövieboxerjv • /
De Orga/Livesex centrale is
Cbrn: Slegersstraat 2b
de nieuwe Nederlandse Sex;
: ; ; ; - Zandvoort
1 regel ƒ 3,82
sensatie! Elk uur wordt de
> • 5 Tel -02507-1 2070 :?:
centrale door nieuwe meisjes
2 regels ƒ 3,82
bemand! Elk uur maak je dus
3 regels ƒ 3,82
kennis met een bloedstollend
4 regels ƒ 5,09
avontuur, je ontdekt de
Huwelijk en
nieuwe Porno/Technieken en
5 regels ƒ 6,36
kennismaking
(hulp)stukken die je nog niet
kende! Je gaat helemaal Live
zonder taboes alles doen wat
6 regels ƒ 7,63
•- 500 POOLSE DAMES
in je eigen slaapkamer misGratis info-fotobroch. '
7 regels ƒ 8,90
schien nooit gebeurd!
Fotoboek ƒ 10. Stg. AMOR,
8 regels ƒ10,18
Postb. 95, 4724 ZH Wouw.
9 regels ƒ11,45
Tel. 01640-52623.
10 regels ƒ12,72
Partner voor huwelijk, LAT, 06/50 cpm. PO Box 547 H'lem
vriendschap of vakantie? Bel De SEXADRESSENLIJN elke
070-3361443, Partnerselect, dag nieuwe adressen van de
Postb. 623, 2280 AP Rijswijk. hete dames & meisjes.
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
• Reflectanten op adverten- 06-320.328.00 (50 c.p.m.).
uw advertentie helaas niet opnemen.
Alle prijzen incl. 6% BTW
ties onder nummer gelieven Direkt Snel SEXCONTACT!
ervoor te zorgen dat het num- De Live-Afspreeklijn:
Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren.
mer m de Imker-bovenhoek 06-320.322.88 (50 c.p.m.).
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd Duik snel in bed met een
Naam:
wordt aan: Centrale Order- hete meid! SEXKONTAKT.
afd. Weekmedia, Postbus 06-320.328.02 (50 c.p.m.).
Adres:
122,1000 AC Amsterdam. Dit Een heet PRIVE-MEISJE aan
voorkomt vertraging m de be- huis? Sexprivedatmg.
handeling.
Postcode:
Plaats:
06-320 325 04 (50 c.p.m.).
Weduwe zoekt kennismaking FLIRTEN met z'n tienen.
• Telefoon:
S.v.p. m rubriek:
. met weduwnaar + 65 jr.
Doe mee bel de Flirtbox.
Br o nr 755-77540 v d. blad 06-320 330 01 (50 c.p.m ).

ICRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
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Non/Stop
Ordinaire
Pornosex!
340.320.80

G-A-Y P-R-I-V-E
Jij wilt straks snel en discreet
een opwindend afspraakje regelen? Bel dan Gay Privé,
want daar zit je direkt apart.
Druk op de nul voor 'n andere
jongen. Veel succes!!
06-320.322.68 (50 c.p.m.).
GLUREN' Buurvrouw Lmda is
weer hitsig en heet.
06-320.330.67 (50c/m).
Hete MANDY smacht naar
een heet hoogtepunt.
06-320.322.03 (50 c.p.m.).
Hete MEIDEN hoor je op de
sexadvertentielijn:
06-320.325.80 (50 c.p.m.).
Hete meiden zijn op zoek
PORNO DATING
06-320.321.44 (50 c.p.m.).
HOMO: Het is wel slikken
voor die hete jongens.
06-320.327.01 (50 c.p.m.).
Homo: Jongens onder elkaar.
Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-320.330.88 (50 c.p.m.).
HOMO Jongeren Privé
Direkt apart met 'n hete boy.
06-320.322.16 (50 c.p.m.).

MARIETJE staat te liften
haar strakke rokje!
06-320.321.20 (50 c.p.m.).
MEEGENIETEN, triosex m
Loesje en stoute Anita.
06-320.328.04 (50 c.p.m.).
VERSER een afspraakje bel MIRANDA: "Lekker met We
dy onder de hete douche'
de Afspreekbox
06-320.330.07 (50 c/m).
06-320.330.77 (50 c p.m.).
VLUGGERTJE: Kim verwent MONIQUE (18 jr), haar eers
keer, ze trilt van sex-genot
de studenten na de les.
06-320.330.97 (50 c.p.m.).
06-320.330.32 (50 c.p.m.).
UITDAGEND tienertje gaat
mee met 2 j.mannen. Trio!
06-320.326.01 (50 c.p.m.).
Vanavond 'n vrijpartij''
S-E-X-C-0-N-T-A-C-T-LIJN
06-320.329.88 (50 c p.m.).

WAAROM WACHTEN? Zoek
nu de vriend of vriendin van je
dromen, de afspreeklijn,
luister en reageer direkt.
06-320.320.33 (50 cpm).
Wat kan WENDY ondeugend
zijn, vooral m de auto!
06-320.327.99 (50 c.p.m.).
WULPSE Loesje gaat lekker
tekeer met drie jongens
06-320.330.96 (50 c.p.m.).
Yvette gaat op SEXBEZOEK
bij hete Annet. Triosex!
06-320.320.95 (50 c.p.m.).
Zoek je een hete meid?
Bel de TIPPELBOX:
06-320.322.11 (50 c.p.m.).
Homo: Zoek je 'n hete boy Zoek jij een lekkere Boy?
voor een SEX-AFSPRAAK?? Homo/BI-sex/SM-DATING
06-320.330.18 (50 c.p.m.).
06-320.330.95 (50 cpm).
* * * * * TIENERSEX * * * * *
Zoek jij 'n lekkere meid?
Jong en onschuldig ...?
De Hete MEIDENLIJN:
06-320*324*24 (50 c/m)
06-320.320.36 (50 c.p.m.).
TRIOSEX-KONTAKT
LINGERIE: Huisvrouwtje
06-320.320.92 (50 c.p.m.)
Jolanda, volslank en DD!
Ook voor partnerruil.
06-320.329.33 (50 c.p.m.).
Twee meisjes TEGELIJK?
Lisa: 't KAMERMEISJE.
Bel Suzanne en hete Lisa.
Sex-ontbijt in bed.
06-320.330.56 (50 c.p.m.).
06-320.328.33 (50 c.p.m.).

'

l—

l

Nieuw: BI-SEX PRIVÉ.
Direkt apartlijn voor trio,
jongens en hete meisjes (
jr) 06-320.330.46 (50 c.p.m
Nieuw: SEX KONTAKTLL
Luister naar hete meiden c
op zoek zijn naar jonger
voor het vervullen van hi
hete sexwensen.
06-320.330.66 (50 c.p.m.).

Diversen
T.k a. grasm. ƒ25, ele
grasm. ƒ95, ele'c. kantek
Ketler roeibankje ƒ 75, hom
fietstr. ƒ 75, slaapbankje ƒ 7
opklapbed ƒ65, fiets ƒ125
Tel. 02507-17421.
X.Y Z. B.V. verhuizingen <
kamerverhuizingen. Voll. vei
Dag-nachtserv. 020-642480
* Damesschoenen o.a. led
ren laarzen mt 36/37, klem g
prijsd. Legpuzzels ƒ2 p
stuk. Tel 02507-19968.
* T.k. keukenkachel ƒ3
grote mangel ƒ 100, matr;
binnenvering 1 pers. ƒ 80,
bedplaten ƒ 25. Info 0250715536.
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SPECIALISTEN IN
VERSO U WINGEN
ONDERHOUDSWERKEN
SINDS 1975
O.A.

DEUREN - PLAFONDS
KOZIJNEN - PUIEN
RAMEN - OPEN HAARDEN
KEUKENS - GARAGES

Adviezen en begeleiding.
Zandvoort
2O42 V W Hobbemastraat 19
tel. O25O7-1 38 69

06/50 cpm. Red Ear H'lem
Nu is het tijd voor een hete
sexafspraak met een hete
meid. TIPPELLIJN
06-320.330.79 (50 c.p.m.).
'ARTNERRUIL Privé, direkt
apart met mannen en vrouwen die zin hebben m een
spannende sexruilü
06-320.330.91 (50 c.p.m.).
Pascale doet het in de keuken, echte KEUKENSEX.
06-320.330.98 (50 c.p.m.).
PIKANT, 2 hete meisjes zijn
hitsig! Alles uit!!
06-320.330.34 (50 c.p.m.).
PLEZIER VOOR TWEE,
de manier om direkt een
nieuwe vriend of vriendin
aan de lijn te krijgen.
Bel 06-9.500 (50 c.p.m.).
SABRINA ligt te zonnen,
zelfs haar strakke tanga
slipje trekt ze uit.
06-320.323.44 (50 c.p.m.).
Scheur de kleren van mijn lijf,
ik heb een hete bui!!
06-350.211.34 (50 cpm).

Sensatie!

150

De Orga Vrouwen
Live/Sex
Centrale!

340.340.25

vertellen éérst wie ze zijn
en wat ze in bed allemaal
lekker en opwindend vinden!
Daarna geven ze hun pnvéadres en telefoon/nummer
aan je door, zodat je zelf
een lekkere afspraak kunt
gaan maken bel dus nu: 06-

340.310.10
(50 cpm) red ear productions.
SEX-ADR ESSEN
via keuzemenu, snel de juiste
dame kiezen, elke dag serieuze adressen verwacht. Live
door de dames ingesproken
06-96.85 (50 cpm).
S M. Direkt apart met een
strenge meester of met een
onderdanige slaaf!!
Gay S.M. voor TWEE
06-320.329.99 (50 c.p.m.).
S.M. KONTAKTLIJN.
Strenge sexkontakten.
06-320.322.20 (50 c.p.m.).
Stiekem MEEGENIETEN met
3 hete schoolmeisjes.
06-320.322.04 (50 c.p.m.).
Stoute sex-afspraakjes.
Jonge MEISJES-KONTAKT
(18 j.): 06-320.330.16 (50 cpm)
Suzanne: achter de ramen
geeft ze een hete show.
06-320.329.01 (50 c.p.m.).
Tessa (18) is zo'n lekker
OPGEWONDEN tienermeisje
06-320.328 88 (50 c.p.m.).
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Fa. P. Kleijn

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. üssenberg
Fa. Vcldwijk

AKO
Sig.mag. De Krocht

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasleurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk
Maraned

Vondellaan 1, Zandvoort
Thorbeckestraal 7, Zandvoort
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WJËKM EDI A 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-21-22
CITROEN OCCASIONS!
Keuze uit 40 stuks
Visa Garage, 020-6278410

Mazda

Citroen Visa G.T. spirit 330, bj.
84, spec. uitv., i.pr.st., ƒ 3.450,020-6105478.
Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week m alle
edities van Weekmedia, t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenvelderlse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uil de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658Ó8Ó. Fax 020-0656321.
Schriftelijk: Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautslraal 131 of Rokin
l l O, Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakanloren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsh|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplem l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke! die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranlen.
Totale oplage 750.000 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 25,Voor ejke extra regel
ƒ 11 ,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
jnjzen. Verkoop van losse
onderd. Tel 020-6680820.
V.a. ƒ 85 - 5 veerbollen op druk
Drengen bij de Citroenspeciaist van Zaanstad:
GARAGE RENÉ SPAAN
Vissers-pad 11, Krommenie
075-281193 of -353788

020-665 86 86
AUDI

Austin

\udi 100 CC, m.'85, schadevrij,
PK., een plaatje, ƒ7.950,6105478

AUSTIN METRO-Surf, 7e mnd.
'86, 46.000 km., praktijk-ervaring. Inr. mogelijk. 02520-15234.

BMW

autoverhuur

zx
ƒ 85,- per dag
en o a. AX, BX
vanaf ƒ 40,10 excl. BTW
Tel. 020-6932750
S. Stevtnstraat 12a, A'dam

Daihatsu

Ferrari

NIEROP

Zelf rijden in FERRARI 308
GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa
voor trouwen, Uniek! 2 verlengde Lincoln's 7,85 m. lang, wit
en blauw, type '91. Bel
Meijers BV: 030-444411.

Voor uw nieuwe of gebruikte

Daihatsu
Vancouverstraat 2-12,
Amsterdam-west
Tel.: 020-6183951

Fiat
GOUDSMIT FIAT Amstelveen Fiat Uno 55S, bj.'85, metallic
groen, nw. APK, perfekte staat
Keuze uit 50 gouden Fiat
occasions. Goudsmit Fiat,
ƒ5950. Tel. 02990-37825.
Amstelveen, Tel. 020-6470909
FIAT VERMEY B.V.
Fiat Tipo 1.6. i, stuurbekr. Lpg., Keuze uit ruim 35 occasions.
blauw, 10-'89, ƒ 16.500.A.Philipsweg 13, Uithoorn.
Tel.: 075-287733.
Tel. 02975-62020.

Ford
± 15 GEBRUIKTE

Voor meer informatie of advies, bel

ingdijk

Scorpio's

Ford Fiesta C, nw. model '87,
rood, nwe-APK, zeer mooi
ƒ7990. Inl. 020-6250096.
Ford Sierra 2.3 diesel, eind '85,
3-drs., i.z.g.st., ƒ7.950,020-6105478.

in perfecte
A 1 conditie
2.0, 2.0i, 2.4i, 2.9i
Diesel, 5-bak, L.P.G.
Prijzen van ƒ 19.000.tot ƒ 42.650.Bel voor informatie
OFF. FORD DEALER
v. KALMTHOUT & v. NEL bv.
Marktplein 11-29, Hoofddorp
02503-13441.

Pracht FORD SIERRA 20
GHIADE, meest luxe uitvoering, spet. '87, vele extra's, o.a.
met. velgen, trekh., radio.
Vraagprijs ƒ 15.500.
Tel. 075-220319/02982-1552.
Zien is kopen.
T.k. Ford Escort 1.4 Bravo, bj.
6/'87,
3-drs,
APK
6/'92,
ƒ 14.500. Tel. 02990-46863.

Mercedes Benz

AUTOKROOY

;hevy Van Globemaster '89,
Ie opties. Zeer mooie wagen.
ïnjs kent. Volledige garantie,
fserace en onderhoud.

• „SHOWROOM":
De autorubriek voor
Amsterdam en omgeving.
Oplage 750.000 ex.
Elke week in Het Parool en
IMPORT USA CARS
;eurenolein 9, A'dam Osdorp. alle uitgaven van WEEKMEDIA
Tel. 020-6670121.
Tel. 020-6658686.

Lada

Van Vloten
Amsterdam

Aster

Meer Waar Voor Uw Geld!

020-6943093

Volvo

Renault

MAZDA 323 1,8 l, 16 V, GT, T.k. AUTOBUS Mercedes, dubRENAULT-DEALER Renault 11 GT diesel, okt. '83, VOLVO-DEALER BIEDT AAN. Te koop- Volvo Amazone '68,
I990, kleur rood, 20.000 km., belcabine, prijs ƒ8000, bj.
760 GL TD aut., zilver met ,'87 B-18 motor, donkerblauw, APK,
A.P.K, i.pr.st., ƒ3.450,biedt aan, met 1 jaar
Renault Dealer Ronday.
1980. 020-6170949.
740 GL, antraciet,
. . '88 m goede staat, verschillende
020-6105478
topoccasion-garantie:
Tel. 020-6237247.
740 GL aut., LPG, zilver, '87 nieuwe onderdelen, fraai inteT.k. Mercedes 190 E met alle
R. 5 GTL 5-drs
03-'86 Renault 20 TL, bj.'81 LPG, nw 740 turbo, schuifd , wit,
'86 rieur. Vrpr
VAN VLOTEN CAR BV
opties. Prijs ƒ2150.
/5950. Tel
R. 5 GTS 3-drs. Fashion03-'88 APK. Nette auto, rijdt goed. 245 stationcar, antr met, '86
MAZDA 121 DX
1.1 '89 Tel. 030-719977.
020-6223576
ƒ1450
Tel
02990-37825.
R.
5
TR
3-drs
04-'89
MAZDA 323 HB GLX 1.5 '86
460 GL, blauw met, . . . '90
R. 5 TR 3-drs
06-'88 Renault 5, b j '83, d rood, apk 460 GL, zilver met, ..
MAZDA 323 HB envoy 1.3 '88
'91
Bedrijfsautos
Mini
R.
11
TL
3
drs
03-'87
gekeurd, 90000 km i.7.g.s. 440 Sunray, wit
'91
MAZDA 323 HB LX
1.3'88
R.
11
GTL
Chev.
3
drs.
05-'88
geen roest ƒ 1900 02995-4412. 440 GLE, blauw met,
'89
MAZDA 323 sed LX
1.3 '89
06-'86
360
1986 t/m 1988 CHEVY VANS
MAZDA 323 sed Iris
1.3'89 T.k.: Mini 1100 bj. '76. i.z.g.st. R. 21 TL 1.7
RENAULT AMSTERDAM
08-'89
340 DL diesel, . . .
1989 Nieuw en gebruikt, diesel en
MAZDA 323 sed Finish 1.3 '90 div. extra's, APK eind febr. '92 R. 21 GTL 1.7
Top
occasions
met
1
jaar
R. 21 Nevada GTD . .02-'89
340
1
7,
.
1987
t/m
1989 benzine Officiële Europese
MAZDA 323 sed GLX 1.6 '90 Vr.pr. ƒ3500. 020-6737279.
garantie
VW Polo CL diesel . . ,08-'87
MAZDA 323 sed GLX aut.
340
1
4,
1986
t/m
1990 fabneksgarantie, service en
Wibautstraat 224
Nissan Sunny 1.3 . .. 02-'86
340
automaat.
1986
t/rn
1989 onderhoud Import USA Cars,
1.5 '88
Mitsubishi
020 • 561 96 11
Keurenpl 9, A'dam Osdorp
Skoda 130 Rap Coupe 03-'87
MAZDA 626 HB LX aut.2.0 '89
Tel 020-6670121
Fiat Uno 45 Champ
,03-'88
MAZDA 626 sed LX D 2.0 '84
GOLDCAR AMSTELVEEN
MAZDA 626 sed LX
1.6 '86 Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
Ruime keuze m gebruikte au
Campers
MAZDA 626 sed LX
1.8 '88 occasions. Tel. 020-6433733.
to's met 1 jaar top-occasion
MAZDA 626 sed GLX 2.0 '87
garantie bij Renault-dealer
Amsterdam
Noord
Te koop of te huur
MAZDA 626 cpé GT gas2.0 '87 Mitsubishi Lancer 1.2 GL, eind
AUTOHUIS BLOK, S v Hou
Asterweg 14,
UW VOLVO-DEALER
amenkaanse 5-pers camper
VW Jetta Elan
1.6 '87 '83, 4-drs., puntgaaf, ƒ2950tenstraat
199,
AmsterdamTel. 020-6370565/6372165
Mecuwenlaan 128
Te huur v a. ƒ 1 200.- p wk
PEUGEOT 205 Accent 1.1 '88 020-6105478.
Geuzenveld. Tel. 0206131345
Aster zeqt het met service
Tel 020-6369222
Te koop v a ƒ65.000FIAT PANDA 34
'85
Ook voor leasing
Adventure Cars - 02908-6499
Nissan
Opel Kadett
1.6 '89
Rover
Slijperweg 18, A'dam
Nissan Cherry Trend diesel '86,
Tel: 020-6 32 02 02.
Algemeen
blauwmetall., zeer mooi ƒ 6990.
Door inruil
Inl. 020-6250096.
ROVER 825 Ipg Sterling, LPG,
Adverteren m „Showroom"
ROVER DEALER
mrt '88, APK 4-'92, als nieuw Nu halen en 1 augustus 1992 betalen *
Tel. 020 - 665.86.86
Minor Motorcars
NISSAN MICRA, 3e mnd. '89,
Import USA Cars, Keurenpl 9,
Bij:
FAX 020 - 665.63.21
biedt aan
wit, 45000 km., praktijk-ervaA'dam-Osdorp. 020-6670121
Postbus 156, 1000 AD A'darn ring. Inr. mogelijk, 02520-15234.
Rover 827 SI automaat,
VAN DER POUW - PEUGEOT
06/90, 29000 km
Off. ROVER DEALER
Rover 820 SI fastback,
Pim v Rootselaar, Rhönewec
DIVERSE PEUGEOT'S BOUWJAAR '84/91
Opel
11/90, 32000 km 40-42, A'dam-SI dijk,- 613137Ü
205 ACCENT, XRD, XAD, en 5 DEURS
Rover Sterling 12/87, 80000 km Ook voor A'dam-Noord.
309 GL EN GR 1 3
T.k. Opel Kadett 1.8L GT, bj. Opel Kadett 1.3 bj. '87, LPG,
Rover 216 Vitesse
405 GL, GR, BREAK'S, MI-16
1988 wit. Pr. ƒ 18.000,- weg. 72.000 km, limited uitv. Getint
08/88, 60000 km
Seat
505 GL EN GR SEDAN
omst. 020-6905536 met boekje. glas. ƒ 10.950. 02990-37825.
Rover 213 S 04/88, 57000 km
en diverse andere
SEAT
AUTOCENTRUM
APC
Zeilemaker-Opel
Opel Kadett, City b.j.78, apk
Bij:
gebruikte Rovers
Off. Seat-dealer
tot 9e '92 ƒ 1450, nette auto.
INRUILWAGENS
voor
Groot-Amsterdam
Minor
Motorcars
BV
CASPARUS
FIAT - LANCIA
Constant keuze uit 100 auto's Opel Ascona, 16.S, b.j.'81, apk
2e Schinkelstraat 18-28,
Sloterkade 40-44, A'dam
9e '92, ƒ2150. 020-6103961
Burg. D. Kooimanweg 7,
A'dam, tel. 020 - 6763335
tel. 020-6177975
DIVERSE FIAT'S EN LANCIA'S 86/91
van 9-12 en 18-19.30 uur.
Purmerend 02990-22551.
PANDA'S IN ALLE UITVOERINGEN
SEAT-AUTO
KOHLER-SEAT
Opel Kadett H.B. 13 S, bj. '82,
UNO'S 45, 45 S, 70 SX, EN AUTOMAAT
AANGEBODEN:
v.d. Madeweg 23,
nw APK, perfekte staat. Rijdt
TIPO'S 1.4
Opel Kadett 1.6 st.car, 1984
A'dam - 020-6686146
nieuw, ƒ 3950. 02990-37825.
Saab
LANCIA YPSILON EN Y 10
Opel Kadett aut.+st.bekr., 1985
AUTOBOULEVARD
Opel Rekord 20SE, 2-drs, '79,
DELTA GT, EN DIVERSE TREMA'S
Opel Corsa 1.3, 5-drs.,
T k. Seat Malaga, bj. 2-'90, met
APK 6-'92, in pr. st„ met trekh.
SAAB SERVICE
VAN VLOTEN B.V.
trekhaak,
kleur
zilvergrijs
met
& radio, ƒ 1950. 02526-75572.
MOLENAAR
Meeuwenlaan 128
Bij:
Prijs ƒ 15 000. 02982-6442.
onderh., rep, apk
Tel. 020-6369222
Opel Senator, 2.8s, aut., b.j.
OTO
//
ICI
CITROEN
KADETT 3-drs HB 12 LS blw '81, A.P.K., LPG, puntgaaf,
Nieuwe
Skoda
met. '87, 76000km i.z.g.s. Prijs ƒ3.450,-. 020-6105478.
DIVERSE CITROEN'S BOUWJAAR 86/90
Royal Class Saab's
/11000. Tel. 020-6691335.
AX 1.0 en AX 1 1 SPIRIT
v.a. ƒ 17.000,-i!
Skoda 120 L, bj '87, A.P.K
BX TURBO DIESEL EN 16 TRS
t.pr.st., rijdt nieuw, ƒ3.450,VISA MET LPG, VISA RE, XM DEMO
Hoofddorp, 02503-14097
Peugeot
020-6105478

BMW 315 '83, 1e eig., zeer
mooi, nw. APK ƒ4990. Inl. FORD ESCORT 1.3, bj. '86,
WESTDORP - LADA
020-6250096.
APK 2-'92, trekh. Prijs ƒ8500. Geen grote dure advertentie,
Tel.
02972-4351.
Off. BMW-dealer
BMW 318i AUTOMAAT, '86, 2
wel een fantastische inruilaktie
1e Ringdijkstraat 39
drs., 26.500 km., beige met., Ford Escort 1.3 L, m.'84, kl.
op de nieuwe SAMARA
Amsterdam-Oost
veel extra's. Tel. 020-6647228. rood, A.P.K., mooie auto
v.a. ƒ 14.975,Peugeot
met 2 jaar volledige garantie.
BMW 524 TD, aut., m'86, ƒ3.950,-. Tel.: 020-6105478.
Occasions
Adres
verkoop:
205 XE Accent, rood
st.bekr.,
sp.velg.,
schuifd. FORD FIESTA, bj. '85, zilver
Adm. de Ruijterweg 396-398 205 XL 1.1, rood
3-, 5-, 6-, en 7-sene
i.z.g.st. ƒ8850. 02903-3367.
.met., rijdt perfect, met APK.
A'dam, tel. 020-6825983.
205 XE Accent, blauw
bj. '83 t/m '91
Tel. 02507-19824.
•De autorubriek
Inruil/leasing/fmanciering
205 XS, donkergrijs met
„SHOWROOM" heeft
205 XE Accent, wit
Hyundai
Honda
een oplage van 750.000 ex.
309 XRD. d. grijs met
309 GL 1.3, rood
Over garantie gesproken
Honda Civic 1.5 l rood mrt. '89
405 GL 1.6i, grijs met
Chevrolet
85.000 km ƒ18.000. 020405 SR 1.9 wit
6825947.
HYUNDAI OCCASIONS
405 GLD blauw met
met 2 jaar garantie
IMPORT USA CARS
405 GRD blauw
Honda Civic automaat, b.j. '79,
alleen bij:
405 GRD blauw met
Alle soorten Pick-ups, Lumina APV Cargo, Chevy Vans,
5-deurs, APK 9/92, ƒ1950,-.
505 GR 2.2 inj., grijs met
'ontiac Trans Sport, tevens luxe wagens o.a. Beretta, Corsica, Tel.: 020-6168860.
505 V6, blauw
Caprice, Buick Park Avenue. Volledige garantie, service
Honda Civic de L, bj. '83, meCitroen BX TRD autom., wit
t.t. Vasumweg 32
en onderhoud. Tevens diverse auto's door inruil verkregen.
tallic blauw, nw. APK, puntgaaf (a/d Klaprozenweg A'dam-N) Renault 9 GTX, Ipg, rood
'ie ook elders op deze pagina. Keurenplein 9, A'dam-Osdorp
ƒ3950. Tel. 02990-37825.
020-6310615.
Tel. 020-6670121.

Asmoco

21-12

45.000
30.000
34.600
43.000
34.500
68.000
71.000
28.700
120.000
113.000
109.000
75.000
55.000
76.000
...120.000
103.000

01.89
02.89
04.90
01.90
08.87
01.89
04.87
07.90
02.89
07.88
01.89
06.90
04.89
01.88
05.86
02.86

Ook uit diverse merken kunt u kiezen
en volgend jaar betalen:

Subaru
:: 'SUBARU

;

HEERE B.V\

ƒ15.250
ƒ16.950
ƒ 17.500
ƒ22.500
ƒ12.250
Aktie geldig tot eind september.
ƒ22.500
nu SUBARU MINI JUMBO met GRATIS ACCESSOIRE-PAKKET
ƒ13.900
TER WAARDE VAN ƒ 1750,ƒ27.950
of ƒ 875,- kontante korting
ƒ25.750
Alle types en kleuren
ƒ20.500
ƒ24.950
direkt uit voorraad leverbaar
ƒ30.250
Reeds voor ƒ 250,- p/m zonder aanbetaling
ƒ31.500
rijdt u nu al in een Subaru Mini Jumbo
ƒ32.500
ƒ14.000
ƒ 9.950
Autobedrijf Heere

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Let op!! Beslis direkt!

Ceintuurbaan 225

Tel. 020-6622204.
Donderdagavond koopavond.

AUTO SERVICE WETTER
AUTO SERVICE WETTER
LADA BONTEKOE
MQÖY EN ZOON
Zwanenburgerdijk 503
Altijd aantrekkelijke occasions Al onze occasions met ster:
1 jaar garantie.
v/h Museum autobedrijven
Zwanenburg. Tel. 02907-6572
APK gekeurd,.BOVAG garantie
Verrijn Stuartweg 6, Diemen. Lada 2107 1.5 1987, ƒ 6.750* • 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geenDe enige off. SUBARU DEA- Al 15 jaar uw dealer
TEL. 020-6992865.
Lada 2107 1.6 1988, ƒ 8.995* eigen nsiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperkmg LER + occ. voor Purmerend
In PRIJS gelijk,
Citroen
Samara 1.3 ...1989, ƒ10.750* • geen beperkende maatregelen • ómruilgarantie • aanvul- e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
in SERVICE betert
02999-278,
Jisperweg
39-40.
lende
garantiezekerheid
tot
1
jaar
mogelijk
•
ANWB
gekeurd.
Samara 1.5dig.1990, ƒ 15.500*
Ook voor een gegarandeerde
WESTDORP
Lada 1200 S .1986, ƒ 3.500
Autobedrijf WIM VAN AALST Citroen BX 14 RE '86, 1e eig.
Subaru LEGACY 18 DL, 1990,
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
occasion.
Meer keus in LADA,
nieuwe
APK,
ƒ
6990.
uw CITROENSPECIALIST
ƒ26.500,-, inruil mogelijk.
Ruim 25 stuks uit voorraad Volvo 343 L . .1982, ƒ 2.950
Inl. 020-6250096.
Rgysdaelkadé
75,- A'dani-O.Z.
Suzuki Alto GL 5-drs,
KOUDIJS AUTOBEDRIJF B.V.
ALEX V. UDEN, 02520-15278
leverbaar. Ook nu weer
»'oor uw reparatie, onderhoud,
Info 020-6623167-6732853 ;.
1987,
ƒ
8.750
Bel
voor
nadere
informatie.
Westelijk
Halfrond
70
(Kostverlorenhof)
Citroen
BX
16
TRI,
bj.
'87,
speciale
aanbiedingen
van
de
verkoop nieuw en BOVAG1183 JG Amstelveen
nieuwe SAMARA met 2 jaar Hyundai Pony 1.5L,
occasions, met mogelijkheid 60.000 km.
1988, ƒ 9.500
IMPORT USA CARS
Tel. 020-6455451
volledige garantie.
tot 2 jaar garantie,
Zwanenburgerdijk 503
Suzuki
Halte Sneltram. „Zonnestein"
Keurenplein 9, A'dam Osdorp. 100% financ. v.a. ƒ 250,- p./m.
inruil, lease en financiering
Tel. 020-6670121.
LADA 2105 1.5 april '89 ƒ 8750,- Zwanenburg. Tel. 02907-6572
mogelijk, v.a. 2% per mnd.
Adres verkoop:
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
Adverteren in
Peugeot 505 Gtd, aut., eind
Citroen BX 1.6 TR, m. '84, nw.
Bozenhoven 119-121
'85, grijs met., A.P.K., i.pr st.
„SHOWROOM"
voor Amsterdam, diverse occasions m voorraad,
APK, puntgaaf, rijdt prima Adm. de Ruijterweg 396-398
A'dam, tel. 020-6825983.
Mijdrecht. Tel. 02979-84866. ƒ3950. Tel. 02990-37825.
FAX: 020 - 665.63.21
ƒ4.950,- 020-6105478
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
Peugeot-dealer
Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85,020-6793249/6713581
AMSTERDAM,
sinds 1930'
Van Deinum - Suzuki-dealer
Auto's te koop
205 junior
'87
Diverse Suzuki occasions in voorraad
205
Accent
'88
gevraagd
Nu nog makkelijker bereikbaar via de nieuwe toegangsweg!
205 XL-Mmt
'90
Jarmuiden 29, Amsterdam Sloterdijk, tel. 020-6148933
309 XR
'88
DE HOOGSTE PRIJS
405
GLi
'90
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
elk merk auto a contant met
vnjw.bewijs. Tel. 020-6105478. vreemde merken:
voor A'dam Noord e.o.
Volvo 340 DL
'89
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343
HOOGSTE PRIJS
Fiat Panda 1000 CL
'88
voor elk merk auto, a contant,
Inruil en financiering mogelijk Suzuki SUPER CARRY pers.
Service en
met vrijwanngsbewijs.
Adres: Baarsjesweg 249-253, bus, aug.'87 APK, geel kenteTel. 02990-37825.
ken, ƒ 8.000. 02995-5772.
reparatie
A'dam, tel. 020-6121824.
INKOOP AUTO'S, ± ANWBSuzuki-dealer biedt aan:
LORIST
PEUGEOT
pr., snelle afw. a contant m.
SWIFT 1.3 GTI, 1991, 20000 APK keuring zonder afspraak,
vnjw. bew., def. geen bezw. AMSTERDAM-CENTRUM
Ook reparaties en onderhoud
km., wit, ƒ27.250,Peugeot
205
Ace.,
'88,/
13.950
Tel. 020-6108280/6149352.
Garage West-Center, 2e
Peugeot 205 XE, '85, ƒ 8.250 SWIFT 1.3 GTI, 3-'89, 62000
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op
Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort
Helmerstr. 15, tel 020-6122476
Koop- of VERKOOPPLAN- Peugeot 405 GR, '88, ƒ 19.500 km., wit, ƒ 18.750,komt dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?
In Het Parool en in de maar liefst 18(!) nieuws- en huis-aanNEN'' Bel dan snel Nationale Peugeot 405 GS, '88, ƒ 19.250 SWIFT10GL,9-'89,40000km.,
A P.K. KEURINGSSTATION
Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt
huisbladen van Weekmedia die in Groot Amsterdam
Occasionlijn. 023-365206
Keuren zonder afspraak
BMW 318i, '86
ƒ 14.250 rood, ƒ 15.250,u contact met zo'n 750.000 potentiële kopers.
worden verspreid. Totale oplage 750.000 exemplaren.
SWIFT 1.3 GLX, 1-'88, 37000
Feenstra & Jimmmk
Alle auto's met
Te koop gevr. Peugeots 404,
km., blauw met, ƒ13250,Asterweg 24A A'dam 6364702
3 maanden Bovag-Garantie
504,505, J5,604 TD. Schade of
ALTO GL aut, 7-'88, 35000 GARAGE VITESSE, erkend
tevens service en reparatie
sloop.
Autocommerce,
2e Wetenngdwarsstr. 43 t/m 47 km., blauw met., ƒ 10.950,023-338895.
APK station voor onderhoud,
Vreemde merken door inruil reparatie, keuringen, laswerk,
Tel. 020-6237669.
verkregen:
carrosserie, motorrevisie van
Accessoires en
bon
Geef nu uw advertentie
SEAT Ibiza, 9-'89, 29.000 km.,
ZUIDWIJK MINERVALAAN
alle merken. Tevens uit voorgrijs
met.,
ƒ
15.750,AMSTERDAM
ZUID
onderdelen
In 4 dagen zo'n 750.000
raad ± 15 gekeurde occasions
FIAT Tipo 1400 l DGT, 7-'89,
Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst zo
205
Junior
'86
ƒ
9.950
v.a. ƒ1000. Bel voor afspraak
vonkende verkoop44000 km., rood, ƒ 16.750,spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een betaal-/
205
Accent
'87
ƒ11.950
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
02507-19155, Voltastraat 5
contacten.
LUYKX
BV
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.
205
Accent
'90
ƒ
16.750
Klsar terwijl u wacht.
Zandvoort.
Badhoevedoro.
020-6594330
205
GE
'88
ƒ
13.800
Ruilstarters en dynamo's.
Naam:
205
XR
1.4
'88
ƒ14.850
Valkenburgerstraat 134.
Adres:
Toyota
205 GR 1.4 '87
ƒ12.950
Tel. 020-6240748.
309 XR 1.6 '88
ƒ14.950
Postcode + Plaats:
Grote sortering ONDERDELEN
Lada 2105 '87
ƒ 4.99"
van schade-auto's, alle
Ford Sierra 1.6 CL'88," "aaltQYOTA-BROUWER vele merken erTpri]zen|
Telefoonnummer:
Handtekening:.
merken, alle bouwjaren.
-12 mnd. gar. Inr., fin. en
Amsterdam-Oud-Z.- 2e Jan Steenstraat 42-48, tel 020-6763829
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Schrijf hier in blokletters uw tekst 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
verz. mog. Ook inkoop.
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401
Lid Nevar.
l letter Minstens 3 regels beschrijven. Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
Minervalaan 86, 020-6629517.
prijs excl.
prijs in cl.
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost.
TOYOTA-DE GRAAF
Donderdags koopavond.
TOYOTA DE GRAAF
6% BT.W. 6% BT.W.
Door inruil.
Alle onderdelen voorradig.
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
nieuw + gebruikt
HI-LUXE, sept. '89, nw. model,
Condensatorweg 44, A'dam
2.2 benz, 4x4 wd, open dak,
Condensatorweg 44
Sl.dijk. Info: 020-6865511.
poly deck. Zeer mooie wagen.
A'dam-Sl.dijk, info-6865511
Porsche
Ook zaterdag geopend.
Vr.pr. ƒ26.500,- ex.
Ook zaterdags
IMPORT USA CARS
T.k. Porsche 924, bj. 1977, div. Keurenplein 9, A'dam-Osdorp. Toyota Tercel 1 3 DL bj. '83
• De rubriek
puntgaaf. Nw APK, rijdt peraccess., z.g.st, prijs ƒ 16.500.
Tel 020-6670121.
25,00
26,50
PRODUKTINFORMATIE,
fekt ƒ3950. Tel. 02990-37825
Bellen na 18 uur: 03407-2285.
maandelijks
memo
voor
de
36,00
38,16
consument verschijnt elke
47,00
49,82
Volkswagen
derde woensdag van de • Helaas ontvangen wij nog
maand in deze krant.
58,00
61,48
veel MINI-advertentie
Deze rubriek is bestemd voor opdrachten te laat door fou- Golf 1.8i (multipoint), b.j. '88, VW Jetta diesel bj. '84 km.,
73,14
69,00
adverteerders die een accent tieve adressering.
55.000 km, rood, APK 5/92, 75000, enige parkeerschade,
Tel. 02990-20165.
willen leggen op het speciale Wij maken u er op attent dat ƒ22.000,-. Tel.: 020-6001422.
80,00
84,80
en/of exclusieve van hun de snelste manier om uw
91,00
KEVER 1303, nw br. band.,
96,46
zaak of produkt. Voor inl. tel. schriftelijke opdrachten aan
• „SHOWROOM",
APK 9-'92, rood, m nieuwstaat.
102.00
108,12
de autorubriek
010-4132095.
ons te doen toekomen is, als Vrpr. ƒ5.500. 02550-13502.
voor Amsterdam
• Drie regels in de krant hel- u deze als volgt adresseert:
VW Golf diesel, bj. '87,
en omgeving
AFDELING
pen u uit de brand. Plaats een
Tel. 020-6658686.
1 IN 3 MINI-ADVERTENTIES kl. antraciet, i.prst., ƒ11.950,
1 in 3 MINI.
020-6105478.
POSTBUS 1518
• Familie-reunie? Zoek een
1000 BM AMSTERDAM
Triumph
VW Polo bj.'86, nw. APK,
leuk plekje bij de 1-m-3 VAKANTIE MINI'S. Of plaats er • Met 1 in 3 MINI's bereikt u 33.000 km, 1e eig., puntgaaf
TRIUMPH SPITFIRE 1500,
Opsturen m oen gefrankeerde envelop aan SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 13V
zelf een. Bel 020-6.65.86.86. alle lezers van Het Parool, ƒ7950. Tel. 02990-37825
bj. '77, or., ig.st. APK mei '92,
Rokin 110. Amsterdam Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren Amstelveen, Gebouw Aemstelbtyn, Laan der Helende
• Gezellig snuffelen tussen Trouw en de Volkskrant. VW POLO FOX 1.3, zwart, bekl. ƒ9.500,- Import USA Cars
Meesters 421 B, Purmerend. Ween/val 19,Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp. Nieuwstraat 33. Zandvoort, Gasthuisplem 12
de 1 in 3 MINI's op zoek naar Vraag naar de mogelijkhe rood-gnjs b.j. mrt '90, 9500 km. Keurenplein 9, A'dam-Osdorp
ƒ14750 Tel 02990-43377.
een koopje.
den.
Tel 020-6670121.

Cobussen

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop

1

Auto's in

vliegen de deur uit!

FORD ESCORT 1.4 '90, KADETT 1 3 '87, HONDA AERODECK
'87, SUZUKI ALTO '89, SEAT MARBELLA '90, FORD SIERRA 89
ALLE AUTO'S A.N.W B. GEKEURD
EN BOVAG GARANTIE BEWIJS
* MAX ƒ 10000,- vraag onze voorwaarden.
V.D. POUW PEUGEOT 02940-15110
CASPARUS FIAT LANCIA 02940-15108
AMSTELLANDLAAN 1 WEESP
OTO // ICI CITROEN' 02940/16661,
HOGEWIJSELAAN 21, WEESP

EEN FEESTELIJK FAMILIEONTBIJT
U zoekt een 1e klas jonge gebruikte auto
Begin dan met een feestelijk ontbijt bij

Spring in 't VelcL
Op zaterdag 21 en 28 september gaan wij er eens gezellig voor
zitten.
Samen met u en het hele gezin en dat mag wat ons betreft best'
jitlopen op een brunch
Tussen de gangen door kunt u rustig kennismaken met een
groot aantal geselecteerde inruilauto's van diverse merken, w.o.
Alfa Romeo, BMW, Fiat, Ford, Mazda, Honda, Mercedes,
Renault, Peugeot, Opel, VW, Volvo.
Natuurlijk bent u ook welkom voor een nieuwe Alfa Romeo.
BIJ Spring in 't Veld mogelijkheden te over.
Tot zaterdagochtend aan de ontbijttafel. Met vriendelijke groet,
Spring m 't Veld

* Proefrit wordt beloond met gratis onbijt *

Spring in 't Veld
Oosteinderweg 335-339
AALSMEER, 2977-24696
± 50 auto's, APK gek Den
Bnelstr 18, A'dam, zijstr. Haarlemmerw.
bij
molen
020-844079 Tevens INKOOP.

Autofinanciering
en verzekering

Auto goed en goedkoop
T.k a. inruilauto's Apk
gekeurd: Kadett 1 2 LS, station verzekerd, mnd/kwart. bet.
Lpg, O.b, 1-'84, ƒ6.950.- Alle verz. CELIE 020-6416607
BMW
315, Lpg, 6-'82,
ƒ5.250.- B.M.W. 315, 5-'82,
Rijscholen
ƒ6250.- Ford Fiesta, 5-'86,
ƒ 7 950 - Ford Onon 1.6. GL, 10- 1e 10 AUTOnjIessen -t- 1e 3
'83, ƒ 7 250.- Skoda 120 L 4-'84 MOTORrijlessen a ƒ 25 per les
ƒ1.250.- Citroen AX, 11-'87,
Michel geeft les in div talen
ƒ 7.450 - VW Golf Diesel, 6-'83, 020-6853683, b g g 6181775,
ƒ5.500- Autobedrijf Berebeit, 075-174996 en 02990-34768.
Amsteldijk 25, Tel 020- 6627777
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
AUTOSCHADE en richtspecia- 1e 10 lessen a ƒ32 per uur.
list met prof. apparatuur Ook
Gratis halen en brengen
voor APK, laswerk en reparatie
Tel. A'dam 020-6942145
Autobedrijf Been, AalsmeerAutorijschool Ferry
derdijk 386, Aalsmeerderbrug.
1e 10 lessen a ƒ 27,50 per les
Tel. 02977-27262
Tel 020-6932074

Autoverhuur

BIJ

AUTORYSCHOOL MADURO
Staat voor kwaliteit Bel nu voor
een afspraak voor een gratis
proefrit Tel 6003882.

niet duur!!!

Celie 1e 10 lessen ƒ 42, 50 p u
Spoedcursus ƒ 1555. Theorie
proefex. a ƒ 6 25. 020-6416607

Ouke Baas
Studenten 10% korting
- auto-ambulance & opnjauto
-9-pers. bussen en pick-up's

•Auto te koop? Plaats een
SHOWROOM advertentie U
zult verbaasd staan over het
bestelwagen afhalen na 17.30 •esultaat.
uur en de volgende morgen
om 8.00 uur retour
Autosloperijen
tegen 4 uur-tarief.
020-6794842, 020-6908683.
Autosloperij A. de Liede
BLOKSMA
RADIATEURENNeem geen risico ong
warmtewisselaars, Kapoeas'
PTT-vnjwaring RDW~
weg 17, A'dam, 020-6148385

Avond- en nachttar.

(s)loopauto's

HOOGSTE PRIJS
*AAA MATZER BV*
Tel 020-6198691
Div personenwagens v a. ƒ 25,
3
div bestelwagens v.a 11-17 m AUTOWRAKKEN tegen as
+ autoambulance 020-6630836 hoogste prijs voor de dei/
gehaald Autosloperij Jan.
Diversen
Tel 020 6361178 / 02907-624S
Voor stoelen en dashboards
REPARATIE OP LOCATIE
van leer en kunsteer
UTICOLOR 02207-17753
Wordt nu autonj-instrukteur en
bepaal je eigen inkomen
Werkgarantie mogelijk
De
goedkoopste en de beste van
Ned., ƒ 1650,- MICHEL opl
020-6853057/02990-34768
Adverteren in
„SHOWROOM"
Tel 020 - 665 86.86

Centerparts
raag; sloop- en schadewalens Origineel RD.W-vnjwa•10 Ce hoogste prijs en geen
sec Te' 6107942of6107946
G-cte sortering ONDERDELEN
.vlo schade-auto's, alle
rken alle bouwjaren
Raveiistijn, 02502-5435.
Het HOOGSTE BOD™ Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop, sioop en schadeauto #
m vrijwaring Tel 020-6754t?o

DONDERDAG 26 SEPTEMBER 1991

WËEKMËDIA 22

Vanaf vrijdag 4 oktober a.s. is La Bastille
7 dagen per week geopend van
10.00 uur tot 2.3O uur.

Mathieu

Michel

Super Cacharel Aktie Week bij
van maandag 30 september t/m zondag 6 oktober
(cacharel)
^ " "—>•<—•*

Origineel
\
Cacharel T-shirt
kado, bij aankoop van
2 Cacharel pour homme produkten.

De geur voor de sportieve,
dynamische man. Altijd
op zoek naar avontuur.
"l De geur is los van sleur
en alledaagsheid.
Een geur die nooit
verveeld.

DRUGSTORE
Schaft u een
Anaïs Anaïs eau de parfum aan,
dan krijgt u van ons een mooi stuk
Anaïs Anaïs zeep kado.

Jean Cacharel creëerde
Anaïs Anaïs als zijn eerste parfum.
Anaïs Anaïs is een bloemrijk
parfum met persoonlijkheid.
Met een geur die de hele
dag bij u blijft.

Cacharel pourl'Homme

(caeharel)
Het parfum als een streling,
uitdagend en teder: Loulou van
Cacharel Een sensueel en fris
parfum dat doet denken
aan de bloesem van een
verboden vrucht.

• Eau de Toilette
• AfterShave
• Badprodukten

Anaïs Anaïs • Parfum
• Eau de Parfum
• Eau de Toilette
• Le bain d'Anaïs

Bij aankoop van
i Lou Lou eau de parfum
50 of i 00 ml ontvangt u een
stijlvolle miniatuurset kado.

Loulou
• Parfum
Eau de Parfum
o LigneBain

Natuurlijk bij:

DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK

P.S.

deze akties duren zolang de voorraad strekt

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT -TEL.02507-12513

,10 OKT, 1991,
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS

Donderdag 10 oktober 1991
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Buurt verzet zich
tegen bouwplan
'Paviljoen Zuid'

fBajcfidy's
Hel huddyschap oftewel hol *j
steun en toeverlaat 7ijn van ^
een aidspatient is een ^ware taak

Krakers uit Amsterdam kwa
men maandag ./oor eon luid
kecls prolesl naar Zandvoort

ZANDVOORT - Zo'n twaalf omwonenden van Paviljoen Zuid
zullen zeker bezwaar aantekenen tegen de nieuwbouwplannen.
Projectontwikkelaar Thunnissen Heemstede BV wil hier een
achttien meter hoog appartementengebouw neerzetten. Die
hoogte vormt het grootste bezwaar voor de buurt. Burgemeester
en wethouders zijn tevreden met het ontwerp. „De gemeente is
zeer eigengereid bezig", stelt een van de omwonenden.
Het nieuwe bouwwerk moet op de
plaats van het huidige Paviljoen
Zuid komen, aan het eind van de
Boulevard Paulus Loot. Volgens
wethouder Van Caspel past het
bouwwerk uitstekend in de 'skyline'
van Zandvoort. Enkele omwonenden ergeren zich daar flink aan:
„Het is absurd", zegt Emmy Stobbelaar, die aan de Brederodestraat
woont, op een steenworp afstand
van Paviljoen Zuid. Volgens haar is
de gemeente 'zeer eigengereid bezig'. „Er wordt geen rekening gehouden met de omwonenden. Volgens
de raadsleden Brugman van de VVD
en Versteege van het CDA valt er
over smaak niet te twisten, maar wij
moeten tegen dat misbaksel aankijken". Door de hoogte gaan uitzicht
en zon verloren, maar ook heerst er
onzekerheid over de windwervelmgen rondom het gebouw.

Villa's
„Waarom zetten ze er niet gewoon
villa's neer", zegt een bewoner van
de boulevard Paulus Loot, Ter Veer.
„Het college heeft op deze plek liever woningbouw dan een horecagelegenheid, maar dan kun je ook voor
villa's kiezen. Ten eerste heb ik geen
behoefte aan gasten die acht ton
neertellen voor een appartement en
er dan maar vier of vijf maanden per
jaar komen wonen, want zo gaat dat
vaak. En ten tweede vraag ik mij af:
hoe ver moet je gaan om tegemoet te
komen aan een projectontwikkelaar
die zoveel mogelijk geld uit een lap
grond wil halen. Als ze er een stuk of
vier a vijf villa's neerzetten, komt hij
toch ook mooi uit de kosten".

Lager

Kansen op een grotere /ege
gr
van de Zandvoortmeeuwen
O
zijn in de slotfase ruimschoots aan
we?ig geweest

kend beeld. „Op die tekening zie je
niet dat het paviljoen op het hoogste
punt ligt, een stuk hoger dan de andere woningen", zegt Stobbelaar.
„Daardoor wordt het bouwwerk in
werkelijkheid drie of vier etages hoger dan de sterreflat". „Bovendien is
de duindijk glooiend getekend", zegt
Ter Veer. „In werkelijkheid is die
veel stijler. En de boompjes die eromheen getekend zijn, die groeien
daar natuurlijk nooit".

Tips
Tips voor recreatie in Zand
"y
voort en omgeving staan in
f
de rubriek Te Kust en Te Keur

Düricgent
Koordirigent uit Haarlem is
Q
tot tijdelijk burgemeester van
3>
een dorp in Tsjecho Slowakije geko
zen HIJ vertelt erover op de ATV
pagina Verder veilige kinderzitjes
op de fiets

'Zomaar'
Beide verbazen zich over de manier waarop het college medewerking wil verlenen aan de plannen.
„Ze zijn zomaar bereid een bestemmingsplan te veranderen, terwijl een
ander nauwelijks toestemming
krijgt voor een dakkapel of een
schuurtje", aldus mevrouw Stobbelaar. „Een wethouder moet zorgen
voor het algemeen welzijn, en met
voor zo'n projectontwikkelaar", zegt
Ter Veer.
Hij vreest dat dit plan uiteindelijk
bepalend zal zijn voor een veel groter gebied: de twee andere huisjes
langs de duinen, plus het aangrenzende parkeerterrein langs de Brederodestraat zouden eveneens in
handen kunnen komen van projectontwikkelaars met hoogbouwplannen.
De commissie voor Ruimtelijke
Ordening reageerde donderdagavond nauwelijks op het nieuwe ontwerp, vooral doordat het uitsluitend
om een verandering van het bestemmingsplan ging. Het eerste ontwerp
was eerder door het college afgekeurd. Een woordvoerder van de
projectontwikkelaar was achteraf
blij met dat uitstel, omdat dit een
'beeldschoon gebouw' had opgeleverd. Dit telt vijftien luxe appartementen met een oppervlakte van 200
tot 250 vierkante meter.

Volgens Ter Veer zou een lager
bouwwerk wel acceptabel zijn. „Drie
of vier etages hoog kan nog. Dat past
proportioneel nog wel tussen wat
hier staat". Volgens hem en mevrouw Stobbelaar geeft de situatie- Parkietenkooi
schets van Architektenburo Piet Sandbergen (D66) vroeg zich af of
Koster, uit Heemstede, een verte- het bouwwerk wel die bewondering

verdient. „En we moeten ons afvragen: willen we daar nou zo'n gebouw? Het blijven toch vijf lagen".
Flieringa betitelt het gebouw als
een 'grote parkietenkooi'. Volgens
hem moet eerst de inspraakronde
plaatsvinden. „Dan pas moeten we
afwegen wat we doen". Wethouder
Van Caspel verwees eventuele belanghebbenden naar de inspraakbijeenkomst, om daar hun commentaar te geven. Thunnissen wil in het
ZANDVOORT - Op de plek
tweede kwartaal van 1992 starten van Bennoheim, hoek Kostvermet de bouw.
lorenstraat/Koninginneweg,

Veertien woningen voor
ouderen op Bennoheim

moeten veertien seniorenwoningen verrijzen. WoningVerzamelbeurs
bouwvereniging
Eendracht
ZANDVOORT - In het Gemeen- Maakt Macht heeft daarvoor
schapshuis aan de L. Davidsstraat bij de provincie een plan ingewordt zondag 13 oktober de maande- diend.
lijkse Verzamelbeurs Zandvoort gehouden. De beurs, ook goed toegankelijk voor rolstoelen, is geopend
van tien tot vijf uur. De entree is
gratis.

Mountain bike terug
ZANDVOORT - Een mountam
bike die gestolen zondag was uit een
schuur aan de Kostverlorenstraat,
is weer terecht. Twee tieners zijn in
verband met de diefstal aangehouden, een veertienjarige en een dertienjange jongen. Beide waren met
een internaat uit Zwolle op bezoek
in Zandvoort. Nadat er een procesverbaal was opgemaakt, zijn de jongens meegegeven aan de leiding van
het internaat.

Als alles meezit, kan de bouw van
de seniorenwoningen begin volgend
jaar van start gaan. De veertien driekamer-woningen zouden dan m november 1992 kunnen worden opgeleverd. De huurprijs wordt ongeveer
630 gulden per maand, afhankelijk
van het doorgaan van bouwsubsidies die zijn aangevraagd. De gemeente is bereid gevonden, een lift
in het pand te financieren. Welke
ouderen in aanmerking komen voor
de woningen, is nog met bekend.
„Maar dat laten we weten voor de
bouw van start gaat", zegt een medewerker van de gemeente. Voordat
het zover is, moet het pand eerst nog
leeg komen, het is nog gedeeltelijk
bewoond.
De welstandscommissie is al ak-

Datum

HW

LW

HW

LW

10 okt
okt

04.22 00.04 16.41 12.14

12okl

05.39 01.45
06.16 02.25
06.56 02.55
07.24 03.04
08.20 03.44
09.34 05.06
11.55 06.04

13 okt
okt
15 okt
16 okt
17 okt
18 okt

05.01 01.06 17.17
17.55
18.29
19.10
19.55
21.20

13.04
13.50
14.25
14.44
15.25
16.16
23.00 17.15
18.24

Vaanstanden:
°insdag 15 okt. EK 18.33 uur
Poodtij 17 okt. 09.34 u. NAP+46cm

Op 15 september werd een voorlopig contract getekend tussen het circuit en De Bruin. De laatste legde
daarbij een bedrag van 50.000 gulden
op tafel als aanbetaling. Met in totaal 225.000 gulden zou hij de circuitbocht 'Bos Uit' adopteren
De Bruin zou in opspraak geraakt
zijn door valse gegevens over zyn
bronnen van inkomsten. Het computerbedrijf BCS uit Baarn heeft
ontkend dat hij daar directeur is. De
circuitdirectie besloot niet verder
met De Bruin in zee te gaan. Het
geld, bij in gebreke blijven niet mvorderbaar, is geblokkeerd op een
rekening.

JUPITER
SPECTRA

• De voorgevel van het complex seniorenwoningen, gepland op de hoek
van Kostverlorenstraat en Koninginneweg.

koord gegaan met het ontwerp, gemaakt door architectenbureau
Draijer en Engelkes uit Delft „Het
is een leuk en ambitieus plan op een
markant punt, dichtbij het cen-

ZANDVOORT - De verkoop van voortuinen aan de Zandvoortselaan en de Haarlemmerstraat is begonnen. De gemeente
is nu nog eigenaar van de grond, waarvoor de huiseigenaren nu
nog 'Recht van Uitzicht' betalen. De prijs, 35 gulden per vierkante meter, ligt ver onder het normale tarief. Op de verkoopsom
komt nog ongeveer duizend gulden aan kosten.

B

ZANDVOORT - Het contract tussen het Circuitpark
Zandvoort en de 37-jarige ondernemer De Bruin is afgeketst. De circuitdirectie heeft
het vertrouwen in de man verloren.

(ADVERTENTIE)

Aankoop voortuin
gaat veel kosten

Waterstanden

Adoptie van
circuitbocht
afgeblazen

Volgens enkele omwonenden is de situatieschets van het nieuwe pand, op de locatie van Paviljoen Zuid, vertekenend.

• De nieuwbouw
als
'afsluiting'
van de Boulevard
Paulus
Loot.

Een aantal bewoners van de Haarlemmerstraat en de Zandvoortselaan, heeft afgelopen week al een
aanbod van de gemeente gekregen.
De anderen, die recht van uitzicht
betalen, krijgen binnen enkele dayen nog een brief. De grond wordt
verkocht voor 35 gulden per vierKante meter. De gebruikelijke prijs
i oor tuingrond is honderd gulden.
De verkoop vindt 'kosten koper'
Plaats, wat betekent dat de koper de
bijkomende kosten moet betalen.
Een medewerkster van notariskanloor Gielen schat deze op gemiddeld
duizend gulden per grondstuk.
Overschrijving van het gedeeltelijk
kadastraal nummer komt in totaal
°P ruim 760 gulden, ongeacht de
grootte van de voortuin. „Dat gaat
rechtstreeks naar het kadaster.

Oplage: 5.100

trum", zegt Peter Kramer, hoofd
technische dienst van EMM „Door
de kleinschaligheid is het goed te
beheren. Het is erg knus". De womngen hebben op de hoek een inpandig
balkon, dat met een glazen schuifpui is af te sluiten van de bmtenwereld. Inclusief dit balkon heeft de
woonkamer een oppervlakte van ongeveer 6x6 meter Het totale woon
oppervlak per woning is ruim 55
vierkante meter
Of de bouw van het complex al op
zo'n korte termijn kan plaatsvinden,
is afhankelijk van de toewijzing van
gesubsidieerde woningen, de wo
mngbouwcontingenten
EMM
hoopt hiervan genoeg binnen te kunnen halen bij de herverdeling Contingenten die dit jaar door andere
gemeenten met zijn gebruikt, worden dit najaar opnieuw verdeeld. Of
Zandvoort daar bi] zit, moet bmnenkort duideh]k worden Als EMM de
contingenten met krijgt, worden
deze wellicht volgend jaar opnieuw
aangevraagd

vraagt een

nette
verkoopster
Leeftijd v a 17 jaar
Aantrekkelijk salaris
Tel 02507-12838
RAADHUISPLEIN 15
ZANDVOORT

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

Daar bovenop komt nog overdrachtsbelasting, zes procent van de
koopsom, plus de notariskosten. Die
zijn m verhouding nog het minst,
voor die stukjes grond waarschijnlijk gemiddeld zo'n honderd gulden".

Huren
Een medewerker van de gemeente
geeft toe dat de bijkomende kosten
tamelijk hoog zijn. „Daarom hebben
we de verkoopprijs extra laag gehouden". Vanwege de kosten en omdat
er het al een 'langdurige zaak' is geworden, is er geen termijn gesteld
voor een reactie van de bewoners.
„Maar we hopen toch wel binnen
een week of zes iets te horen. Anders
sturen we er nog een briefje achteraan". De huiseigenaren zijn uiteraard niet verplicht hun voortuin te
kopen. Degenen die geen interesse
hebben, kunnen de grond huren
voor de gebruikelijke huurprijs van
drie gulden per meter per jaar. Dit
bedragx zal jaarlijks iets omhoog
gaan. Het recht van uitzicht is een
'erfdienstbaarheid' die stamt uit
1854 en werd vastgelegd bij de verkoop van de bermen van de weg
Heemstede-Zandvoort: Zandvoortselaan, Haarlemmerstraat en Hogeweg. Zo werd bedongen dat de koper, jonkheer H.G. Barnaart, 'Heer
van Zandvoort', een recht van uitzicht zou behouden voor de percelen
die aan de bermen grenzen. Dit
recht is overgedragen op de latere
eigenaren.

• Het Zandvoortse schoolzwemmen, bij Sonneveld Sporting, wordt volgend jaar waarschijnlijk teruggebracht van
twee tot een jaar.

j onnut ik giaag u i l weten \\.it /idi in nii|n
omgeving afspeelt lei kennismaking ontvang ik hot Xandvoorts Nieuwsblad

Folo Bram Slijnen

Basisonderwijs legt zich neer
bezuiniging op schoolzwemmen
ZANDVOORT - Het Zandvportse basisonderwijs lijkt
zich neer te leggen bij de bezuinigingen op het schoolzwemmen. Omdat de gemeente de
'kraan' wil dichtdraaien, moeten de zwemlessen beperkt
worden tot één schooljaar. Nu
zijn dat er nog twee.
„We zijn er natuurlijk helemaal
niet blij mee", zegt Gerda Weidema,
voorzitter van het schooldirecteuren-overleg. „Maar we beseffen dat
er wel bezuinigd moet worden. We
hebben er zelf over nagedacht of dat
misschien op andere posten zou
kunnen, maar we hebben geen andere, bétere mogelijkheden kunnen
vinden". De bezuiniging op het
schoolzwemmen geldt zowel voor

het openbaar- als voor het bijzonder
onderwijs. Het is een van de maatregelen van het college van burgemeester en wethouders om de gemeentebegrotmg 1992 rond te krijgen. De gemeenteraad moet zich
hierover nog uitspreken, tijdens de
begrotingsbehandeling op 28 en 29
oktober.

Steun
Ook de Stichting Katholiek Onderwys Zandvoort, overkoepelend
orgaan van de Manaschool en de
Nicolaasschool, lijkt de maatregel te
accepteren. „Het is wel jammer",
zegt voorzitter Dick Bos. „Met zo'n
maatregel is niemand blij Toch
komt de stichting met in opstand
tegen de plannen. „Het onderwijs in

Zandvoort weet zich behoorlijk gesteund door het college', verklaart
Bos Hij wijst erop dat de onverwachte tekorten voor de gemeente,
van het afgelopen jaar, geen verdere
gevolgen hebben voor het onderwijs
m Zandvoort. Het katholiek onderwijs is volgens hem daarom wel bcreid een stapje terug te doen.
Zandvoort komt er in vergelijking
met andere gemeenten met slecht
vanaf, zegt Bos. In tal van andere
plaatsen is het schoolzwemmen helemaal afgeschaft. Gerda Weidema
bevestigt dat. „Eigenlijk mogen we
blij zijn, dat we nog een uur zwemmen overhouden. Dan hebben de
kinderen in ieder geval toch de kans
om te leren zwemmen" Of de kmderen daarna noa, verder gaan, hangt
van henzelf en hun ouders af.

13 weken voor maar ƒ 11,00
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FAMILIEBERICHTEN

Fa. Frank

i

De Heer en Mevrouw

Bussing-Walters

Dansschool
Albert van Lingen

geven met blijdschap kennis
van de geboorte van hun eerste
kleinkind

Melanie Jane
dochter van Nigel en Paula

Oranjestraat 12 (einde afrit)
Zandvoort Centrum

Ballroom - Latin-American

Lancaster

Nieuwe lesclubs voor

scholieren - jongelui
en paren

Zandvoort, 8 okt '91
Dr de Visserstraat 13,
2042 BZ Zandvoort

Ie jaars - 2e jaars en 3e jaars

Dakbedekkingsbedrijf
Gespecialiseerd
in alle soorten
dakbedekking,
leien, pannen,
zink- en platte
daken.
Tevens rep van
dakgoten.

Vergadering Welstandscommissie
De Welstandscommissie vergadert donderdag 17 oktober 1991 om 15.30
uur. De plaats van vergaderen Is Raadhuisplein 4, Zandvoort
Voor nadere Informatie over de agenda kunt u terecht bl) de sector Grondgebled, afdeling Bouwtoezlcht en Milieu, telefoon 02507-61545.

Ook voor
timmer-, voeg- en
stukadoorwerk.

Zaterdag 12 oktober:

023-315855

Tel 02507-30890
023-343542

^ASSOCIATIE UirVAARTVERZORCÏNG
Zijlwcg 183. Te!.023-315 B55 (DAG EN NACHT)
opbiargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

l Aanvang maand oktober |

INSCHRIJVING NU
elke vrijdag van 1900-2100 uur en zaterdagmiddag van 1200-1400 uur of telefonisch 02507-16623 of 17082

Gefrouwd.'
Met de koffers voor
Mallorco klaar,

COUPE & KUUR

werden wij op 8 okt. '91
een heus echtpaar

Irene Wertheim
en
Ron Versteege

BOOT NATUURSTEEN

•*•'

Brederodestraat l 5-7
2042 BA Zandvoort

HAIRWVE

gespecialiseerd
in grafmonumenten

Op aanvraag sturen wij u vrijblijvend onze

Er is een nieuwe kleurbehandeling in
onze salon DIACOLOR van L'Oreal
DIACOLOR is een nieuwe manier van
kleuren, die lang houdbaar is, maar niet
definitief, met veel glans en die zo zacht
is dat het zelfs op de dag van de
permanent toegepast kan worden
Wilt u het eens uitproberen'
Kom dan langs m de maand oktober op
ons coupe & kleurfestival voor een
gratis kleurbehandeling
In deze maand staat een team van
haarkleurdeskundigen voor u klaar m
samenwerking met L Oreal

folder

aan onze showroom

frouwen op vrijdag l l okt
om 14.00 uur m het

Voor kwaliteit, service
en een scherpe prijs

Meer en Duin 21 - Lisse

02521-13308

02507-15427

'91

Raadhuis van Zandvoort

en om
75 00 uur in de Sf. Anfon/us/cerk
fe Overveen.

Te huur
2 kam.app.
ƒ 650,KDT

tel.
02507-19539
tussen 1800-20 00 uur
Rust nu maar uit, je hebt je strijd
gestreden
Je heb het met veel moed gedaan
Wie han begrijpen, wat je hebt geleden
En wie kan voelen, wat je hebt doorstaan
Na een moedig, geduldig gedragen lijden is van
ons heengegaan mijn lieve man en onze vader

Aart Allis
echtgenoot van Corneha P Drommel
op de leeftijd van 64 jaar
Wij zullen zijn humor missen
- Zandvoort
C P Allis-Drommel
Andre en Manan

14 oktober

Hans en Ingnd

Enk
2041 SB Zandvoort, 4 oktober 1991
Lorentzstraat 16
De teraardebestelling heeft op dinsdag 8 oktober
plaatsgevonden

De tranen die ik heb geweend
zijn door Cods wind gedroogd'
U heeft op allerlei manier meegelopen tot het einde van
de levensweg van

Douwe Reinder van der Meulen
Onze innige dank daarvoor,
ook namens de kinderen
Minke
2042 NV Zandvoort, oktober 1991
Emmaweg 6

DOKTERSBERICHTEN

P. A. H. Wijnands
afwezig vanaf vrijdag 11 okt t/m donderdag 17 okt
Voor dringende spoedgevallen tel 02507-15832

voor onbepaalde tijd te sluiten.
Binnenkort hopen wij u weer
van dienst te kunnen zijn.

L'OREAL
PARIS

Geopend:
dinsdag t/m zaterdag.

HAIRWVE
Zeestraat 56
Zandvoort
Tel.: 02507-30838

Euro loodvrij ƒ l .84
Super benzine ƒ l .99
Diesel
ƒ 1.12

a s zaterdag in de soc voor ongeb mensen
„De Manege"
weer een groots programma
21 00 uur aanvang met

D.J. Rob
en koffie van het huis
21 30 uur Piano-bar geopend met
Cab Kaye
voor de sfeermuziek
22 00 uur Benedenzaal geopend met live
The Dakota's
en een gastoptreden van
Dick Schouten met Golden memones.
3 zalen geopend Entree ƒ 15,Vanaf 25 jr Corr kleding a u b
Reserveren of info 16023

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

Inspraak nieuwbouw EMM en Paviljoen Zuid
Door woningbouwvereniging EMM Is een plan ingediend voor nieuwbouw voor
het kantoor en de werkplaats van EMM
Tevens is door Kuyperwijck/Thunnissen uit Heemstede een plan ingediend
voor de bouw van een appartementencomplex ter plekke van Paviljoen Zuid.
Aangaande de beide plannen wordt inspraak verleend
De Inspraaktermijn loopt van 14 tot 28 oktober 1991.
Gedurende deze periode liggen de plannen ter inzage bij de sector Grondgebled, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Raadhuisplein 4 te Zandvoort Deze
afdeling geopend van maandag t/m vrijdag van 9 00-12 30 uur.

Voor nadere informatie' bureau Voorlichting, telefoon 02507-61492

Aangevraagde bouwvergunning
130 B 91 Burg Nawijnlaan12

-opnchton htirgmg/plaatsen erfafscheiding

U kunt deze aanvraag inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.0012 30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schnftelijk bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en wethouders Deze bezwaren worden bij de
beoordeling betrokken
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden verleend, ook al is er bezwaar ingediend Dit is een wettelijke verplichting
Verder kan er een verklanng-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

Voorgenomen bouwvergunning
(art18aWRO)
- veranderen carport in garage

- MaxEuwestraat25

Het bouwplan ligt met ingang van 14 oktober 1991 gedurende veertien dagen
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector Grondgebied,
Raadhuisplein 4. Deze afdeling is geopend van maandag t/m vnjdag van 9 0012 30 uur
Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt kunnen schriftelijke bezwaren
worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,
2040 AA Zandvoort

Verleende bouwvergunningen
105B91 Haarlemmerstraat66
107 B 91 Blinkertweg2
112 B 91 Fazantenstraat?
118 B 91 BoertagestraaUO
123 B 91 Mr Troelstrastraat7
127 B 91 Zeestraat 65
129 B 91 Nic.Beetslaan36

-oprichtenberging
-uitbreiden manage
-oprichten bijkeuken
- vergroten woning
- vergroten dakkapel
-wijzigen achtergevel
-plaatsen dakkapel

Voorgenomen hinderwetvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens onder voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, een vergunning mgevolge de Hinderwet te verlenen- tot het opnchten en m werking hebben van een manegebednjf aan de Dumrooslaan 1 te Bentveld

Raadhuisplein

De aanvraag, de ontwerp-beschikkmg en de andere stukken die op de aanvraag betrekking hebben liggen m i.v 11 t/m 25 oktober 1991 ter inzage bij de
sector Grondgebied, afd Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4 U kunt
daar ook terecht voor een mondelinge toelichting Het kantoor is geopend op
werkdagen van 9.00-12 30 uur. De stukken liggen tijdens de openingsuren ook
ter inzage bij de Openbare Bibliotheek, Pnnsesseweg 34

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 25 oktober 1991 schnftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.
Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage gelegd Degene
die een bezwaarschrift indient, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken
Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en een ieder
die aantoont dat hij daar redelijkerwijs niet toe in slaat is geweest knjgt in een
volgend stadium van de procedure wederom gelegenheid om bezwaar te maken danwei om beroep m te stellen bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State

Tel. 02507-13278

Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlening;
V Daarnaast kunt u bij ons
Terecht voor \
inschrijvingen j
Uitvaartverzekering

10 oktober 1991

NIVO-POLIS f

uitvaartverzorging
kennemerland bv

.'• een' Natura- :;::|.;"/:;.v' • ' . " • ':^-: v' ' '•
uitvaartovereenkomst /~.'".'' ' ' ' . • • • •- ' '..' ' •' " .• .,•-#•" "' • . • • ' - v •''.' "••; ,." '- . ,'
Vraag rustig yrijblijvènd
alle inlichtingen bij:

mu/tf de ( ei r/ie/

Secretaris Bosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort;
Tel. 02507-17244

De gemeenteraad heeft bij besluit van 24 september 1991 de 'Schadevergoedingsverordening Zandvoort' Ingetrokken en de 'Procedureverordening Planschadevergoeding ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening' vastgesteld Laatstgenoemde verordening ligt vanaf heden voor een ieder ter mzage op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Raadhuisplein 4, geopend van
maandag t/m vrijdag van 9 00-12 30 uur.

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na
verschijnen van dit blad een bezwaarschnft indienen bij burgemeester en wéthouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Arie's
Praathuis

IJÏTVAARTVERZORGER

Denkt u aan de volgende punten?
- de gemeentereiniging zamelt vanaf 's ochtends 8 30 uur in.
- zet uw klein chemisch afval, glas of oud papier nooit van te voren aan de
straat, maar geef het persoonlijk af bij de inzamelauto's
- uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale Inzamelingsroute, of tijdens de normale grofvullroute meegeven U kunt daarvoor een aparte afspraak maken via telefoonnummer 61510.
- plastic (verpakkingen) kunt u op deze zaterdagroute niet apart afgeven

Back to the Sixties

ADVERTENTIES

WAAROM BETAALT
U BIJ EEN ANDER
MEERVOOR
HETZELFDE PRODUKT

Welke produkten kunt u zaterdag Inleveren?
- batterijen en accu's
- fotochemlcaliën
- verf, oplosmiddelen en lijm
- medicijnen en thermometers
- cosmetica
- bestrijdingsmiddelen
- afgewerkte olie
- afvalglas (geen vlakglas)
- oud papier.

Tevens zal op dinsdag 22 oktober 1991 een Informatie-avond voor belangstellenden worden gehouden.
Aanvang 20 00 uur. Plaats: raadzaal, Raadhuis Zandvoort.

Jammer hé!
Wegens renovatie van onze
koelinstallatie zijn wij wederom
genoodzaakt onze viswagen
vanaf

De gemeenterelnlglng haalt zaterdag 12 oktober 1991 klein chemisch afval,
glas en oud papier op In de straten waar op donderdag en vrijdag huisvuil wordt
opgehaald.

Planschadevergoeding

Onze adviseuse zal u graag thuis bezoeken
om u kennis te laten maken met onze
complete serie grafmonumenten
Ook is er op afspraak een bezoek mogelijk

Frank van der Vliet
en
Angélique Eldering

Inzamelingsactie klein chemisch afval, glas en
oud papier

SLINGER OPTIEK
Gediplomeerd opticien, optometnst o v
kontaktlensspecialist A N V C
Grote Krocht 20A, ZANDVOORT
Tel 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velse

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE P
Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zor
alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse mate
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom (wa
vast), vi/ensenförmulier, bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180, Heem;
023-33 19 75
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We willenniemand in de

Aidsplatform zoekt buddy's uit regio
Een buddy (kameraad) is iemand die mensen met
aids begeleidt. Sjef Graat van het Aidsplatform neemt
de selectie, training en ondersteuning van de buddy's
voor zijn rekening. Dat selecteren is heel belangrijk:
het moet klikken tussen de buddy en de aidspatiënt
en tussen de buddy's onderling.
door Marianne Timmer
„Mensen met aids vragen heel verschillende manieren van hulp aan
hun buddy's", vertelt Sjef Graat van
het aidsplatform m deze regio
„Sommige hebben een grote vriendenkring en willen juist een buddy
omdat hij of zij wat afstandelijker
tegenover hem of haar staat Ge
woon om eens 'zorgeloos' over de
markt te lopen, of naar de bioscoop
te gaan, zonder dat er over de ziekte
gepraat hoeft te worden En om ie
mand te hebben die het hoofd koel
houdt bij het bezoek aan de specia
list Die niet direct zo uit het veld
geslagen is, na een negatieve mede
deling, dat de informatie hem of
haar ontgaat
Anderen willen juist graag met
hun buddy's praten over emotionele
kwesties
Omdat de mens met aids („de
meeste willen liever geen patiënt ge
noemd worden") verschillende ver
wachtingen koestert van de buddy,
is het van groot belang 'vraag en
aanbod' op elkaar af te stemmen
Sjef Graat is degene die daarvoor
zorg draagt
De buddy's in spe kunnen zich
aanmelden op een speciale voorlich
tingsavond Wie na de informatie
het 'buddyschap' nog ziet zitten,
moet een schriftelijke motivatie op
stellen Aan de hand van die motiva
tie volgt een selectie en daarna een
gesprek

op te nemen Anderen zijn er ge
woon helemaal niet geschikt voor
Dan voel je dat die dat emotioneel
met aan kunnen Arjan de Wit, die
samen met mij de training doet en ik
weten dat uit ervaring, maar ook be
roepsmatig (Graat is humanistisch
geestelijk verzorger)
Graat noemt enkele criteria voor
een goede buddy Die moet beschikken over voldoende levenservaring,
niet snel geschokt raken en niet met
zichzelf m de knoop liggen De bud
dy moet affiniteit hebben met homo
sexuahteit, of de homosubcultuur
en minimaal twee dagdelen per
week beschikbaar zijn
De buddy's in spe, die wel geschikt
zijn, ondergaan een intensieve trai
nmg Tijdens een aantal dagen,
avonden en een weekeinde krijgen
ze informatie over de geneeskundige
aspecten van aids, worden er met
behulp van rollenspelen sociale
vaardigheden getraind, wordt er in
formatie verstrekt over de homo
subcultuur, over stervensbegelei • Sjef Graat begeleidt de buddy's van aidspatienten. De buddy's komen een keer in de zes weken bij elkaar en
ding en euthanasie
voeren tussentijds een persoonlijk gesprek met Sjef, of zijn collega.
Folo Luuk Gosowohr
Als de buddy de training achter de
rug heeft, kan hij iemand met aids worden Die extra problemen willen platform, met vragen over de ziekte Kennemerland Geen gering gebied,
gaan begeleiden
ze mijden Andere homosexuele Soms verwijst het door naar een an maar toch strekt de hulp verder
Ieder persoon met aids krijgt m mensen met aids willen juist gi aag dere organisatie die aidspatienten „We krijgen verzoeken om hulp en
principe twee buddy's Dit om de een buddy die ook homo is, omdat begeleidt Graat „We krijgen wel advies uit de verre regio", vertelt
begeleider te ontlasten en omdat de deze inzicht heeft in de homosexue eens mensen met heel specifieke Graat „Ook mensen uit de regio
buddy's met elkaar overleg kunnen Ie subcultuur"
wensen Laatst hebben we bijvoor Zaandam en Alkmaar bellen regel
voeren
beeld iemand verwezen die een bud matig We willen niemand m de kou
Bij het bepalen welke buddy bij
Overigens zijn niet alle aidspatien dy wilde hebben, die antroposofisch laten staan, dus eventuele patiënten

'Sommige homo 's willen een vrouw als buddy, om verliefdheid uit te sluiten'

Eigen problemen

welke 'patiënt' past, houdt Sjef ten homosexuele mannen Inmid
Graat „We proberen te peilen of Graat rekening met de wensen van dels begeleidt het Aidsplatform ook
iemand het buddyschap aan kan beide partijen „Sommige homose- vrouwen met aids In totaal heeft het
Sommige mensen hebben hun eigen xuele patiënten geven bijvoorbeeld Aidsplatform tot nu toe vijftien aid
problemen nog niet verwerkt Die de voorkeur aan een vrouw Omdat spatienten begeleid Zeven van hen
moet je bijvoorbeeld adviseren om ze, als ze een man toegewezen krij- zijn gestorven Natuurlijk doen er
een paar jaar later nog eens contact gen, bang zijn daar verliefd op te veel meer mensen een beroep op het

was ingesteld Die hebben we door uit dat gebied helpen we ook We
verwezen naar Amsterdam, waar gaan ook onderzoeken of het wel
een buddyproject op antroposofi licht mogelijk is om een platform,
werkgroep of buddytraming voor
sche grondslag is
Het Aidsplatform is er officieel patiënten buiten de regio te starten
Tijdens de begeleiding, wordt de
voor de regio Amstelland en de
Meerlanden en Midden en Zuid buddy niet in de kou gelaten Een

\

< '

i,

De heer J. Paap reageert op het
thema Zandvoortmeeuwen, uit de
rubriek 'Met oog en oor de badplaats
door...' van Bram Stijnen, in het
Zandvoorts Nieuwsblad van donderdag 26 september. Aanleiding is ook
de reactie van de heer M. Weber, vorige week in deze krant. Zoals beloofd
komt ook Bram Stijnen vandaag m
zijn rubriek terug op deze kwestie.

Rode kaart voor
Zandvoortmeeuwen
Naar aanleiding van de column
'Oog en oor', met betrekking tot de
heer J Kraayenoord, wilde ik het
volgende mededelen 'De leden zijn
er voor de vereniging en met anders
om', is een gevleugelde uitspraak
Doch, zoals terecht opgemerkt, een
beetje waardering is zeker op zijn
plaats
De leegloop bij Zandvoortmeeu
wen van spelers uit het eerste en
tweede elftal enige jaren geleden -

naar Schoten, HFC, Ripperda enz had zeker een reden Ongetwijfeld is
dit een van de hoofdoorzaken van de
degradatie naar de H V B Ook de
afscheiding indertijd van de zaterdagafdeling thans Zandvoort '75 - is
hiervan een voorbeeld
Op de onlangs gehouden receptie
bij het vijftigjarig bestaan, miste ik
bijvoorbeeld Jan Zwemmer, die van
af zevenjarige leeftijd - als jeugdlid tot zijn zevenenveertigste - als vete
raan - bij ZVM heeft gespeeld Ge
vraagd naar de reden, hoorde ik dat
hij een aantal jaren terug bij het bezoek van een wedstrijd zijn diploma
niet bij zich had De toenmalige in de
kassa aanwezige eerste en tweede
penningmeester heten hem dood
leuk voor zich en zijn vrouw twee
kaartjes kopen En dat voor een lid
die zo'n tien a elf jaar m het eerste en
tweede elftal had gespeeld en dus
zeker bekend was Nadien heeft hij
er nooit meer een stap gezet
Het schrijven van de heer Weber
omtrent een rode kaart voor Bram
Stijnen namens Zandvoortmeeuwen, is wellicht beter te omschnj veh
als een rode kaart voor deze club
Ongetwijfeld moet men waardering
hebben voor mensen die zich in be
stuurs commissies enz beschik
baarstellen voor een vereniging
Doch waar gewerkt wordt, worden
fouten gemaakt Erken dit dan ook
l Paap
Zandvoort

Kerkdiensten
Weekend:
12/13 okt. 1991

H Schravesande Kollekte Wereld
diakonaat

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10 00 uur Gemeenschappe
lijk
Gereformeerd/Hervormde
dienst m Gereformeerde Kerk Dhr
H Schravesande Kollekte Wereld
diakonaat

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10 30 uur ds J H Marwitz,
Heemstede

Gereformeerde Kerk:
Zondag 10 00 uur Gemeenschappe
lijk
Gereformeerd/Hervormde
dienst m Gereformeerde Kerk Dhr

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op donderdag Uitgave Weekmedia BV Hoofd com
mercie J F Sas Hoofdredacteur J M Pekelhanng
Kantoor Gasthuisplein 12 Zandvoort tel
02507-17166 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort
Faxnummer 02507-30497
Kantoor geopend maandag 13-16 u dms
dag 10 13 14 16 u woensdag 9 11 u donderdag 10 12 en 13-17 u , vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop. Stationsstraat 70
1421 AA Uithoorn Tel 02975-40041 Postadres Postbus 223 1420 AE Uithoorn
Faxnummer adv verkoop 02975-61095
Verkoopmanager B Lodewegen
Micro advertenties tel 020 562 6271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie Gasthuisplem 12 Zandvoort tel
02507-12066 Postadres postbus 26 2040
AA Zandvoort BIJ geen gehoor 0206451515 tijdens kantooruren
Dick Piet (red chef) Marianne Timmer (adj
chef) Joan Kurpershoek Willemien Kriebel
Ivar Dobber
Abonnementsprijzen ƒ 15 - per kwartaal ƒ
27 - per half jaar ƒ 49 - per jaar Voor postabonnees gelden andere tarieven Losse num
mers ƒ 1 50
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08 30-17 uur tel (020)-6 68 13 00
Bezorgklachten vrijdag 9-12 u tel 02507 -

17166
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
1941

Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19 00 uur geen opgave
Zondag 10 30 uur geen opgave
Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 10 30 uur Morgendienst
Zondag 19 00 uur Avonddienst
Jehova's Getuigen:
Gem Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem Zat 17 00 19 00 uur en
maandag 19 00 21 00 uur Inl R
van Rongen, L Meeszstraat 14,
Haarlem, tel 023-244553
_

g Burgerlijke stand
Periode:
l - 7 oktober 1991
Ondertrouwd:
Winnubst, Michael Joannes Henncus en Maks, Amehe Hennette
Gehuwd:
Dolman, Hendrik en Van Heems,
Bianca
Rietveld, Hendncus Johannes Ma
ria en Van Buuringen, Minam Ro
zetta
Overleden:
Driehuizen, Gernt Volkert, oud 81
jaar
Mesman, Alida, oud 71 jaar
Allis, Aart, oud 64 jaar
Kreijenbroek, Edward William, oud
83 jaar

ZANDVOORT - Een t>ioep

Amsteidamse kiakeis h$Ht
maandagavond luidkeels '"c

protesteeid
tes>en het gecüa»
l

van een 7 ) jarige Zandvooi lei

De man is eit;enaai van een <>t
kraakt pand in de hoofdstad
Hol pand in de Roelot Hallstraat
is\ooi du twueck kto gekiaakt Vu
ng jaai soptuinbui weid het duoi de
politie \ooi du < i-istcl coi ontiuniH
atgclopcn /ondag \ \ u i d hot upnieiu
dooi (U kiakois in genome n 1)
ZanduioitC'i Van dei Gioop \\ l
uehtei niet in discussie gaan mot do
ktakeib Hij hcott opnieuw do hoofd
stedelijke politie ingeschakeld
Daarom togen de/o maan'd i<
a\ond onne\eii twintig man, com
ph et met toeteis en bullen naai di
woning \ an do eigunaai m de Bredi
lodestiait Ook daai bloot de d i m
gesloten De lichten gingen uit \ ai>
de-i G i o c p was vooi do luakeis JTL
thuis Na bemiddeling van do Zand
vooitsc politie di open de krakers, at
naai het station vooi de tiein teiiu
naai Amstcidam

Collectebus leeg
ZANDVOORT Een zestienjarig
ZancHooitbe collectant is zaterdag
middag op do Vondellaan dooi twee
jongens beloofd De Zandvoortui
weid ^cdwonsien ^i]n collectebus af
te a;even Het ze^cl werd verbroken
en de inhoud uit de bus gehaald Er
is nog een onderzoek gaande naai de
daders

Mannenkoor op FM
ZANDVOORT Een opname van
het Zandvoorts Mannenkoor,,opge
nomen op 25 mei in de Hervormde
Kerk, wordt maandagavond tirssen
19 00 en 21 00 uur via radio DeJBran
ding; uitgezonden De BiandmVK te
vinden op FM 87 6 en 106 2

Dag van de POSTZEGEL
TenfoonsteiBing op 12 en 13 oktober 1991
GEBOUW NEDEBIAND
Delflandlaan 4 (ingang Schipluidenlaan)
Open za 10-18, zo 10-16 uur
Toegang en catalogus GRATIS
Activiteiten voor de jeugd - 16 NVPH-handelaren

MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor
uw reacties Stuur uw brief naar de
redactie van deze krant, Postbus 26
(2040 AA) in Zandvoort U kunt uw brief
ook afgeven op het kantoor aan het
Gasthuisplem 12 in Zandvoort De
redactie is telefonisch bereikbaar via
nummer (02507) 18648

keei in de /os weken komt do hok
i;roep bijeen on in do tussentijd
woidt ei ook oon pcisoonlijk nu
spiek met S]cf of Ai jan »evocicl
Tijdens die bijeenkomsten win
den ei eivaiinucn en advuvon uit<;o
wisselcl on kunnen do buddy s hun
hait luchten Het begeleiden van du
mensen met .ucis sjaat do buddy s
niet in de kouwe kleien zitten Som
mige haken af, nadat /o oen pationt
boseloid hebben
Hoe lans; een buckly de pationt
moot begeleiden is moeilijk tu /e<^
gen Sommige mensen mof aids mei
den zich vioe^ a.m bij hot platten m
andeie pas zus weken vnoi hij of /i]
sterft „De aidspatiënt kan het bcsU
zo vioeg mogelijk contat t opni mon
Zowel vooi de buddy als di aidspa
tient, is het belang! ijk een »<>ede> v ei
standhouding op to bouw t n Daai
gaat enige tijd oveihecn aldus
Giaat Soms is hot ook do paitnei
die aan de bel tl ekt bij het platfoi m
Omdat het vooi hem ot haai l e
zwaar is
Het begeleiden van budd\ s \u>idt
niet betaald Sjef Giaat heelt ne
mengde gevoelens daaiovoi
Ik
vind eigenlijk dat al het vi ijwilhgci s
werk vergoed moet wenden omdat
dit de waardering voor het wei k uit
drukt Maai aan de andcio kant is
het voor ons al een vorm van selee
tie Wie dit zware werk geheel bclan
geloos wil doen die moet wol gemo
tiveerd zijn 1 '
Momenteel telt het aidsplatfoim
elf buddy's Gezien het tneste feit
dat er steeds meer aidspatienten ko
men is dat te weinig Vandaar dat
het Aidsplatform dinsdag 29 oktotaoi
een bijeenkomst houdt vooi mensen
die buddy willen worden Do avond
vindt plaats in het gebouw van de
G G & G D m Haarlem aan de Zijl
weg 2, om kwart over zeven De bc
zoekers moeten de achtei ingang ge
bruiken Aan de achtei kant van het
pand is een grote parkeerplaats Wie
meer wil weten over de avond, de
ziekte aids, of het buddyschap kan
bellen naar Sjef Graat via 023 328106
of Joke v d Putte via 023 319026
(G G & G D)

Boze krakers
protesteren
In Zandvoort

(vakhandel Filatelie) aanwezig
» *_• n « g t t 9 « » a « » » o » » » 9 m »JL» *

CINEMA CIRCUS
Bioscoopprogrammering 11 t/m 17 oktober

• Knuffelen en aaien, veel kinderen konden hun hart ophalen met de vele huisdieren.

Foto Bram Stijnen

Tientallen huisdierengekeurd
ZANDVOORT - 75 huisdieren deden mee aan
de dierenkeuring, afgelopen zaterdag in het Gemeenschapshuis Het 'verjaardagsfeestje' van
de huisdieren trok enkele honderden bezoekers

veel kijkers Bovendien werd een groot aantal, 75 huis
dieren aangemeld voor de keuring, waai van 31 honden
en een bijna gelijk aantal katten Josca, de poes van
Martijn Cappel, behaalde het hoogste puntenaantal

Terwijl onder andere de Zandvooi tse dierenarts M
van der Rijst zich bezighield met het keuren van dieren,
De organisatoren van de dierendagvienng hadden het verrees in de kleine zaal een kinderboerderij, georgam
feest, dat normaal op 4 oktober plaatsvindt, een dag seerd door 't Molentje uit Heemstede De pop die vei
opgeschoven, naar de zateidag Met succes, vanaf 's loot werd, ging naar Mariska Boukes De 'geboortedag
morgens trok het evenement in het Gemeenschapshuis van de pop was 14 november

m i: i as-<,, m « 11 a i 3 .\ •.

Weekenddiensten
Weekend:
12/13 okt. 1991
POLITIE Alarmnummer 0611 In
andere gevallen tel 13043
BRANDWEER
Alarmnummer
06 11 Indien geen spoed 023 159500
of voor info overdag (02507) 61584
AMBULANCE Alarmnummer 06 11
Anders tel 023 319191 (ongevall
len), Centrale Post Ambulancever
voer (CPA) Kennemeiland
DIERENAMBULANCE (Dieienbe
schei ming) 023246899
HUISARTSEN: De volgende huisart
sen hebben een gezamenlijke waar
nemingsregeling J Anderson, B
van Bergen, C Jagtenberg, G Mol, P
Paafdekooper, H Scipio Blume, F
Weenink Informatie daarovei tij
dens weekend, avond/nacht vanaf
16 30 uui, en tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500 De spreeku
ren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11 30 tot 12 00 uur en van 17 00 tot
17 30 uui Een afspraak is niet no
dig Inlichtingen omtrent de dien
sten van dokter Fliermga worden
verstrekt via nummer 12181
Tandarts Hiervoor de eigen tand
arts bellen
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J W,
Neutel, tel 13073 Openingstijden

(alleen voor recepten) zaterdag
10 00 13 00 en 17 00 18 00 uur, zondag
11 30 12 30 en 17 00 18 00 uur Buiten
de openingstijden alleen in dringen
de gevallen en na telefonische af
spraak
Wijkverpleging Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid Kennemer
land 's avonds, 's nachts en m het
weekend te bereiken via de dokter
sinformatiedienst tel 023 313233
Verloskundige Mevrouw Elizabeth
de Boei Burgh en/of mevr A C
Gombert, Kochstraat 6A, Zand
voort, tel
02507 14437, b g g
023 341734
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor
beckestraat 17 te Zandvoort, tel
15847
Dieren (overige diensten) Verem
ging v h welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvooi t (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haailem
023 244443
Centrum Voor Vri]willige Hulpveilening; Voor mfoimatie, advies en
hulp tel 17373, op alle weikdagen
van 10 30 12 30 uui Schriftelijk
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort
Stichting Welzi]n Ouderen Zandvoort: (vooiheen Dienstencentium)
Koninginneweg l, tel (02507) 19893
Spreekuui op dinsdag en dondei
dagmidaag van 13 30 tot 15 00 uui

Belbus Om van de belbus (voor be
woners van 55 laai en ouder) ge
bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel 13141, tus
sen 11 00 en 17 00 uui De kosten per
persoon bedragen 11,50 voor een
enkele rit, /2, retour
Alp; Maatschappelijk Werk Zand\oort: Noorderstraat l, tel 13459 b™
023 320899 of 320464 Spicekuui op
weikdagen van 900 1000 uui Vei
dei volgens afspi aak Deze hulpvei
lening, beschikbaar vooi ledeie m
wonei van Zandvoort, is gratis
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld tel
023 329393 op werkdagen 12 00 14 00
uui en ma avond 19 00 21 00 uui
Wetsuinkel Gemeenschapshuis L
Davidsstiaat Eerste woensdag van
de maand van 17 30 tot 18 30 uui
Zandvoortse Veieniinniï van Huurders Giatis advies voor leden
Spreekum eeiste en dei de dinsdag
v d maand, 20 00 21 00 uur, ot vier
de dinsdag v d maand 13 30 14 30
uur 't Stekkie, Flenimgstraat 9
(Postbus 287, 2040 AG Zandvooi t)
Storingsdienst Gasbedrijl tel 61500
Woningbouwvereniging
EMM'
Klachtentelefoonnummct tcchni
sche dienst 17577 Bestuuihjk
spi eekuur ledeie eeiste dinsdag
van de maand van 19 30 tot 20 00 uur
T.IM: tel 12600

De Rooft Inge
Jeu o m

DE Ilille Jongen
op scncoi av*.a f i

De Hooide om mi sa ns
"n Politie

van Ueu haa

L bo gtn camt u
«r tel n j n

*> öe u tpr naa
Jj scna poco n

h | IL sic v nk LS

tjsra KIIM

DAGELIJKS om 1400 uur

DAGELIJKS om 1600 1900

Ohver & Co.

en 21 30 uur
The NAKED GUN 2Va
Kaarten volw ƒ 12 50
Kinderen tot 12 jaar ƒ 9 00

Ned gesproken en gezongen
Kaarten volw ƒ1250
Kinderen tot 12 jaar ƒ 9 00

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

Peter Meijer Cars N.V.
Chevrolet Corvette Z1

• W a t kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ25,Voor elke extra regel
ƒ 11,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
1
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
Alfa Romeo

AUTO SERVICE WETTER
Al onze occasions met ster:
1 jaar garantie.

Citroen

TOYOTA DE GRAAF
nieuw + gebruikt
Condensatorweg 44
A'dam-Sl.dijk, info-6865511
Ook zaterdags
/

Meer Waar Voor Uw Geld!

Lada

Nieuw! kleur: rood, nieuwprijs / 280.000,- nu ƒ235.000,Inruil mop. Kabelweg 42, A'dam. 020-6811211, fax 020 - 6811141
Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in olie
edities van Weekmedia, t.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
'Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
.Courant en Zandvoorls Nieuwsblad.
De advertenties uil de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
• 20.00 uur. Tel. 020-6058686. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
•. Afgeven kan ook: Hel Parool. Wibaulstraat l 31 of Rokin
. 1 1 0 , Amsterdam.
• Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
. Stationsstraat 70,- Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
.^.Gasthuisplein 12.
; Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst .en de volgende
, week in alle Weekmediakranten.
Totale oplage 750.000 exemplaren.
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Peugeot
• „SHOWROOM" verschijnt
huis aan huis in geheel
Amsterdam en omgeving.

205 XE Accent, rood
205 XL 1.1, rood
205 XE Accent, blauw
205 XS, donkergrijs met
WESTDORP
205 XE Accent, wit
Meer keus in LADA,
309 XRD. d. grijs met
14 nieuwe en 20 jonge Lada's 309 GL 1.3, rood
uit voorraad leverbaar
405 GL 1.6i, grijs met
Ook nu enige speciale
405 SR 1.9 wit . :
aanbiedingen van de nieuwe 405 GLD blauw met
Samara met 2 jaar volledige
405 GRD blauw
garantie, 100% financiering,
405 GRD blauw met
of leasen vanaf ƒ275,- p/m.
505 GR 2.2 inj., grijs met
Occasions met BOVAG505 V6, blauw
garantie, A.P.K., en Nationale Citroen BX TRD autom., wit
Auto Pas
Renault 9 GTX, Ipg, rood ,
OCCASION VAN DEZE WEEK:
Samara 1.3,. 3-'88, ƒ8.950,Adres verkoop:
Adrn. de Ruijterweg 396-398
A'dam, tel. 020-6825983.

Lada 2107 1.5 1987, ƒ 5.750*
Lada 2107 1.61988, ƒ 8.995*
Citroen Visa, bj. '83, puntgaaf,
Lada Samara 1.5
1989,
2 CV 6 club 8-'86, apk 8'92, kl. nwe Apk
ƒ 1950.ƒ 12.500'
wit, i.z.g.st. 65.000 km, ƒ5450. Tel. 02990-37825
Volvo 343 L ..1982, ƒ 2.500
Tel: 02503-41871.
Citroen Visa club, okt. '87,Hyundai Pony 1.5L,
Autobedrijf WIM VAN AALST benz. 1:20, Nwe Apk., ƒ6900.1988, ƒ 8.500
uw CITROENSPECIALIST
Tel. 020-6365662
Opel Kadett HB 1.3 . . . 1988,
Bovag-occassions
ƒ 15.500
TIMO DE BRUYN
2 jaar garantie mogelijk
XM 2.0 i amb. zwart . . . 8-90 Voor occasions en reparaties:
Zwanenburgerdijk 503,
van BX, Visa en 2CV6.
AX LI. T.G.E. 5-drs. rood 11-90
APK klaarmaken tegen gered, Zwanenburg. Tel. 02907-6572
ƒ 4.000.- voordeel
LADA BONTEKOE
BX 14 Lpg grijs met. . . 6-89 prijz. Verk. van losse onderd.
BX 14 RE grijs met. .. . 2-89 Tel 020-6680820 en 075-702625 Altijd aantrekkelijke occasions
BX 14 bord.rood
8-88 V.a. ƒ 85 • 5 veerbollen op druk APK gekeurd, BOVAG garantie
BX 16 TRI zilver met. . . 7-87 brengen bij de Citroenspecia- Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
Inruil, lease en financiering
TEL. 020-6992865.
list van Zaanstad:
mogelijk, v.a. 2% per mnd.
GARAGE RENÉ SPAAN
Bozenhoven 119-121
Vissers-pad 11, Krommenie
Mazda
Mijdrecht, Tel 02979-84866.
075-281193 of -353788
Citroen Axel 12 TRS, m. '86,
VAN VLOTEN CAR BV
Mazda, 323, 1.5 automaat, '83,
heel zuinig, nwe Apk., puntMAZDA 121 DX
1.1 '89 4-drs., zeer mooi ƒ3990.-.
gaaf, koopje
ƒ 2950.MAZDA 323 HB GLX 1.5 '86 Centrum Auto's 020-6250096.
Tel. 02990-37825
MAZDA 323 sed LX
1.3 '89
MAZDA 323 sed Iris
1.3 '89 MAZDA 323 F, 1.81, 16 V, GT,
I990, kleur rood, 20.000 km.,
MAZDA 323 sed GLX aut.
Citroen BX 14 E, eind '85, kleur
Renault Dealer Ronday.
rood, mooie auto ƒ6950.1.5 '88
autoverhuur
Tel. 020-6237247.
MAZDA 626 HB GLX ps2.0 '88
Tel 020-6105478.
MAZDA 626 HB LX aut.2.0 '89
Citroen GSA Break, 5 versn.
MAZDA 626 sed LX D 2.0 '84
Mitsubishi
'83, LPG, trekhaak, ƒ950. Tel.:
MAZDA 626 sed LX
1.6 '86
020-6416118 Sleumer.
ƒ85,- per dag
MAZDA 626 sed LX
1.8 '88
GOLDCAR AMSTELVEEN
en o.a. AX, BX
MAZDA 626 sed GLX 2.0 '87 Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
Citroen occasions!
vanaf ƒ40,10 excl. BTW
MAZDA
626
cpé
GT
abs2.0
'87.
occasions. Tel. 020-6433733.
Keuze uit 40 stuks, alle types.
Tel. 020-6932750
VW Jetta Elan
1.6 '87
VISA GARAGE, 020-6278410
S. Stevinstraat 12a, A'dam
PEUGEOT 205 Accent 1.1 '88 COLT GLX, bj. '85, ƒ7250.
FIAT PANDA 34
'85 GALANT GLX stat. turbo dieDaihatsu
Ferrari
SEAT RONDA
1.2 '84 sel, bj. '84, ƒ3950. SAPORO
OPEL KADETT
1.6 '89 GLX ferrarirood, m. '83, stereo,
in nw. st. ƒ 4250. EXPOCAR
Zelf rijden in FERRARI 308
Slijperweg 18, A'dam
NIEROP
TRADING. Tel. 020-6153933.
Tel: 020-6 32 02 02.
Voor uw nieuwe of gebruikte GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa
Daihatsu
voor trouwen, Uniek! 2 verlengMercedes Benz
Vancouverstraat 2-12,
de Lincoln's 7,85 m. lang, wit
Amsterdam-west
en blauw, type '91. Bel
Tel.: 020-6183951
Meiiers BV: 030-444411.

45.000
30.000
34.600
43.000
34.500
68.000
71.000
• .28.700
120.000
113.000
109.000
75,000
55.000
76.000
. . . 120.000
103.000

01.89
02.89
04.90
01.90
08.87
01.89
04.87
07.90
02.89
07.88
01.89
06.90
04.89
01.88
05.86
02.86

Toyota Starlet, 1,3 XL 12 v. '88,
ƒ15.250
ƒ 16.950 'oyota Celica, 2 L, Lpg., m. '82, Kleur rood, ƒ 12.500.- Centrum
/ 17.500 pracht auto, nwe Apk, rijdt per- Auto's 020-6250096.
ƒ22.500 eet ƒ 2950.-Tel. 020-6365754
ƒ 12.250
Toyota Tercel 1.3 DX, m. '83,
ƒ22.500 Toyota Corolla DX '82, Apk '92, perfecte staat, nwe Apk.,
ƒ13.900 met sportstuur en -velgen ƒ 2950.- Tel. 02990-37825
Tel, 020-6961847.
ƒ27.950 /750.ƒ25.750
ƒ 20.500
Volkswagen
ƒ24.950
ƒ 30.250
Golf van Diesel dec.'BS, 90.000 VW KEVER bj. 1979, zeer mooi,
ƒ31.500
km. v. 1e eigenaresse. Goed APK mei 1992, brede banden,
ƒ32.500
en sportuitlaat,
onderhouden, ƒ6.750,-, 020- sportstuur
ƒ 14.000
ƒ4500. Tel. 02975-40747.
ƒ 9.950 6853818.
VW Polo cpe, april '91
VW Golf, GTi, bj. '87, 16 klep- km. 5000, d.blauw met schuifper, 5-drs., 50.000 km. Perfecte dak, 12 mnd. gar. Nw. prijs
auto ƒ22.950.- Inruil, Gar. Fi-ƒ22.000, Nu ƒ17.750.
nanc. Tel. 02990-71733
Excellent Cars. 02505-1776.

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Volvo

• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking VOLVO-DEALER BIEDT AAN: Mitsubishi Colt, GL, 4-drs. m.
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul- Volvo 740 GL, antra.m., '88, '83, kl. met. beige, een plaatje
lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd. Volvo 740 Gl, aut., LPG, '87 nwe apk ƒ 2950.-02990-71733
Volvo 740 turbo, wit,
'86
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
Te koop VOLVO 340 DL aut.
Volvo 240 GL 2.3, LPG, wit, '88
Bj. 1984, 34.000 km, ƒ 6400,Volvo 244 GL 2.3, d.blauw, '87
KOUDIJS AUTOBEDRIJF B.V.
Tel.: 020-6414561.
Volvo 244 GLE, antra.m., '83
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
Volvo 460 GL, blauw m., '90 T.k, VOLVO 345 (2.0 L) 1981,
1183 JG Amstelveen
Volvo 440 GLE, blauw m„ '89 LPG, ƒ750. Tel. 020-6968159
Tel. 020-6455451
Volvo 360 3-drs„ blauw,
'88 na 18 u.
Halte Sneltram: „Zonnestein"
Volvo 360 GL sed., gr.m., '86 VOLVO 340 DL, 1e eig., '88,
Volvo 340 3-drs.1.7, LPG, '89 50000 km., in nw.st., ƒ11.500,
Rover
Renault
Volvo 340 3-drs., 1.7, wit, '88 VISA GARAGE, 020-6278410.
Volvo 340 3-drs., 1.7, gr.m., '87
Off. ROVER DEALER:
RENAULT 18 GTL, bj. '86,
Volvo 340 5-drs., 1.7, rood, '87 Volvo 343 GL. Autom. m. '82,
ƒ5950. EXPOCAR TRADING. Pim v. Rootselaar, Rhôneweg Volvo 340 3-drs„ 1.4, wit, '89 echt puntgaaf, geen plekje
40-42, A'dam-Sl.dijk,- 6131375
Tel. 020-6153933.
Volvo 340 5-drs., 1.4, grijs, '89 roest, nwe Apk. ƒ 2450.Ook voor A'dam-Noord.
Volvo 340 DL, 3-drs. diesel, '89 Tel. 02990-37825
Renault 19 GTS, 4-'89, 46.000
ROVER DEALER
Volvo 340 GL 3-drs. aut. wit, '89 Adverteren in „Showroom"
km, 5-drs, vr.pr. ƒ23.500.
Minor Motorcars
Volvo 340 3-drs. aut., wit, '87
Tel. 02979-89345, na 19.00 u.
Tel 020 • 665.86.86
biedt aan:
Opel Corsa 5-drs. 1.3 d.bl., '88
FAX 020 - 665.63.21
RENAULT AMSTERDAM
Rover 820 SI fastback,
"litroën BX 16 TRS aut., wit, '86 Postbus 156, 1000 AD A'dam
Top occasions met 1 jaar
11/90, 32000 km Lada 2104 st.car, d.blauw, '87
garantie
Rover Sterling12/87, 80000 km
VOLVO-NIEROP b.a.:
Wibautstraat 224
460 GLE, gr.met., nieuw; 740
Rover 216 Vitesse
020-561 96 11.
08/88, 60000 km
GL Sedan, LPG, '89; 740 GL
Rover 213 S 04/88, 57000 km
Sedan, '87; 440 GL, 45000 km.,
Te koop wegens omstand.:
en diverse andere
dec. '88; 440 GL, 40000 km.,
Mercedes:
Renault Clio RN, 1-'91, 7000
UW VOLVO-DEALER
gebruikte Rovers
'89; 340 GL aut., '89; Div.
km., kostprijs ƒ24.000.
380 SL, USA-specifications, kleur: rood, 1983
Meeuwenlaan 128
340/360 v.a. '84 t/m '89
Tel. 02990-35672.
280 SL, kleur: brons metallic, 1982
Minor Motorcars BV
Tel. 020-6369222
Vancouverstraat 2-12
450 SL, USA-specifications, zwart metallic, 1980
Sloterkade 40-44, A'dam
Ook voor leasing
A'dam-west. 020-6183951.
Kabelweg 42, A'dam. 020-6811211, fax 020 • 6811141
Seat
tel. 020-6177975

ingdijk

zx

Van Vloten
Amsterdam

Peter Meijer Cars N.V.

Peter Meijer Cars N.V.

Fiat

Mercedes
GOUDSMIT RAT Amstelveen Mercedes
Keuze uit 50 gouden Fiat
Mercedes
occasions. Goudsmit Fiat,
Inruil mog.
Amstelveen, Tel. 020-6470909
• „SHOWROOM",
SEAT AUTOCENTRUM APC
Fiat 131 Mirafiori, bj. '83, Apk, Merc. 190, LPG/benz., bj. '87,
Saab
de autorubriek
zw.met., 140.000 km., LM-velOff. Seat-dealer
i.pr.st., rijdt nieuw, ƒ2450.gen, sch.dak, get. gis, st. bekr.,
voor Amsterdam
voor Groot-Amsterdam
Tel. 020-6105478.
SAAB SERVICE
Fiat Regata 85 S, Lpg, kleur wit,
cv, pr. st., als nw., ƒ29.500,en omgeving.
2e Schinkelstraat 18-28,
AUDI
MOLENAAR
speciale uitvoering, bj. '88, Fiat 'Argenta, bj. '83, 1e eig. Tel. 02982-7450.
Tel. 020-6658686.
A'dam, tel. 020 - 6763335
onderh., rep., apk
ƒ8950.- . . . . Tel. 02995-2450 Apk, zeer goed onderh. auto,
• Bewijsnummers van een geAUD11.8 S, maart 1991, 20.000
Seat Marbella „red", b.j. 11/89,
ƒ2950.- . ...Tel. 020-6105478.
plaatste "SHOWROOM"
FIAT VERMEY B.V.
Nissan
km,, v.v. automaat, airco,
15.700 km, v.p. ƒ 10.250, evt. +
Nieuwe
advertentie krijgt u alleen toe- Keuze uit ruim 35 occasions. Fiat Croma 2,5 Diesel, m. '89,
sportstoelen, etc. Kleur zwart.
btw-bon. Als nw.: 02942-4818.
Royal Class Saab's
gezonden als u dat bij de op- A.Philipsweg 13, Uithoorn.
1e
eig.
Kleur
blauw./
12.950.Nissan Bluebird, 2.0, LX, diesel,
ƒ8.500,- beneden nieuwprijs.
v.a. ƒ17.000,-!!
gave van de advertentie ken- Tel. 02975-62020.
Inruïl, Gar. Fin.Tel. 02990-37825 Nissan Cherry, 1.7 Diesel, m. '87, 4-drs., stuurbekr. ƒ9990.-. Seat Marbella, bj. '88, kl. rood,
Tel. tijdens kantooruren:
'86, Nwe Apk., sportvelg. kleur
baar maakt. De kosten daar29.000
km.,
als
nieuw
ƒ
7950.Centrum Auto's 020-6250096.
020-6235693.
Overcompleet PANDA, bj. '87,
Hoofddorp, 02503-14097
Adverteren in
rood, perfecte staat. . ƒ 5950.voor bedragen ƒ 3,T. 02990-37825. Inruil, Gar., Fin.
als nieuw, 22.000 km., ƒ 7250
„SHOWROOM"
Nissan Cherry, 1.7 Diesel, bj.
Tel. 02995-2450
Na 18 uur 02507-17304.
• Auto te koop? Plaats een
FAX: 020 - 665.63.21
'85, dec. bl. met 'Trend'-uitv., SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
SHOWROOM advertentie. U
ƒ5950.T.k. Nissan Silvia 1.8 SX, bj. '81, i.z.g.st
A'dam - 020-6686146.
zult verbaasd staan over het
diverse nieuwe onderdelen. Tel. 020-6105478.
Ford
AUTOBOULEVARD.
B.M.W. 323 i, m.'80, wit imp. It.
resultaat.
Prima banden. APK. koppakSTANZA hatchback, m. '83, 5
120.000 km. in- en uitwend. nw,
king defect. Vr.pr. ƒ 1550,Ford
sierra
2.0
GL,
combi,
kleur
bak, getint glas ƒ 2750. EXPO1e lak
Tel. 020-6715813.
± 15 GEBRUIKTE grijsblauw, incl. radio cass., 02977-44960 na 19.00 uur.
. Off. BMW-dealer
Subaru
CAR TRADING. 020-6153933.
• ie Ringdijkstraat 39
BMW 728 i Sportvelg. m' 84, kl.
i.z.g.st. '85, met serv. boekje.
Amsterdam-Oost
blauw, i.pr.st., nwe Apk, alarm
ƒ 12.950. Tel.: 020-6659402.
Opel
ƒ 6950.- Tel. 02990-37825.
• Occasions
Ford Sierra 2.3 CL. diesel, '88,
Inruil, Garantie, Financ.
•'MEERE'B^'V.
in perfecte
77.000 km, nw.staat, ƒ 16.750.- Opel Rekord, Diesel 2.3., bj. KADETT GSI 2.0 i, '87, boord.3-, 5-, 6-, en 7-serie
BMW 730 i, m. '89, 1e eigen.,
Centrum
Auto's
020-6250096.
'84,
Apk
sept.'92
ƒ5950.A 1 conditie
comp., alarm, lichtm. sport, .' ..bj. '83 t/m'91
Auto kost nieuw . ƒ 130.000.Tel 020-6105478.
velg.+
div, extra's, vr.pr.
Ihrüil/leasing/financiering
2.0, 2.0i, 2.4i, 2.9i
Nu ƒ44.950.- Inruil, gar. financ.
Ford Taunus, 2 L, Ghia, 6 cil.,
ƒ 23.500. Tel. 02990-40405.
Diesel, 5-bak, L.P.G.
Tel. 02990-37825.
m. '82, 4-drs. perfecte staat, OPEL SENATOR 2.5 E '84,
AKTIE 1:
2 jaar gratis onderhoud *
APK 5-'92, aut., nwe. motor, 2e Opel Kadett 1.2 S, m. '82,
nwe Apk . . . . : . . . . ƒ 2950.AKTIE 2:
Accessoire-pakket t.w.v. ƒ 1750.- GRATIS
Prijzen van ƒ 19.000.eig.
Vr.pr.
ƒ
8950,-075-170683.
4-drs., Apk., i.z.g.st., rijdt nieuw
Tel
02990-71733
tot ƒ 42.650.AKTIE 3:
ƒ 850.- kontaht korting
Cadillac
ƒ2950.- . . . Tel 020-6105478.
AKTIE 4:
Nu rijden, zomer '92 betalen **
Bel voor informatie
Weg. omst. SIERRA 1.6 laser, T.k. Opel kadett 13 S, oranje,
OFF. FORD DEALER
v. part. 1e eig., grijs met. '86, bj. '81, APK8-'92, km 125.000. Opel Kadett 1.8. G.T., bj. '88,
Alle types en kleuren
Pr. ƒ 2850, Halmstr. 12, P'rend. wit, Lpg, zeer fraaie auto,
. KALMTHOUT & v. NIEL bv. prima ƒ8750. 020-6410861.
ƒ 13.950.- . . . Tel 020-6105478.
direkt
uit voorraad leverbaar
Marktplein 11-29, Hoofddorp
Zeilemaker-Opel
s.
Cadillac Limousine Dillinger
02503-13441.
Opel rek. 2.3D, bj '86, APK 4tot max. 50.000 km.
tot max. ƒ 10.000.Hyundai
INRUILWAGENS
l .
4100 digitaal fuel injection
Fiêsta 1.1, 9-'88, met. blue,
Constant keuze uit 100 auto's '92, 100% goed, radio. Vr.pr.
1
ƒ7450,
weg.
omst.
tel.
020Over garantie gesproken
Burg. D. Kooimanweg 7,
1983 kleur- wit, met blauw lederen interieur, inclusief bar, t.v., APK '92, r./cass., 1e eig.
Autobedrijf Heere
6945604 tussen 19-20 uur.
Purmerend 02990-22551.
sépa'ré van chauffeur; nw.pr. ƒ 260.000,- nu ƒ 77.500,- incl. BTW. z.g.a.n. ƒ 12.250. 02908-4323.
.
'Ceintuurbaan 225
'•.'.
HYUNDAI OCCASIONS
Tel. 020.6622204' ; .
Inruil moq Kabelweg 42, A'dam. 020-6811211, fax 020 • 6811141 Ford Escort 1.4 Cl, nw. m.'87,
met 2 jaar garantie
Donderdagavond koopavond.
kl. zwart, nwe Apk, perfecte
Pontiac
alleen bij:
staat ƒ 9950.- Tel. 02995-2450
Chevrolet
AUTO SERVICE WETTER
Ford Scorpio 2.0 GL, Lpg., m.
MÖOY; EN ZOON
Zwanenburgerdijk 503
'88, kl. wit, nwe Apk., i.z.g.st.
v/h Museum'autobedrijven
t.t. Vasumweg 32
Zwanenburg. Tel. 02907-6572
ƒ 13.950.- Inruil, Gar., Fin.
(a/d Klaprozenweg A'dam-N)
Pontiac. Firebird Transam
Tel. 02990-37825
Wij
De enige off. SUBARU DEA020-6310615.
Met Testarossa-look, 16.000 mijl, 1987, Ferrari-rood, ƒ77.500,;
Chevrolet Corvette Stingray Z 1
LER + occ. voor Purmerend
gaan in de maand oktober
Ford Scorpio 2.4 i, CL, Autom.
Inruil
mog.
Kabelweg
42,
A'dam.
020-6811211,
fax
020-6811141
maart'86, goud met., beige leer, compl. met alle accessoires, kl. blauw, sportvelg. mod/91,
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
Adverteren in
dóór
met T.bar (open). Nieuwprijs ƒ 150.000.- nu ƒ 49.500.02999-278, Jisperweg 39-40.
„SHOWROOM"
ƒ32.950.- Inruil, Gar., Fin.
Postbus 156, •
met onze accessoire-pakketInruil mog. Kabelweg 42, A'dam. 020-6811211, fax 020 • 6811141 Tel. 02990-37825
Tel. 020 - 665.86.86
Porsche
1000 AD Amsterdam
ten of kontant-kortingen!

Alfa Romeo 164

Fiat Panda, 1000 CL, m. '88,
;: • 6 cilinder, 3 liter, katalysator, automaat, kleur zwart,
puntgaaf, rijdt perfect, ƒ 6950.1e eigenaar, 60.000 km. alle accessoires, o.a. Sony C.D.-speler, Tel 020-6365754
airco, ABS, elektrische stoelen, Bornet velgen en verlaagd.
Fiat Panda, m. '83, nwe Apk,
•: .-Nieuwprijs 98.000.-, nu 57.500.-. Inruil mogelijk.
rijdt perfect, ƒ 1950..; • Kabelweg 42, tel 020-6811211, fax 020- 6811141.
Tel. 02990-71733

Algemeen
Nu halen en 1 augustus 1992 betalen *
bij: VAN DER POUW - PEUGEOT
DIVERSE PEUGEOT'S BOUWJAAR '84/91
205 ACCENT, XRD, XAD, en 5 DEURS
309 GL EN GR 1.3
405 GL, GR, BREAK'S, MI-16
505 GL EN GR SEDAN

bij: CASPARUS FIAT - LANCIA .

BMW

DIVERSE FIAT'S EN LANCIA'S 86/91
PANDA'S IN ALLE UITVOERINGEN
UNO'S 45, 45 S, 70 SX, EN AUTOMAAT
TIPO'S 1.4
LANCIA YPSILON EN Y 10
DELTA GT, EN DIVERSE THEMA'S

Asmoco

Scorpio's

bij: OTO // ICI CITROEN
DIVERSE CITROEN'S BOUWJAAR 86/90
AX 1.0 en AX 1.1 SPIRIT
BX TURBO DIESEL EN 16 TRS
VISA MET LPG, VISA RE, XM DEMO

Let op!! Mini Jumbo Akties

020-6943093

l

Ook uit diverse merken kunt u kiezen en volgend jaar betalen:
FORD ESCORT 1.4 '90, KADETT 1.3 '87, HONDA AERODECK
'87, SUZUKI ALTO '89, SEAT MARBELLA '90, FORD SIERRA 89

Peter Meijer Cars N.V.

AUTOKROOY

Peter Meijer Cars N.V.

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort.
In Het Parool en in de maar liefst 18(!) nieuws- en huis-aanhuisbladen van Weekmedia die in Groot Amsterdam
worden verspreid. Totale oplage 750.000 exemplaren.

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

re bon
In 4 dagen zo'n 750.000
vonkende verkoopcontacten.
">•<,,
t -,-,•., -

Adres:
. Postcode + Plaats:.
Telefoonnummer: _

. Handtekening:.

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

prijs excl.
6% B.T.W.

25,00
OJ

9
.-10

Auto's in

prijs incl.
6% B.T.W.

26,50

36,00

38,16

47,00

49,82

58,00

61,48
73,14
84,80
96,46
108,12

69,00
80,00
91.00
102,00

ALLE AUTO'S A.N.W:B. GEKEURD
EN BOVAG GARANTIE BEWIJS
* MAX ƒ 10.000,- vraag onze voorwaarden.
V.D. POUW PEUGEOT 02940-15110
CASPARUS FIAT LANCIA 02940-15108
AMSTELLANDLAAN 1 WEESP
OTO//ICI CITROEN: 02940/16661,
HOGEWEYSELAAN ?1 WFFRP

Peter Meijer Cars N.V. .

Bovendien...
In PRIJS gelijk,
in SERVICE beter!
Ook voor een gegarandeerde
• De advertentie-afdeling beoccasion.
houdt zich het recht voor adiRüysdaelka'de 75, A'dam-az/
vertenties eventueel zonder
Info 020-6623167-6732853 .
opgaaf van redenen te weigeen. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).
T.k. Porsche 924, bj. 1977, div.
access., z.g.st., prijs ƒ 14.000.
Bellen na 18 uur: 03407-2285.

Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op
komt dagen die precies *zoekt wat u te bieden heeft?
Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen-legt
ü contact met zo'n 750.000 potentiële kopers.

Lada 1200 GL, m. '88, pracht
auto, nwe Apk., 'koopje',
ƒ3450.- . . . . T e l . 02990-37825

en de deur uit!

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/
. .Rokin 110, Amsterdam. Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan der Helende
'.•..-" Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.

Peugeot

Cobussen
Peugeot-dealer
AMSTERDAM,
sinds 1930
205 junior
'87
205 Accent
'88
205 XL-Mint
'90
309 XR
'88
405 GLi
'90
vreemde merken:
Volvo 340 DL
'89
Fiat Panda 1000 CL
'88
Inruil en financiering mogelijk
Adres: Baarsjesweg 249-253,
A'dam, tel. 020-6121824.

±50 auto's, APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstr. Haarlemmerw.
bij
molen.
020-844079. Tevens INKOOP.

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

Int. AUTOTENTOONSTELLING
za. 12 okt. '91, 14-22 uur
Korpssoos, Voorburgstr. 250,
A'dam
(bij
Delflandplein).
Groot aantal dealers met
nieuwste modellen
primeurs: Opel Astra, Citroen
ZX, veel access., auto hi-fi,
travel-pilot, verbindingsmidd.
etc. Div. politiedemonstraties,
fraaie loterij, toegang gratis.

Klassiekers en
oldtimers
Fiat 500, bj
:-.'.. 1966.
Fiat 1100 R, bj
1968.
Fiat 130 coupé, bj
1977
Alle auto's imp. Italië en in
perf. staat. . Tel 020-6715813.
Lancia
Lancia
Lancia
Import
delen

Gamma coupe .. I982
HP Excutive
1983
Flavia 1.8 i coupé 1967
Italië, ook voor onderTel 020-6715813.

Suzuki

Accessoires en onderdelen

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. AUTOBANDEN-UITVERKOOP
Klaar terwijl u wacht.
Laagste prijzen in Amsterdam
Ruilstarters en dynamo's.
Van Hallstraat 73, tel. 6865689
Valkenburgerstraat 134.
Tel. 020-6240748.
TOYOTA:DE GRAAF
Grote sortering ONDERDELEN
Alle onderdelen voorradig.
van schade-auto's, alle
Condensatorweg 44, A'dam
merken, alle bouwjaren.
Sl.dijk. Info: 020-6865511.
RAVENSTUN, 02502-45435.
Ook zaterdag qeopend.
Lid Nevar.

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

Van Deinum - Suzuki-dealer
Diverse Suzuki occasions in voorraad
Nu nog makkelijker bereikbaar via de nieuwe toegangsweg!
Jarmuiden 29, Amsterdam Sloterdijk, tel. 020-6148933

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

Suzuki Alto''83, rood, i.z.g.s
Suzuki-dealer biedt aan:
SWIFT 1.3 GTI, 1991, 20000 APK8/'92/3750, mooie auto
Tel. 020-6331029.
km., wit, ƒ 27.250,SWIFT 1.3 GTI, 3-'89, 62000 Suzuki Alto, GL, '88, 1e eigena
LORIST PEUGEOT
resse, in. nw. st. ƒ8750.km., wit, ƒ 18.750,AMSTERDAM-CENTRUM
SWIFT 1.0 GL, 9-'89,40000 km., Centrum Auto's 020-6250096.
Peugeot 104, '83, .. .ƒ 2.750 rood, ƒ 15.250,Peugeot 205 Ace., '88,/ 13.950 SWIFT 1.3 GLX, 1-'88, 37000 Suzuki Samurai, ten. commerFiat Uno, '88
ƒ11.500 km., blauw met., ƒ 13.250,cial, bj. '90, 1e eigenaar.
Peugeot 405 GR, '88, ƒ 19.250 SWIFT 1.3 GLX, 4-drs. aut.,
Hardtop -f softtop,
Peugeot 205 XE jr., '87,/ 11.000 8-'88, 46000 km., ƒ 15.750,nieuwstaat!!
ƒ 17.500.
Alle auto's met
ALTO GL, 9-'89, 18000 km., Centrum Auto's 020-6250096.
3 maanden Bovag-Garantie
d.blauw, ƒ11.750,tevens service en reparatie
Vreemde merken door inruil Swift 1.3 GL '87, 52.000 km,
2e Weteringdwarsstr. 43 t/m 47 verkregen:
APK 7-'92, blauw met. i.z.g.s,
Tel. 020-6237669.
SEAT Ibiza, 9-'89, 29.000 km., Vr.or. ƒ9750. 020-6312680.
Peugeot 205 Accent, eind '88, grijs met., ƒ 15.750,FIAT Tipo 1400 l DGT, 7-'89,
kleur rood, i.z.g.st. ƒ 11.950.Talbot
44000 km., rood, ƒ 16.750,Tel 020-6105478.
FIAT Uno 45 SIE, 4-'90, 7000
Peugeot 505 GTD turbo, au- km., ƒ 16.250,Talbot Samba, bj. '83, groen
torn. bj. '85 'zien is kopen'
met. Auto verkeert i.z.g.s
LUYKX BV
ƒ 4950.-Tel 020-6105478.
. Badhoevedorp, 020-6594330 ƒ2950.- ... Tel 020-6105478
ZUIDWIJK MINERVALAAN
AMSTERDAM • ZUID
Toyota
205 Accent '87
ƒ11.950
205 Accent '90
ƒ 16.750
205 GE '88
ƒ 13.800
205 XR 1.4 '88,schd. .ƒ14.850
205 GR 1.4 '87
ƒ12.950
205 GR 1.4 '88, schd.ƒ 13.950 Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
309 XR 1.6 '88
ƒ14.950
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401
405 GL Diesel '89 ...ƒ19.750
Lada 2105 '87
ƒ 4.950
Fiat Panda 34 '85 ...f 5.750
-12 mnd. gar. Inr., fin. en
verz. mog. Ook inkoop.
Toyota MK2
Minervalaan 86, 020-6629517.
Sportwagen, 1986, kleur: wit, USA-spec. o.a. airco, ƒ27.500Donderdags koopavond.
Inruil mog. Kabelweg 42, A'dam. 020-6811211. fax 020 - 6811141
Zaterdag 10,00 • 17.00 uur.

Peter Meijer Cars N.V.

o.a.: ••» 2,5 liter injectiemotor,
««» stuurbekrachüging, •»* centrale portiervergrendeling "'»
elektrisch bedienbare ramen
en buitenspiegels (verwarmd!),
«i* getint glas, m» middenarmsteun vóór,«» neerklapbare
achterbank, en tijdelijk voor
f 500,- »•> een automaat.

n

HEM AL? staat zaterdag 12 en ZONDAG 13 oktober 1991
in alle uitvoeringen bij ons in de showroom.
Openingstijden:

r

za van 10.00 tot 17.00 uur
zo van 11.00 tot 17.00 uur

DE CHRYSLERSARATOGA2.5i:F. 45.740.-

Prijs af importeur, incl. B.T.W.. excl. alleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden,
Chrysler Import Holland b v Telefoon 070 • 3411100. ^ CHRYSLER
PROEFRIT MOGELIJKI

DEALER VOOR AMSTERDAM E.O.
Officieel dealer Chrysler/Jeep en Dodge
Overtoom 116-126, 1054 HM Amsterdam
Telefoon 020-6124876
MEER DAN 75 JAAR JONG
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Zandvoortmeeuwen slaat in tweede

TZB geeft pas of i
in de slotfase

oen voorsprong te zetten. Francis de
Boer tikte de bal voor de voeten van
ZANDVOORT - Uit de. tut-:
Jos van der Meij, die de bal prachtig slag van 7-2 zou moeten blijlien:
in de bovenhoek knalde, 2-1.
dat TZB geheel kansloos is :ge-;'

Het zag er na de eerste
helft niet naar uit dat
Zandvoortmeeuwen
zo gemakkelijk zou
winnen van NAS. In
die eerste fase speelden de Zandvoorters
een matig spelletje
voetbal en dat leverde
niet meer op dan een
1-1 ruststand. In de
tweede helft werd er
wat directer gevoetbald en dat hield in
dat NAS nog naar een
ruime 4-1 nederlaag
werd gespeeld. De
kansen op een grotere
zege zijn in de slotfase
ruimschoots aanwezig
geweest.

Toch was er nog te weinig rust in
het Meeuwenteam te vinden, terwijl
van NAS echt niets vrezen viel. Aanvallend liep het wel beter, waardoor
er vele mogelijkheden onstonden op
uitbreiding van de score. Mischa
Titaboel kreeg een riante mogelijkheid, maar schoot do bal tegen de
keeper op, waarna Marcel Schoort
de bal uit de rebound op de paal
knalde. Ook Jos van der Meij zag een
prachtige kans verloren gaan door
te hoog te richten.

door Aaldert Stobbelaar

I

n de eerste helft voetbalde Zand- buitenspelval van Zandvoortmeeu- • Perfect samenspel tussen Marcel
voortmeeuwen lang niet fel ge- wen omzeilde, maar de bal werd
noeg om het toch niet zo sterke hoog over geschoten.
NAS in de problemen te brenNa een kwartier voetballen bleek
gen. Vanuit de achterhoede werd de nog eens te meer dat, als je de bal het in de touwen. De Zandvoortse aanbal te vaak met lange trappen naar werk laat doen, er gevaar ontstaat. hang protesteerde wel voor een
voren gebracht en dat gaf veel bal- Zandvoortmeeuwen deed dat toen. handsbal van een NAS aanvaller,
verlies te zien. De aanvallen kwamaar het was eigenlijk te slap uitvermen er dan ook niet uit en defensief
Via Jos van der Meij kwam de bal dedigen, waarna een voorzet volgde,
zat het ook niet zo stevig in elkaar. op maat bij Marcel Schoorl, die uit die onhoudbaar werd ingekopt: 1-1.
een toch niet gemakkelijke hoek
fraai en laag inknalde: 1-0. Dat had Onhnuw
Gevaar
het sein moeten zijn van hoe voetbal UpuOUW
Na een tiental minuten was het eer- gespeeld moet worden, maar een miHet doelpunt werkte kennelijk
ste gevaar geweken van NAS, dat de nuut later lag de gelijkmaker al weer verlammend op de Zandvoorters,

Schoorl en Jos van der Meij.
Foto Bram Stijnen

die de opbouw van de aanvallen veel
te gehaast wilden laten plaatsvinden. Het middenveld werd niet in
die opbouw betrokken, te veel overgeslagen dus, en NAS hield gemakkelijk stand.

kon ver oprukken. Zijn schot kreeg
doelman Henk Bos niet onder controle, waarna de rebound werd naast
geschoten. Defensief bleef het rommelig, waarbij vernield moet worden dat Rocco Termaat een uitstekende partij speelde. Zijn onverzettelijkheid inspireerde een aantal medespelers,
waaronder
Marcel
Schoorl en Mischa Tibboel.

In de eerste minuut van de tweede
Het overwicht van Zandvoorthelft liet het zich nog niet aanzien meeuwen kreeg steeds meer gestaldat het beter zou gaan. Wederom te, maar er moest een vrije trap aan
slordig balverlies en de NAS spits te pas komen om de badgasten op

Chess Society grijpt zege

ZANDVpORT - Voor de
Chess Society Zandvoort is het
schaakseizoen uitstekend begonnen. De
Zandvoorters
dwongen in de eerste ronde
van de competitie, mede. promovendus Aalsmeer 2, na een
zware strijd, op de knieën. De
3,5 - 4,5 overwinning was nipt
maar zeer verdiend.

Chess Society Zandvoort had geen
gemakkelijke avond tegen de reserves van Aalsmeer. Kopman Olaf Cliteur had van te voren al voorspeld
dat het een moeilijke strijd zou wor« Uiterste concentratie tijdens het Wereld Dart Toernooi.
den. De zeer degelijk spelende CliFoto Bram Stijnen teur zorgde zelf voor het eerste punt.
Zijn geroutineerde tegenstander Raman gooide meteen na de tijdcontrole de handdoek in de ring.
Ook op het zesde bord werd een
vrij snelle beslissing geforceerd,
« Enige duizenden toeschouwers hebben de afgelopen week volop genoten toen de tegenstander van voorzitter
bij de strijd om het Wereldkampioenschap Darts. Het 'pijltjes gooien' bleek Hans Drost de laatste strohalm
aan te slaan en de spanning was vaak te snijden. In de door rook- en greep en middels zetherhaling remidranklucht benevelde Gran Dorado sporthal bleken de dartspelers en speel- se afdwong.
sters tot uitstekende prestaties in staat. Vaak klaterde het applaus op of
werden de spelers bij een sterke worp fanatiek toegejuicht door de meegekoMerkwaardig
men supporters.
Uiteindelijk werd John Lowe uit Engeland winnaar bij de mannen door
Op het vijfde bord werd de merkMartin Phillips uit Wales met 6-4 te verslaan. Bij de dames ging de titel naar waardigste partij afgewerkt, maar
McDonald uit Nieuw-Zeeland. McDonald versloeg in de finale de Australi- wel de belangrijkste. De met wit spesche Barnet met 4-1.
De landenwedstrijd eindigde bij de mannen in een overwinning voor
Engeland, dat na veel spanning Wales versloeg met 9-7. Bij de vrouwen
veroverde Wales de titel door Nieuw-Zeeland met 4-2 te kloppen.

WK-Darts sfeervol

lende Kees Koper maakte reeds op
de zevende zet een enorme blunder,
die hem de partij had moeten kosten. Koper toonde echter een ontembare vechtlust en veegde met zijn
wanhoopsoffensief zijn overblufte
opponent volledig van het bord.
Chess Society had bij het verstrijken
van de speeltijd een voorsprong genomen van 0,5 tegen 2,5.
Omdat de overige vijf partijen een
licht voordeel voor Aalsmeer leek op
te leveren, dreigde even een tweede
zitting noodzakelijk te worden. Na
een korte analyse gaf Aalsmeer ook
het tweede bord gewonnen. Op dit
bord bracht Ben de Vries, op de voor
hem vertrouwde wijze, zijn tegenstander onherstelbare schade toe,
zodat verder spelen zinloos was.
Op het zevende bord sloeg de balans door in het voordeel van Aalsmeer. De debuterende Peter van de
Beek begon voortvarend met een
enorme aanval op de Koningsstelling. De aanval sloeg echter niet
door, waardoor de Chess schaker te
veel materiaal verloor en ook de partij.

uit de resterende drie partijen voldoende om de punten mee naar de
badplaats te nemen. Hans van Brakel speelde een degelijke partij op
het vierde bord en toonde zijn tegenstander bij de analyse aan, dat de
winst hem niet ontgaan kon. Door
deze winstpartij was de zege voor de
Zandvoorters een feit.
Ton van Kempen en Simon Bosma stonden goed en hadden recht op
een remise. Aalsmeer wenste daar
geen genoegen mee te nemen, waarop de Zandvoorters besloten, de
wedstrijd was toch al gewonnen, de
partijen op te geven waardoor de
eindstand kwam op 3,5 tegen 4,5.
Chess Society speelt de eerstkomende wedstrijd thuis tegen Hoofddorp 2 op vrijdag 25 oktober aanstaande in het Gemeenschapshuis.

In de eerste helft heeft TZB'het';
beste van het spel gehad. Vanuit'éen '
gesloten defensie werden de aanval-;
len goed opgezet. Remy van Loon;
zorgde al snel voor de openingsere!'-;
fer, waarna TZB nog goede kahsen '
heeft gehad op verdubbeling varr de;!
Strafschop
uiteindelijke 0-1 voorsprong tarpdov
De actieve Marcel Schoorl stond rust.
'-' •'' ',
in de dertigste minuut aan de basis
In de tweede helt't een steeds ijfeHer;
van de derde treffer. Hij probeerde aanvallend NIJVV, dat TZB md^-de'
een NAS verdediger uit te spelen, rug tegen de muur zette. Uit een;
maar werd neergelegd. De toegeken- counter scoorde TZB de tweede'Vr'ef-;
de strafschop werd door Francis de fer, maar op aangeven van de gr,ejis- •
Boer onberispelijk verzilverd: 3-1. rechter keurde de scheidrechteiyhet •
Zandvoortmeeuwen kreeg toen echt doelpunt af wegens vermeend.-.b.ui- •
de mogelijkheid om NAS een forse tenspel. Een strafschop voor NIjyV '.
afstraffing te bezorgen. De aanvallen werd in eerste instantie door d,oel- '•
werden echter onnauwkeurig opge- man Daan van der Ham gestib'pt,:
zet. Slechts nog eenmaal slaagden maar uit de rebound scoorde NIjy V ;
de Zandvoorters erin het doel te vin- toch de gelijkmaker. Dat was in de;
den. Marcel Schoorl zette voor, 25e minuut.
;'
waarna Mischa Tibboel de bal inTZB stortte in elkaar. Het fanaüe- :;'•
knikte: 4-1.
ke NIJVV kreeg steeds meer kafisfen ,
en na een foutje in de Zandvoostse :
Trainer Ton Hijnen was uiteraard defensie werd het 2-1. Het hek^as ;
tevreden met het resultaat. „Het was van de dam, een NIJVV liep uit naar ;
niet groots, maar de overwinning een 6-1 voorsprong, mede door twet"
was dik verdiend en had nog ruimer eigen doelpunten van TZB. ~Rori~
kunnen zijn", vond Hijnen. „In de Nooy kon nog voor 6-2 zorgen, waareerste helft speelden we veel te on- na NIJVV de eindstand bepaalde-oprustig. De ballen werden te veel in de 7-2.
-:
diepte gespeeld, waardoor we veel
balverlies leden. In de tweede helft
was de opbouw beter verzorgd. Dat
kwam ook omdat we agressiever ZHC dames op dreef
speelden. In deze klasse kan je het
ZANDVOORT - De ZHC hocniet maken met alleen maar goed
voetbal, maar er moet ook hard ge- keysters behaalden een fraaie
werkt worden en felheid moet er 3-0 overwinning op HermeS. De
zijn. Er is kwaliteit genoeg. Door heren waren minder op dreef
deze overwinning blijven we mee- en werden met 5-0 verslagen
draaien en dat is aantrekkelijker door Xenios.
voor de jongens dan dat je onderin
ZHC startte de eerste helft wat
speelt. Ik mis nog een stuk zelfver- langzaam, maar na tien minuten
trouwen bij de jongens. Ze moeten kwam de concentratie en de felheid
erin gaan geloven, want dan zal het in het team. Daardoor kansen pp'töe'
wel lukken om in het bovenste ge- openingstreffer maar de keegstèr.
deelte van de ranglijst mee te draai- van Hermes was goed op dreef:-Het'
en".
duurde tot vlak voor de rust dat-de
score werd geopend. Marjolein Gielen scoorde de openingstreffer
.
In de tweede helft een goed spelend ZHC dat met een rustigfe opbouw vanuit de verdediging en een
goed bezet middenveld een pverwicht kreeg. Na een kwartier spelen
Zandvoort
scoorde Monique van der Staak op
ZANDVOORT - Zondag
fraaie wijze het tweede doelpunt.
wordt de Run van Zandvoort geMet nog vijf minuten te gaan, ^vist
houden. Deze hardloopwedMiranda Schilpzand zich aan haar
strijd wordt afgewerkt op de
belagers te ontworstelen
en nummer
Boulevard Barnaart. Er worden
drie te scoren. ; ' '•
."J1"'
wedstrijden georganiseerd over
Een door blessures' zwaar g'ehaachthonderd meter en ook zal
vend ZHC-jnannenteam was k'a'ris-'
er een loop zijn voor de recreanloos tegen het'sterke Xenios. De
ten.
Zandvoorters misten een paar basisDe opbrengst van deze loop
spelers en dat gemis kon niet'workomt ten goede aan de Stichting
den opgevangen. Bij de rust leidde
Gehandicapte Sport in de regio.
Xenios al met 2-0. ZHC had in de
tweede helft best wel goede bedoelinOver achthonderd
meter
gen maar kwam er niet aan te pas.
staan diverse series op het proXenios voerde de stand op naar 5-0.
gramma. Brj deze wedstrijden
zullen diverse prominente hardlopers uit de atletiekwereld aan
ZVM-zaterdag
~:.::
de start verschijnen.

Run van

komt op toeren

Eén punt
Met een stand van 1,5 tegen 3,5 in
het voordeel van Chess was één punt

Z75 wijst KMVZ terug

Felle strijd op racepiste
ZANDVOORT - Het raceseizoen op het circuit van Zandvoort werd zondag afgesloten
met zeer fraaie races. Zo'n vijfduizend toeschouwers yolgden
de race, waarbij fel strijd werd
geleverd om de laatste kampioensbekers.
Zo waren bij de Formule Renault
nog twee titelkandidaten, namelijk
Franc ten Wolde en Oscar Middeldorp. De met een rug blessure tobbende Ten Wolde kende een wereldstart en pakte meteen de leiding in
de race. Met Middeldorp in zijn kielzog betekende dat het begin van een
titanen-gevecht. Middeldorp stak
Ten Wolde in de derde ronde voorbij, maar waagde iets te veel en
maakte hij het uitkomen van de Tarzanbocht een pirouette. Vanaf dat
moment reed Ten Wolde een gewonnen race.
Het publiek genoot met volle teugen van het spektakel, maar de rijders zelf konden niet altijd begrip
opbrengen voor de acties van hun
tegenstanders. Geerlof Stam bijvoorbeeld werd slachtoffer van een
crash in de Samson Renault Clio
race. Maar zelfs na herhaling op de
tv was de schuldige niet aan te wijzen. De incidenten gebeurden achter
de ruggen van Frans Verschuur en
Marcel van Vliet. Zij stonden op de
eerste startrij en waren meteen goed
w
eg. Verschuur en Van Vliet reden
een degelijke wedstrijd en werden
niet meer achterhaald.
André van Hoof had nog een kleife kans op de titel bij de Dunlop
Formule Ford 1600, maar de Belg
was te gretig. Hij ging te vroeg van
start en kreeg een minuut straftijd.
Zijn landgenoot Vincent Radermecker toonde zich een waardig kampioen door ook de laatste race," met

een flinke voorsprong op Alex Veenman, te winnen.

Probleemloos
Tom Coronel leek halverwege het
seizoen probleemloos de Cup bij de
Citroen AX te behalen. Totdat Leon
van der Silk vervaarlijk kwam opzetten. De laatste race moest de ontknoping brengen. Coronel hield zijn
hoofd er goed bij, bleef netjes achter
Van der Silk zitten en werd de terechte titelwinnaar.
In alle afdelingen van de Koni Productiewagens was de titel al vergeven. In de klasse tot 1300 cc liet Roger Ciapponi nog eens zien, dat hij
gewoon de beste is. Tot twee liter
was Raympnd Coronel voor het
eerst dit seizoen de beste en in de
grote toerwagenklasse was de Deen
Martin Skovgard met zijn Nissan
Skyline oppermachtig. De Dunlop
Opel Ascona Cup ging naar Wilco
van Vegten. Hij moest wel afrekenen
met Jan van Rijn, maar die moest
vanwege een akkefietje tijdens de
training achteraan starten. Ondanks
zijn indrukwekkende inhaalrace
kwam Van Rijn niet verder dan een
vierde plaats. Daarmee moest hij het
kampioenschap net aan Van Vegten
laten.

Arend Regeer in
Nederlands team
ZANDVOORT - Arend Regeer heeft
zich in de selectie gespeeld van het
Nederlands team. Het Zandvoortmeeuwen talent speelt op 29 oktober
in Hoek bij Terneuzen een interlandwedstrijd tegen België. De uitverkiezing van hem is opmerkelijk, omdat
het Nederlands team is samengesteld uit spelers uitkomend in jeugdelftallen van profclubs.

ZANDVOORT - Het gaat
Zandvoort'75 tot nu toe voortreffelijk af in de derde klasse
KNVB.
Ook
concurrent
KMVZ werd in eigen huis afgedroogd met maar liefst 4-0. Het
blijft eentonig klinken maar
Paul Longayroux had, zonder
de andere spelers te kort te
doen, met twee doelpunten een
belangrijk aandeel in de zege.

de aanvallen strandden op de hechte
Zandvoortse defensie. In de tiende
minuut vergrootte Zandvoort'75 de
voorsprong. De gevaarlijke Robin
Castien werd in het strafschopgebied neergelegd. Castien ging zelf
achter de bal en faalde niet: 0-2. De
gastheren hebben geprobeerd de
achterstand weg te werken, maar de
Zandvoort'75 defensie gaf geen kans
meer weg. Met nog een kwartier te
gaan was het Paul Longayroux die
zijn traditioneel geworden doelpunt
mee pikte en vlak voor het einde
Het zag er in het begin niet naar deed de Zandvoortse spits het noguit dat Zandvoort'75 het op de twee- eens over waardoor de eindstand op
de plaats staande KMVZ met ruime 0-4 werd bepaald.
cijfers zou verslaan. De eerste doelpogingen waren van de Zandvoorters. Na acht minuten schoot Robin
Castien in het zijnet. Nog in dezelfde
minuut brak KMVZ door de Zandvoort'75 verdediging, maar doelman
Pierre Visser redde bekwaam. Even
later zag Dennis Keuning zijn schot,
na een pass van Edwin Ariesen, over
ZANDVOORT - De Casinohet KMVZ doel gaan.
ZVM handbalsters leden afge-

o Veel agenten beschikken over een snelle back-hand.

a j e

weest in de strijd tegen NIJVV. \
Het was toch anders, aa'nge-;
zien de Zandvoorters tot twin-tig minuten voor het eindeo^en;
0-1 versprong bezaten. la.idei
slotfase stortte TZB echteroge- i'
heel in en verloor met 7-2'.j£ ;•

F

°'° Bram stenen

ZANDVOORT - Het zaterdagelftal van Zandvoortmeeuwen lijkt er
steeds beter in te komen. De Zandvoorters speelden een behoorlijke
partij voetbal tegen Velsenoord, en
de 2-0 overwinning was verdiend.In de eerste helft hielden beide
teams elkaar aardig' in evenwicht.
In de tweede helft kreeg Zandvoortmeeuwen steeds meer vat op
de strijd en Velsenoord moest meer
en meer het accent op de verdediging leggen. De Zandvoorters bleven
drukken en het was Bob Bruné "dié
de score opende: 1-0.
Het beste spel bleef van Zandvoortmeeuwen. Velsenoord kwam
wel meer in de aanval, maai*- de
Zandvoortse verdediging stak uitstekend in elkaar. De topscorer van
vorig jaar, Ferry van Rhee, bracht
uiteindelijk meer zekerheid in .het
Zandvoortse team door vlak voor
tijd 2-0 te scoren.
>:.•

gestreden op het scherpst van de Klaverjas bij TZB
snede. De inzet was ook nu weer de
ZANDVOORT - Aanstaande vrijwisselbeker, op dit moment nog dagavond
begint de softbalvererri-" ~
steeds in het bezit van hoofdagent ging Clicks/TZB
met een nieuwe
Ed Hendrix. Talent verloochend competitie koppelklaverjas
zich echter niet. Van de achttien het motto 'Wij houden TZB onder
rhooi
deelnemers bleken er maar drie de
door
ons
klaverjastoernooi'.
Het'klabeste.
In de C-poule eindigde H. Ver- verjastoernooi wordt elke tweede
Op de velden van de Zandvoortse
handbalclub werd afgelopen vrijdag meulen op de eerste plaats. In de vrijdag van de maand gehmiden
L)e kiaverjascompetitie bestaat
B-poule bleek S. Stadman over de
beste back-hand te beschikken en in uit zeven wedstrijden waarvam de
de A-poule wist J. Methorst de mees- beste vijf meetellen. De twee zwakte punten te behalen. Het toernooi is ste partijen worden niet in de tothalechter nog niet afgesloten. Binnen- stand meegerekend. Het eerste tperkort worden de laatste wedstrijden nooi, komende vrijdagavond "dus,
gespeeld. Deze zullen in de tennishal wordt gesponsord door Café B,luys
van het Gran Dorado-complex wor- aan de Buureweg. De eerste k^art
toegewezen strafworpen werden er den gehouden. Of Hendrix ook dit valt 's avonds om acht uur op 'tjafel
maar liefst vier gemist.
jaar de beker mee naar huis mag- in de kantine van TZB aan de féennemen, is nog maar zeer de vraag, nemerweg. Het inschrijfgeld per
;ezien het spelniveau van de overige koppel bedraagt zeven gulden en
Mannen
spelers.
vijftig cent.
Een matige eerste helft heeft Casino-ZVM de nekslag gegeven. In die
eerste helft kwam Casino-ZVM op
O WeckmcJia/JI)
een 10-3 achterstand en dat was te
veel van het goede. De Zandvoorters
handbalden zeker niet slecht maar
wisten met de vele kansen geen raad
en bovendien beschikte Alkmaar
over een uitstekende doelman.
In de tweede helft heeft CasinoZVM er nog alles aan gedaan om aan
Longayroux (Zandv.75)
de dreigende nederlaag te ontkomen. De achterstand werd wel verPaap (ZVM-zôh)
kleind, maar Alkmaar stond niet
meer toe dan een 13-11 eindstand. In
Zwemmer (TZB)
die tweede helft was de organisatie
in de Zandvoortse verdediging een
10
15
stuk beter verzorgd en kwam Alkmaar /slechts aan drie doelpunten
toe. /
Paul Longayroux liet ook afgelopen zaterdag blijken de juiste richting te kunnen

ZANDVOORT - De tweejaarlijkse onderlinge tenniswedstrijden van de Zandvportse Politie Sportvereniging
(ZPSV), zijn ook dit jaar een
groot succes geworden.

Gemiste strafworpen breken
de dames van Casino-ZVM op
lopen zondag de eerste neder-

KMVZ leek kort daarna op een laag van dit seizoen. De reservoorsprong af te stevenen. De spits ves van ADO bleken iets te
mocht in buitenspelpositie doorgaan, doch de in prima vorm verke- sterk en wonnen met 9-6 Voorrende Pierre Visser redde uitste- al het missen van strafworpen
kend. Even later had Zandvoort'75 brak Casino-ZVM op. Ook de
geluk toen een vrije trap van de mannen kwamen met lege hanthuisclub op de lat uiteen spatte. De den te staan. In en tegen AlkZandvoorters kwamen allengs beter maar werd met 13-11 verloren.
in het spel en KMVZ had de grootste
moeite met de snelle Zandvoortse
Het was in de eerste helft, zowel
aanvallen.
aanvallend als verdedigend, een
rommeltje bij de dames van CasinoVoorsprong
ZVM. ADO was beter en feller en
Acht minuten voor het rustsignaal nam in de eerste helft een 7-4 vookwam Zandvoort'75 op een voor- sprong. In de tweede helft heeft Casprong. Robin Castien werd neerge- sino-ZVM geprobeerd de bakens te
legd, waardoor Edwin Ariesen een verzetten.
vrije trap mocht nemen. Deze trok
de bal laag en hard voor het doel, De Zandvoorrsen hadden kennelijk
waar Bas Heino ter plekke was om hun dag niet, want de wedstrijd bleef
stroef verlopen. De uiteindelijke 9-6
raak te schieten, 0-1
Meteen vanaf de aftrap van de nederlaag was, ondanks het minder
tweede helft trachtte KMVZ de par- goede handbal, toch niet nodig getijen in evenwicht te brengen, maar weest. Van de vijf aan Casino-ZVM

scoers

Doelpunten Casino-ZVM: Margrcet Sterrenburg 2, Kenatc Decferlnk 1. Astrid Molcnaar l, Janna ter Wolbeek l, Weiicly van
Straaten 1.
Guldo Wcldema ~,. Mrnnn Trouw 2. KIcliurd Vos l, Jan van DuIJn 1.

.vinden. Met twee treffers voerde hij zijn totaal op naar tien. Zijn achtervolgers
hebben al een dermate grote achterstand dat er weinig eer meer te behalen valt.
Robin Castien, eveneens van Zandvoort'75, volgt met vier treffers evenals Barry
Paap van Zandvoortmeeuwen.
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Centerparis

Autoverhuur
5 STERREN RENT-A-CAR
Verhuur van personenauto s bestelbusjes en ook motorverhuur
i a / 30 per dag
Speciaal tarief voor huur voor langere tijd
Ruys de Beerenbrouckstraat 157 Tol 020 6138473

vraagt sloop en schadcwa
gens Origineel R D W vrijwaring De hoogste prijs en geen
risico Tel 6107942 of 6107946

Autosloperij A de Liede
Neem geen risico orig
PTT vrijwaring RDW

AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald Autosloperij Jan
Tol 0206361178/029076248

HOOGSTE PRIJS
Tol 0206198691

(s)loopauto's

APK + grote beurt v a /299
A P K KEURINGSSTATION
DIESELSERVICE,
Keuren zonder afspraak
brandstofpompen, verstuivers,
Foenstra & Jimmink
cil koppen vlakken Garage' Asterweg 24A A'dam 6364702
*AAA MATZER BV*
motorenrevisie FEENSTRA
Div personenwagens v a ƒ 25 Industneweg 27, Duivendrocht, AUTOSCHADE en richtspecia
div bestelwagens v a 11 17 m'
tel 0206980639
list met prof apparatuur Ook
1
T autoambulance 020 6630836 APK keuring zonder afspraak. voor APK, laswerk en reparatie
Studenten 10 °° korting
Ook reparaties en onderhoud Autobedrijf Been, Aalsmeer
derdijk 386. Aalsmeerderbrug
- auto ambulance & oprijauto
Garage West Center, 2e
9 pers bussen en piek up s
Helmerstr 15, tol 0206122476 Tel 0297727262
«„SHOWROOM"
De autorubnek voor
Amsterdam en omgeving
bestelwagen afhalen na 1730
Oplage 750 000 ex
uur en de volgende morgen
Elke week in Het Parool en
om 800 uur retour
alle uitgaven van WEEKMEDIA
tegen 4 uur tarief
Tel 0206658686
0206794842 0206908683

Ouke Baas
niet duur !!

Rijscholen

Autofinanciering en verzekering
Auto goed en goedkoop
verzekerd, mnd/kwart bet
Alle verz CELIE 0206416607

Auto's te koop gevraagd
DE HOOGSTE PRIJS
HOOGSTE PRIJS
e'k merk auto a contant met
vrijw bewijs Tel 020 6105478 voor elk merk auto. a contant
met vri|warmgsbewi]s
Koop
of VERKOOPPLAN Tel 0299037825
NEN? Bel dan snel Nationale
Occasionhjn 023365206
INKOOP AUTO'S, ± ANWB
Te koop gevr Peugeots 404. pr, snelle afw a contant m
504 505 J5 604 TD Schade of vrijw bew, def geen bezw
sloop
Autocommerce. Tel 0206108280/6149352
023 338895

Autosloperijen
Grote sortering ONDERDELEN
wn alle schade auto s, alle
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502 5435

Het HOOGSTE
voor vrijblijvende
Loop, sloop en
m vrijwaring Tel

5 STERREN AUTO EN
MOTORRIJSCHOOL

20 Rijlessen & examen aanvragen / 885
Motorpakket inclusief examen aanvraag ƒ 675,
Snelcursus in 2 of 3 weken
Spoedcursus theorie in 1 dag
Diverse merken auto's ook automaat
Halen & brengen Thcoripcursus op video gratis
Ruys de Beerenbrouckstraat 157
Tel 0206138473
Celie 1e 10 lessen/42. 50 p u AUTORIJSCHOOL DIK MILET
Spoedcursus / 1555 Theorie 1e 10 lessen a ƒ 32 per uur
Gratis halen en brengen
proefex a / 6 2 5 0206416607
Tel A'dam 0206942145
Tot 15 oktober 91 eerste 10
Autorijschool Ferry
autorijlessen a ƒ25. MICHFL
geeft ook motorrijlessen Bel 1e 10 lessen a ƒ27,50 per les
Tel 0206932074
0206853683. b g g 6181775,
075 174996 of 0299034768
AUTORYSCHOOL MADURO
Staat voor kwaliteit Bel nu voor
• De autorubriek
een afspraak voor een gratis
,,SHOWROOM" heeft
proefrit Tel 0206003882
een oplage van 750 000 ex

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

Leonidas bonbons
en patisserie
van Tummers.

WEEK VAN HET BROOD

Haltestraat 39 A
Tel. 15584

Nieuwe club voor dames/heren beginners
op maandagavond 20.30 uur.

Nieuw:
BADMINTON voor kinderen v.a. 6 jaar
woensdagmiddag en eventueel op andere
dagen na schooltijd.

DAMES KEEPFIT
GYMNASTIEK

SAUNA
Maandagavond v.a. 19.00 uur gemengd
Woensdagavond v.a. 19.00 uur dames
Donderdagmorgen v.a. 8.30 dames
Vrijdagavond v.a. 19.00 uur gemengd

JUDOMATJE
(plaatpizza)

1,25

zaterdag:

VOETBALBOL
rijkelijk gevuld met noten
en rozijnen

BIENENSTICH

3.95
7.50

•v randstad uitzendbureau

HALTESTRAAT 34
Diverse vlees- en visgerechten
met verscheidene verse
aardappel- en
groentegarnituren.
Deze week
a.s. maandag en dinsdag
GESLOTEN

et 'kamerbrede'panelen
kan vrijwel elk plafond
zonder onderbreking afgewerkt
worden. De Graaf biedt u in
lange lengtes een ongekende
keuze. Tot maar liefst 5.50 m.
Bovendien in verschillende
breedtes en afwerkingen.
Met rechte of ronde kanten
(soft-line). In wit, zacht-wit,

6

V

ïses&
oVstó

4.50rn!

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord

Dierenbescherming
Zandvöort
De opbrengst van de collectie op
Dierendag was

ƒ 6395,-.

voor div bejaarden/verzorging/ziekenhuizen
(Zaterdag open van 1000-1400 uur)
Kom langs en laat je inschrijven.
Natuurlijk kunnen op bovenstaande banen zowel
mannen als vrouwen reageren.
Het uitzendburo dat werkt aan uw toekomst!
Kruisweg 45, Haarlem, tel. 023-316250, 329850
Oosterduinplein 26, Umuiden, tel. 02550-37444
Prof. Zeemanstr. 9, Zandvoort, tel. 02507-31013

Zandvoorf s Nieuwsblad
-LQSSEVER^;OQ P AD R ESSEN—
Fa. P. Kleijn
De Spar
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO
Sig.mag. De Krocht

Kerkstraat 12 Zandvoort
Celsiusstraat 192 Zandvoort
Gasthuisplem 12 Zandvoort
Haltestr 9 Zandvoort
Halteslraat 22 Zandvoort
Kerkplein 1 1 Zandvoort

INSTEKERS

Pasleurstraat 2 Zandvoort

WERKZAAMHEDEN BESTAAN
UIT

Tel. aanmelding tijdens
kantooruren 020-5622925

geeff u meer!

Gran Dorado

Vondellaan 60 Zandvoori

Fa. De Vonk

Vondellaan 1 Zandvoort

Maraned

SCHAATSCURSUS IN DE
HERFSTVAKANTIE
Schaatsschool Duo Sport organiseert in samenwerking met
Weekmedia een intensieve schaatscursus in de herfstvakantie (van maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober 1991) op de
Jaap Edenbaan.
Jong en oud, beginners en gevorderden kunnen via deze
cursus in één week dagelijks in twee uur de techniek van het
schaatsen onder de knie krijgen. De cursus bestaat uit les op
de ijsbaan in groepjes van maximaal 15 cursisten. De
verrichtingen worden vastgelegd met een videocamera,
zodat de deelnemers hun eigen prestaties op het ijs na de
les kunnen terugzien, voorzien van commentaar van de
cursusleiders.
De kosten van deze cursus (van maandag t/m vrijdag 2 uur
per dag les naar keuze om 8.30, 11.00 en 13.30 uur) bedragen normaal ƒ 55,-. Tegen inlevering van de onderstaande
bon kan men alleen na telefonische reservering bij Schaatsschool Duo Sport (tel. 020-665.5364) deelnemen voor ƒ 50,=
(incl. beker chocomel).

Bon voor onze lezers
Met deze volledig ingevulde bon en na telefonische reservering (tel. 020-665.5364) heb ik recht op een schaatsles d ƒ 50,p.p. op de Jaap Edenbaan door Schaatsschool Duo Sport in
de week van 14 t/m 18 oktober 1991 om
uur.

Thorbeckestraat 7 Zandvoort

Naam:
Adres:
Postcode:

ERICA
uw
bloemist

\ERICA
/

Grote Krocht 24

Woonplaats:

geeff u meer!

UITZENDBUREAU

U kunt nu lessen in de sportieve
MAZDA 323 F

Onze aanbieding:
de eerste 5 lessen 32,50 per les
vervolglessen 42,50 per les
ook voor spoedopleidingen

tel. O25O7-19188

voor de zaterdagochtend

Grote Krocht 18 Zandvoort

T. Goossens

K.

W. v.d. Veld

voor de Losse Verkoop
Distributie

voor uw

EXCLUSIEVE
BRUIDSREPORTAGE
TOM BRANDS
tel. 023-380482

TE KOOP AANGEBODEN

Wij zoeken met spoed

VERPLEEGHULPEN
ZIEKENVERZORGENDEN
VERPLEEGKUNDIGEN A + B

-/

Showroom A m s t e r d a m : Jarmutdcn 47 (Sloicrdijk-Wcsl), tel (020) 6] 3 47 75*, geopend ma t/m vrij 9.00-17.00 u en /at l O 00-16.00 u.

autorijschool

ECHTE BAKKER BALK
Hogeweg 28 tel. 12989

ivoor, linnenwit, levergrijs of
crème. Overigens zijn ook de
Aluminium plafonds van
De Graaf kamerbreed (tot 6 m).
In meer dan 70 kleuren.
Kom bewonderen in de royale
showroom. Kunt u meteen
kennismaken met alle andere
bijzondere materialen.
De Graaf is uniek.
MAAK HEI BREDER MEI K A M E R B R E E D

de Graéif plafonds

zoekt

van 03.00 uur t/m 06.00 uur

Afdeling paramedisch.

M

de Vol l*:

ONTDEK DE ECHTE BAKKER. ECHT. J E PROEFT T '
UITZENDBUREAU

Kom snel l&ngs bij het uitzendburo voor uw toekomst.

KAMERBREDE PLAFONDS

Hartelijk dank aan alle collectanten.

INSTEKEN van de
DIKKE VOLKSKRANT

Natuurlijk heeft Effekt 2000 veel werk!

DE GRAAF: OOK E X C L U S I E F IN

-4.10en

Dagelijks geopend van 13.00-21.00 uur

• Dieptewerking met aluminium lamellen

- Het mooiste van het mooiste zonder storende dwarsnaden -

1250
wand; en
\plafonc

Warm of koud af te halen tot
9.00 uur 's avonds.
Tel. 12025
Uw Echte Bakker Balk /s dit jaar sportief
met brood.
vrijdag:

Informatie bij Paul van Bijsterveldt, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49

• E\ira ruimlcwerking met kamerbrede panelen

BADMINTON

Zaterdags geopend van 9.00-21.00 uur

La Bonbonnière

Bent u een paar uur per dag of per avond beschikbaar, denk
dan eens aan schoonmaakwerk Wij hebben diverse
mogelijkheden De werktijden zijn m overleg te regelen

Nieuw:
JEUGDSQUASH - meisjes en jongens na
schooltijd v.a. ± 1 0 jaar.

ok lang

verzekerden

Schoonmakers m/v

Reserveer uw eigen privé squashbaan! Er
zijn nog slechts enkele avonduren vrij.

Diversen

Drogisterij „BOUWMAN"

Randstad
heeft volop
werk

Zandvoort
A. J. v.d. Moolenstraat 47
tel. 15829-13965

Goede en gezellige gevarieerde oefeningen
op muziek
Maandagavond 19.45 uur
Donderdagmorgen 9.15 uur

BOD'''' Bel
prijsopgaaf
Reklame sleutelhangers met Voor stoelen en dashboards
REPARATIE OP LOCATIE
schadeauto's uw (bednjfs)naam Grote keus
van leer en kunsteer
0206754193 Manon imp/fabr 02940 16847
UTICOLOR 02207 17753

Wij zijn weer geopend

Wim Buchel
SQUASH

Service en reparatie

Avond- en nachttar

Sportcenter

Natuurlijk heeft Effekt 2000 veel werk!
Kom snel langs bij het uitzendburo voor uw toekomst.

afdeling technisch

LTS'ers en MTS'ers Electro
Lassers en
constructiebankwerkers
kunnen wij altijd plaatsen.
(Zaterdag open van 10.00-1400 uur.)
Kom langs en laat je inschrijven.
Natuurlijk kunnen op bovenstaande banen zowel
mannen als vrouwen reageren.
Het uitzendburo dat werkt aan uw toekomst!
Kruisweg 45, Haarlem, tel. 023-316250, 329850
Oosterduinplein 26, Umuiden, tel. 02550-37444
Prof. Zeemanstr. 9, Zandvoort, tel. 02507-31013

- Twestaarant

BRUGSTRAAT 7
Gerenoveerd halfvrijstaand woonhuis met royaal zomerhuis.
Indeling: beg.gr.: entree, gang, toilet/douche, moderne witte keuken,
kelder, ruime woonkamer met lametvloer en met schouw.
1e verd.: 1 grote slaapkamer (2 kamers), 1 kleine slaapkamer, zeer
moderne badkamer met ligbad en aparte douche. C.V. gas,
kunststof kozijnen met dubbele beglazing. Muren zijn geïsoleerd.
Zomerhuis: keuken/douche, toilet, slaapkamer. 1e verd.: L-vorm.
woonkamer. Grondopp.: 127 m2. Vraagprijs ƒ 185.000,-k.k.

Inlichtingen

CENSE MAKELAARS o.g.

Bloemendaal aan Zee
Tel.: 023-252280

DIVERSE
WILDGERECHTEN
o.a.
wildzwijn, hazerug, eend.

tel. 02507-12614.

Kwekerij

P. VAN KLEEFF

Daarnaast kunt u natuurlijk
een keuze maken uit onze
uitgebreide menukaart met
vele vlees- en visgerechten.

Van Stolbergweg 1.
Tel. 17O93

Bloembollen, bloeiende violen,
najaars- en winterbeplanting voor
plantenbakken.
Vanaf 1 september tot 1 december
iedere dinsdag de gehele dag gesloten!!

En het prachtige uitzicht is geheel gratis.
Alle dagen van de weck
zijn wij geopend en
wij beschikken over een
ruime eigen parkeergelegenheid.
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VVEEKMEDIA 22
(ADVERTENTIES)

Bar - restaurant

„SCHRANSEN
AAN ZEE"
Boul. Barnaart 22
Zandvoort, tel. 15445
specialiteiten:
* SUDDERVLEES
* SPARE-RIBS
* MOSSELEN
keuken open vrijdag t/m
maandag
16.30-22.00 uur

ATTENTIE
Wegens mijn bezoek aan het grootste haarevenement m Parijs ben ik
vnjdavond en zaterdag gesloten.
Vanaf dinsdag is Hairwave weer
open en hoop ik u alle nieuwtjes uit
Parijs te kunnen laten zien.

Cora Klijn

Zeestraat 56

ZANDVOORT
tel. 02507-30838

Met oog
en oor de
badplaats
door

Patronaat
HAARLEM - Patronaat ontvangt op
vrijdag 11 oktober 'Hand of Glory' op
de bühne. Zaterdag 12 oktober treden de 'Wilko Johnson Band, en
'Bintangs' op.
'Hand of Glory' bestaat uit zanger
Joe Doerr (ex-LeRoi Brothers), gitarist Bill Anderson (ex-Poison 13),
bassist Torn Swmgle (ex-Doctor's
Mob) en drummer Mike Hicks. Het
tweede album van de groep, 'Here tae
Serpents' bevat stevige rocksongs
waarin invloeden van the Doors,
Thin White Rope en Lee Clayton te
beluisteren zijn. Het concert begint
om kwart voor tien, de zaal is om
negen uur open. Kaarten kosten tien
gulden (7,50 met CJP)
Op zaterdag valt de eer te beurt
aan de Bintangs om het Patronaatpodium te bestijgen. Zij worden
vooraf gegaan door het legendarische trio Wilko Johnson. Ook zaterdag beginnen de optredens om kwart
voor tien en is de zaal open om negen
uur. Kaarten kosten 17,50 gulden
(vijftien met CJP).

Stadsschouwburg
van Velsen
VELSEN - Het dansgezelschap Intro Dans behoort tot de vier grootste
balletgezelschappen van Nederland.
Ter gelegenheid van het twintigjarig
bestaan van het gezelschap is er een
jubileumprogramma samengesteld.
Op dinsdag 15 oktober is Intro Dans
te zien in de Stadsschouwburg in
Velsen. Kaarten kosten 22,50 gulden
(CJP en 65+ halve prijs). De voorstelling begint om kwart over acht.
Op woensdag 16 oktober is de musical Tsjechov van Robert Long en
Dimitri Prenkel Frank in de Stadsschouwburg te zien. Deze voorstelling is al uitverkocht.
Kaarten zijn nog wel verkrijgbaar
voor het concert van de a capellatheatergroep Glava. Glava is de
voortzetting van het in 1987 opgerichte Terra Nera. De groep bestaat
uit drie mannen en drie vrouwen. In
haar repertoire heeft Glava zich toegelegd op knappe en vooral sfeervolle vertolkingen van folkloristische
liederen uit de Balkan en omliggende gebieden. Kaarten kosten twintig
gulden (met CJP en 65+ halve prijs).
Aanvang kwart over acht.
Zaterdag 19 oktober gaat het concertseizoen van de Velsense Stadsschouwburg van start met een openingsconcert van het Sharon Quartet. Dit strijkkwartet bestaat uit Gil
Sharon (viool), Rodica-Damele Ciocoiu (viool), Georg Haag (altviool)
en Catalin Ilea-Meyer (cello). Op het
programma staan twee strijkkwartetten van Beethoven. Het concert
wordt gehouden in de Engelmunduskerk in Velsen-zuid, Kerkplein 1.
Aanvang kwart over acht. Kaarten
kosten vijftien gulden (CJP en 65+
7,50).

SCHILDERWERK

T C kust O
l C keur QC

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

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

Glasreparatie (20 mogelijk binnen 24 uur).

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- m AFWERKINGSBEDRUF AUG. v.d. W1IJE

UITGAANSTIPS

Marisstraat 13a. Tel. 15186

Helmert Woudenberg vertelt
verschrikkelijke verhalen
ZANDVOORT - De acteur Helmert Woudenberg treedt
drie keer op in de regio met zijn soloprogramma 'Een
avondje thuis'. Voor het publiek niet echt een avondje gezellig theater.

UITZENDBUREAU

Natuurlijk heeft Effekt 2000 veel werk!
PRODUKTIEKRACHTEN
MAGAZIJNMEDEWERKERS

'Een avondje thuis' bestaat uit twee verhalen. Bij het eerste verhaal
krijgt de man deze huizes bezoek van zijn buurman. De dochter van
het huis voert een playback-act op van Juliette Creco en haar vader
maakt een verschrikkelijke 'afspraak' met de buurman. Het gevolg is
pure horror, die helaas in het dagelijks leven werkelijk voorkomt.

HEFTRUCKCHAUFFEURS
CATERINGMEDEWERKERS

zowel m dag- als in ploegendienst

zowel part-time als full-time, voor bekende luchtvaartmaatschappijen
(Zaterdag open van 10 00-14 00 uur)
Kom langs en laat je inschrijven.
Natuurlijk kunnen op bovenstaande banen zowel
mannen als vrouwen reageren.
Het uitzendburo dat werkt aan uw toekomst!
Kruisweg 45, Haarlem, tel. 023-316250, 329850
Oosterdumplein 26, Umuiden, tel. 02550-37444
Prof. Zeemanstr. 9, Zandvoort, tel. 02507-31013

De première vindt plaats op zaterdag 12 oktober in theater Het Oude
Raadhuis.
Vrijdag is er voorpremière. Het theater ligt aan de Hoofdweg 675 in
Hoofddorp. Op 18 oktober treedt Woudenberg op in Heemskerk m het
Jansheerentheater. Dit theater ligt aan de Kerkweg 47. Reserveren:
02510-36942.

De rubriek 'Met oog en oor de badjliials door' verschijnt wekelijks in
iet Zandvoorts Nieuwsblad en wordt
orzorgd door Bram Stijnen.
' Tips of andere suggesties van leprs, zijn welkom. Het adres is: Gast[uisplein 12.
ilcn kan ook bellen: 12066 of 17166.
Twee weken geleden schreef ik het
:rhaal over Jan de Nobie, of, zo u
ilt Jan Kraaijenoord. Hij zou vijftig
ar lid zijn van onze voetbalverening Zandvoortmeeuwen. Onlangs
istond deze club vijftig jaar. Voor
let bestuur een duidelijke reden
oor het geven van een feest. Jan had
'hoopt dat hij persoonlijk bij de
istiviteiten zou worden betrokken.
Helaas voor hem bleek dit niet het
ival. Ik heb de heer Kraaijenoord
maderd en hem gevraagd of dit
irhaal klopte. Kraaijenoord bevesHelmert Woudenberg vertelt verschrikkelijke verhalen.
jgde dit. „Een beetje aandacht voor
Foto Luuk
ize werker zou al voldoende zijn
weest. Helaas, het mocht niet zo
ij n Een gemiste kans voor open
ael derhalve", zo schreef ik.
De dader moet in onze eigen gelederen
Een reactie van een van de'bestuursle- - grol van dit verhaal af kunnen doen. De
n van deze sportvereniging kon na- eerlijkheid gebied mij echter de feiten worden gezocht. Als dat zo is, is de dader
airhjk niet uitblijven. Van de heer onder ogen te zien. Ik was wat te voorba- niet moeilijk op te sporen. „Het is een
'aarten Weber ontvingen wij dan ook rig met het trekken van conclusies. Sor- vierkante, witte kanststofbak met daarin
een wilg op stam (Salix lanata) met aan
'n boze brief. Hij legde uit dat Kraaije- ry!
de voet wit bloeiende campanulla", laten
wrd onmogelijk vijftig jaar lid van zijn
de gedupeerden weten. Zij zijn erg aan dit
Teniging kon zijn en dat hij in 1986 wel
Gejat
ding gehecht, vandaar dan ook hun bejgehjk met zijn benoeming tot lid van
Welke onverlaat heeft die bloembak grijpelijke boosheid. Mocht de 'lener' van
Tdienste in het zonnetje is gezet.
uit de tuin aan de Van Galenstraat num- deze bloembak alsnog spijt krijgen van
mer 110 gejat. Deze week kreeg ik een zijn daad, dan wordt hij verzocht contact
orry
brief van de familie T. Winter-Blanken. met mij op te nemen. Ik zal dan zorgen
Deze feiten blijken achteraf te kloppen. In de nacht van 2 op 3 oktober werd de dat het ding weer bij de rechtmatige eigee mij toebedeelde rode kaart was dan bloembak voor hun deur vandaan ge- naar wordt terug bezorgd. Uiteraard,
)k welverdiend. Woord en wederwoord. haald. Een ergerlijke zaak. Nu weet ik zonder dat iemand iets te weten komt
i de journalistiek is dit niet alleen ge- ook wel, dat dergelijke zaken in deze bad- over zijn identiteit.
uikelijk maar het is tevens een fat- plaats geen uitzondering zijn. Deze daad Dit was het weer voor deze week. Blijf
>ensnorm. Om mijn gezicht te redden kan niet aan de een of andere brooddron- gezond, tot de volgende week.
BRAM STIJNEN
iel ik mij gemakkelijk met een grap of ken toerist toegeschreven worden.

tf

Kom snel langs bij het uitzendburo voor uw toekomst

Helmert Woudenberg, ook bekend van verschillende televisie- en
speelfilms is al weer toe aan zijn tweede solo-programma. Na het
succes van zijn eerste programma 'Zwarte Kunst' besloot hij het nog
een keer solo te doen.

In het-tweede verhaal komt een sexueel verknipte en aan alcohol
verslaafde vader na twintig jaar afwezigheid terug naar huis. Daarbij
terroriseert hij het hele gezin. Ook dit verhaal draagt kenmerken van
een thriller met zich mee. En Woudenberg speelt alle rollen in z'n
eentje.

%,

Glazenwassen']
specialiteit
schoonmaak van
gebouwen
schoonmaak van
luxaflex
verhuur
tapijtrem/gers
tel 14764-14090

Burg. van Alphenstraat 59/4:
Driekam hoekapp (vh 4) op 1e et , balkon zuid/oost
Ind entree ruime hal, toilet ruime woonkamer, keuken met inb app , 2 slaapk , witte badk met douche,
serv k ƒ 375 - p m
Vr. pr. ƒ 149.000,- k.k.

Dr C. A. Gerkestraat 121:
Goedonderh halfvr woning met garage Balkon west
Ind entree, hal gang toilet, woonk , uitgebouwde
keuken, 1e et 3 slaapk , badk met wastafel, douche
en toilet, 2e et hal, slaapk , bergruimte
Vr. pr. ƒ 290.000,-k.k.

Thorbeckestraat 3/2:
Goedonderh maisonnette nabij centrum en strand 1e
et Ind entree doorzonkamer met marmer en spiegels, open haard vloerverwarming, open keuken met
mbouwapp , toilet, 2e et 2 slaapk , badk met ligbad
en 2e toilet, zolderet zolderkamer (bereikb via vlizotrap) met dakterras Serv k ƒ 185,-p m
Vr. pr. ƒ 295.000,- k.k.
TE HUUR
Op uitstekende lokatie in centrum 50 m van station
nog enige units, kantoor/bedrijfsruimte/winkelruimte
Vanaf 200 m2
Huurprijs vanaf ƒ200,- p/m 2 excl.
b.t.w.
Gestoffeerd en gemeubileerd dnekamerapp, huur
ƒ 1 IOO,- p m

Eet en drinkkamer

„De Gulle Toine"
(t/o ingang Hotel Gran Dorado)

Voor gezeilig tafelen.

GEVRAAGD VOOR CLIENT:

Zondags reserveren gewenst.

Garage Burg van Fenemaplem

VAN

Renee Truder
Boul. Barnaart 14
Tel. 12932

CHAIK

ATTENTIE!

Niet meer op dinsdag
maar op maandag gesloten.

MAKELAAR O.G.

Gosewehr

w

Postcode Loterij: elke week extra prijzen van 25.000 gulden

Hitbingo vanaf
8 oktober van

L W?

/i|ii er dei tien - / i j n uniek en
s t r i k t p e r s o o n l i j k D a t moet
ook. \\ant alléén deelnemers
aan de Postcode l.otenj k u n nen de p i i | / e n \ a n H i t b i n g o
winnen, waaronder de 25000
gulden.

l)i ('nthouwiHU'pit ^(.'iHiilonn
Citilu iïo\zhuttl en Ir cm' Mtioi s
-iin \ (intij <S (ikafH'r elki
tliit\itat; ii :ien

Goed bewaren
U moet het H r t b m g o b o e k j e
goed bewaren, want ei / i t t e n
d e i n e n kaarten nr één voor
elke \\eek. Na d e r t i e n u eken
k i i i g e n d e d e e l n e m e i s automatisch een n i e u w e set kaarten toegestuurd Vooi deelnemeis aan de Postcode Loterij
n a t u u i l i | k geheel g r a t i s ' Wie
nou «een lid is. \ u l t «au\\ de
Wfisf-EEN-MlL-IOEN-BON
hieiontlei in. /odat hij nog op
ti|d de hingokaaiten krijgt om
mee te doen En dan óók kans
maakt op de h o n d e i d d u i / e n d
gulden ot'/ells het m i l j o e n \ a n
de Postcode L o t e r i j

Groente en Fruit
Grote Krocht 25, tel. 14404

WINTERKOST
Kant en klaar maaltijden
Een uitkomst voor iedereen die wel 'ns een dagje makkelijk wil eten.
Allemaal uit eigen keuken.

HUTSPOT
BOERENKOOLSTAMPPOT
ZUURKOOLSTAMPPOT
ANDIJVIESSTAMPPOT
BIETENSTAMPPOT
GRATIS één kuiltje jus (kuipje)
Ook kant en klaar
WITLOF MET HAM EN KAAS EN AARDAPPELPUREE
AARDAPPELTERRINE (AARDAPPELTAARTJE)
Verse krieltjes, kruiden, prei, crème fraiche kaas
KRIELTJES BONNE FEMME (krieltjes, groente en spekjes)
VOORGEKOOKTE KRIELTJES

warm aanbevolen

Hitbingo is weer zo'n fantastisch spel van de
Nationale Postcode Loterij. Deze keer mag héél
Nederland meespelen, maar alléén als cleelnemer van de Postcode Loterij kunt u winnen.
Voortaan is Hitbingo elke
dinsdagavond op RTL 4
te zien. En vooitaan
k i j k e n a l l e deelnemers
van de Postcode Loterij
mee. Want als de dne
kandidaten van Hitbingo
een vraag goed b e a n t woorden. flitst een nuinmer op het grote bingobord a a n . C a i l o B o s / hard stelt vraag na vraag.
en nummer na n u m m e i
verschijnt, en dan spnngen er m Nederland dcelnemcrs op die ' b i n g o '
kunnen roepen. De wmnaars hoeven sleehts de
speciale Bingohjn te bellen e n w i n n e n h e l s t
25.000 gulden'

Bingokaarten
Het brj/.ondere van H r t bingo is dat héél Nederland volgende week de
unieke bingokaarten krijgt
thuisgestuiiid.
U n i e k , \\ant ei is geen
enkele kaart het/ellde!
I-.lke s e r i e k a a r t e n - hel

ook het kwuitaaltijdschntt dat
u bi | de b i n g o k a a r t e n o n t \ a n g t Daarin leest u hoc de
Posieode L o t e n ] d a n k / r j uvs
deelname b e l a n g r i j k e piojecten kan steunen ten bate van
mens en natuui. Alle reden dus
om mee te doen en hopelijk
gau\\ ' B i n g o ' te k u n n e n
loepen!
-*t

Buitenkans

Dat is een buitenkans die mernand kan laten lopen /o heet

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en maak een kans op
i een van de vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand
het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
J 1 lot (ƒ 10,-) per maand _l

loten (a ƒ 10,-) per maand

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

J dhr.

Naam:

J

Adres:
Postcode:

j

|_^J

J

i

Plaats:

15091 10
Postbanknummer

Banknummer

Datum

Handtekening

NATIONALE
l L O T ERl Jl
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag
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Oproepen - Mededelingen

ICRO
E.ïaw>affl'jK,4,:'üc...;%;;;.:-..,«

de nieuwste
,

SSèÖüSïiSs

MElSEEfiTHE

FROMTHEEDGE

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro s op de pagina „MICRO'S"
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie'
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,40 per millimeter
Sluitingstijd dinsdag 1500 uur
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of afgeven/zenden aan• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 12,
2042 JM Zandvoort.
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad. Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode en De Nieuwe
Weesper ƒ 6,38 per millimeter.
Sluitingstijd' vrijdag 1600 uur
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro s zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede / 6,00 adm kosten
• BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
l De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
m dezelfde week
l Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

• v . -- . ,

ACIFIC HEIGHTS
.,

-.ï-'

Kunst en antiek

Veilinggebouw Amstelveen veilt weer
maandag 14 en dinsdag 15 oktober

- . j•

lEEPING WITH

VEEL ECHTE INBOEDELS
Aanvang beide dagen 1930 uur precies.
KIJKDAGEN ZATERDAG EN ZONDAG van 10-16 uur
Frans Halslaan 33 Tel 020-6473004

(Para)medisch personeel gevraagd

* Als u de vriendenclub van
het Zandvoorts Mannenkoor
Divers personeel
gaat steunen wilt u dan overgevraagd
maken op banknr 565827782
* Hartelijk gefeliciteerd
Gevr bezorger bloemen
Jan en Manneke, op naar het magazijn Erica, Grote Krocht
goud Zandv Vrouwenkoor 24 Tel 02507-12301
* Help de Polen. Stuur eens
een voodselpakket1 Geen Rob Alta Coiff te Overveen
vraagt aank kapster en part
adres7 Dat hebben wij voor u1 timers Tel 023-253824.
Inl tel 02907-5235
* Hoera Jan Zonneveld jr
Hobby's en
morgen echt 4 jaar, kusjes
Niels en Simon
verzamelingen
* Morgen ben je echt pas
groot hè Jan, kusjes van je
* T k De Nintendo Game
tante Gerda
Boy, ook te koop met twee
* Nog even Hans dan heb je extra spelletjes (Alleway, Tehet gehad dan kun je uitge- tris) ƒ 180 Tel. 02507-12013.
breid m bad
* T k Nintendo spelletjes
* Schaken in Zandvoort doet 02507-17385
iedereen op
donderdagavond in het Gemeenschaps- * T k Nmtendospellen Bad
huis vanaf januari 1992 gratis Dudes ƒ 65 World Cup ƒ 65
Tel 02507-12013
schaaklessen
* U kunt nog meedoen met
de cursus 1e harthulp in drie
Woninginrichting
reanimatie lessen bij de kruisver start ma 21 okt Inl tel
02507-16085 (hr de Leeuw)
Lijsten op maat
* Verzamelbeurs Zandvoort
bij
in gemeenschapshuis zonFoto Boomgaard
dag 13 okt v 10 tot 17 uur
veel verzamelobjecten, toe- Grote Krocht 26
gang gratis Inl 02507-14234.

* Wil je schaken leren"
Kom dan vanavond, donderdag en geef je op als lid van
De Zandvoortse Schaakclub
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Tel. 13529

* Te k licht eiken buffetkast
m verlicht z g a n. ƒ225 +
opzetkastje wit 100X60X40
cm ƒ35 ook zg.a.n tel.
02503-30430.
*Te koop aang gasfornuis
Pelgrim kleur groen ƒ 75
Tel 02507-15996
Te koop aangeb. mooi bankstel, lichtgroen, dne-zits + 2
fauteuils ƒ450 Tel. 023342013
*Te koop eiken bankstel
ƒ300 02507-17463.
Te koop zeer mooie eiken
wandkast met lichtbalk Moet
gezien
worden.
Info
02507-18583

* T k aang. 4 Louis Seize
stoeltjes en 3 fauteuils, 1 leer
Gevr hulp in de huish 4 uur gecapp. pr ƒ 950. T 16348.
per week Tel 02507-17353
* T.k aangeb. keukenkachel
wit ƒ 75, gasforrnuis met grill
Oppas gevraagd/
wit ƒ 125 Tel 02507-17361
aangeboden
* T k. dubbele roestvrijst.
spoelbak. ƒ35. 02507-17148
Oppas gevr voor 3 vaste da- T k. kabinetkast ƒ500. Tel.
gen Tel. 02507-19868.
02507-17463.

Schinkelhaven
Een verzorgingshuis met 122 bewoners
vraagt per 01 december 1991 een

AVONDHOOFD V/M
voor 3 avonden per week.
van 1500 uur tot 2300 uur
Behalve kwaliteit zoeken wij
-Verpleegkundige A en/of B
- Ziekenverzorgende
Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de
CAO-bejaardentehuizen.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan'
Verzorgingshuis Schinkelhaven,
t a v Mw N J M van der Voorn,
hoofd verzorging,
Schinkelkade 69,
1075 VM
AMSTERDAM

5 REGELS

Grote mmiatuurtrem- en modelautobeurs te Almere,
za 12 okt van 10 15 u m sporthal „Almere", Kampenweg 1
(10 min lopen v station) Ruim 1250 m2 treinen, automodellen, toebeh en lit Ruilen In- en verkoop
LUIKSE MARKT ZONDAG 13 OKTOBER
m Sporthal Zuidoost A'dam
Snuffel even rond tussen de nieuwe en 2e hands spullen
op deze karakteristieke LUIKSE MARKT van 10 00-17 00 uur
Organisatie Don 02943-3602.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

CEI\f E makelaars o.g.
NVM

Tel. 02507-12614

SPOED Echtp. zkt gedurende
wmterm. gemeub
woonr.
02507-18699 na 19 u.
Vrouw met 2 kinderen zoekt
met spoed woonruimte m
Zandvoort Tel 02507-13304

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

Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplem 12, 2041 JM Zandvoort

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

r
MÖvieböxën:

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

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.

DAGELIJKS VAN

Adres:

Slegersstraat 2t>
•

Postcode

Plaats:

Telefoon-

S.v.p.
rubriek:
S.v.p. m
m rubriek:

ƒ 3,82
ƒ 3,82
ƒ 3,82
ƒ 5,09
ƒ 6,36

regels ƒ 7,63
regels ƒ 8,90
regels ƒ 10,18
regels ƒ11,45
regels ƒ12,72

Alle prijzen incl. 6% BTW

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

Dieren en
dierenbenodigdheden
* T.k. gevr. jonge knelhennen.
Oosterparkstraat
1,
Zandvoort.
* T.k.a. lieve jonge cavia's.
Tel 02507-18560

Zalenverhuur
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel 02507-15705-18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Kleding

Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
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TE HUUR
kamers/appartementen en etages
in Zandvoort
Algemeen Kamerverhuur Bureau
Tel. 02507-17782

Gevr •
STALLINGSRUIMTE
c.q. garage voor privékollektie Old-timers 020-6715813.

MAKELAAR

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen Zoals het voorbeeld aangeeft.

340.340.50

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
DE VAGEBOND
Tel 02507-14534
2e hands kmderkleding
T.k. gevr. garage, zo dicht
mog. bij de Rotonde. Tel
Ingebrachte zomerkleding
s.v p. afhalen. In te brengen 023-312122.
winterkledmg s.v.p. inbrengen Beide op afspraak
Financien en
Tel. 02507-16983 of 18588,
handelszaken
Poststraat 14.
- MODE-ONTWERPSTER Autoverzekering
maakt kleding op maat.
Ook aparte bruidskleding
V.A ƒ75 - DORSMAN
Adviseert u persoonlijk
blijft toch goedkoper!
Alle soorten veranderwerk
Bel nu: 02507-14534.
Voor alle leeftijden.
Autoverzekering
Bel of kom langs voor
vrijblijvend advies.
nu nog goedkoper bij
Tel 17370.
TEUBEN ASSURANTIËN
Tel. 02507-14643.
* T.k gevr rijbroek, maat
152 Tel 02507-17385.

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis
Grote Krocht 26
Tel. 13529.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
*T.k. damesfiets en/of herenfiets tel 02507-19606
totaal één koop ƒ 150
* T.k. herenracefiets maat 54
± ƒ 300. Tel 02507-16071.

Vanavond 'n vrijpartij''
S-E-X-C-0-N-T-A-C-T-LIJN
06-320.329.88 (50 c pm.)

100 ondeugende Mei
zoeken snel SEXONTAK
06-320*330*21 (50 c.pr

1000000%
Sexnieuws!

Yvette gaat op SEXBEZOEK
bij hete Annet. Triosex1
06-320.320.95 (50 c pm )
Zoek je een hete meid"?
Vrouwen, echtparen en s
Bel de TIPPELBOX
ook mannen vertellen WE
06-320*322*11 (50 c pm l
graag willen en 100% disl
do'en1 Nu heb je de kan:
met die mensen m konta
komeni Dus pen & papu
de hand, want noteer c
de pers. codes1

Zoek je 'n
Vrouw?

Om lekker mee te vrijen, om
dingen mee te doen wat bij

jou thuis
niet kan
of mag?

340.340.95
06/50 cpm. red ear pro
tions
5 meisjes/dames ontv. l
lijk/part-time in rom p
sfeer v.a ƒ 100 020-6252
*"' HARDSEX *"
Keihard de lekkerste (50
i" 06 - 320*325*35 i

Bel dan nu naar de vrouw van * * * * RIJPE VROUWEN
je Sex-dromeni Tientallen Veertig jaar en hitsig11 50
06 - 320*325*45
meisjes & vrouwen vertellen
wie ze zijn en wat ze voor
BI-SEX KONTAKTLIJN
je kunnen betekenen via
06-320*325*01 (50 c.pr
Ook tno-sexkontakt.
BI-SEX voor TWEE, c
06/50 cpm red ear produc- apart met een heet meis
een lekkere jongen
tions
06-320 330.82 (50 c pm )
Zoek jij een lekker Boy7
Blonde NATASJA doet
Homo/BI-sex/S M.-DATING
met 2 hete Buurjongens
06-320.330 95 (50 c pm ).
06-320*327*77 (50 c.pn
Zoek jij 'n lekker meid'
BUURVROUW Chantal
De Hete MEIDENLIJN
haar hete buurjongens
06-320.320 36 (50 c.pm )
06-320*328*01 (50 c.pr

Je kan nu 06.96.45
om onze

BANKSTEL-, BOOT-, CARAVANKUSSENS EN -MATRASSEN
in elke maat en model. Wij bekleden ook uw oude kussens.
JEMA KUSSENATELIER - STOFFEERDERIJ
porno/foto's
Verrijn Stuartweg 520 - Diemen - TELEFOON. 020 - 698 22 15 privé gemaakte
vragen1 Wij hebben een privé
•* Eiken bankstel tv kastje T.k h.fiets Raleigh 125,- live-sexlijn m ons flatje in
vouwfiets 75,- opklapbed 60,- Zandvoort en daar hebben
ƒ250 tel 02507-18549
kinderbed green 75,- k stoel
* Rubberen paardnjlaarzen 45,- box 40,- 2 pers. polyester wij ons laten fotograferen' Als
maat 35 ƒ 12,50 02507-17503 zit-slaapbankje 75,- T. 17421. je nu belt vertellen we, hoe
die foto's in je bezit komen
* Te koop koelkast tafelmod * T k. Koelstra kinderwagen via,
ƒ 40 3-pits gasstel Atag i g.st 3 m 1 met dekbedje overtrek
ƒ 50 Ronde eetkamertafel + matrasje kl. blauw ƒ75
4 stoelen ƒ75. 02507-12531. Tel 02507-12245
06/50 cpm.
*Te koop ronde witte tafel * T k onderschuifbed 75,-; Maak nu 'n SEXAFSPRAAK
op stalen poot ƒ 50, imitatie- hangend solarium (warmtemet een heerlijk meisje.
schouw met haardje ƒ 150, lampen) 100,-. 02507-12531
06-320 320.33 (50 c pm.).
pottenrek geheel gaaf ƒ75
Voor heel weinig geld te koop MARIETJE staat te liften
Tel 02507-15208
eiken-Landhuis keuken met in haar strakke rokje!
* Te koop Tefal strijkrnachine mbouwapparatuur o.a. koel06-320.321.20 (50 cpm.).
ƒ 125. Tel 02507-18192
kast, fornuis, afzuigk
MEEGENIETEN, triosex met
* Te koop wegens verhuizing Tel 02507-12245
Loesje en stoute Amta.
bed met matras 130X200, 2 Voor onze MOOI OPGE- 06-320*328*04 (50 c pm.)
nachtkastjes, sprei plus over- MAAKTE SCHALEN hoeft u
gord bijpassend ƒ 650 Etna zelf geen boodschappen MONIQUE, hasr eerste keer
gasfornuis met grill ƒ450 4 meer m huis te halen. ze trilt van sex-genot.
06-320.330.97 (50 cpm.).
eiken barkrukken ƒ200 Tel.
BROODJE BURGER
02507-16516
Schoolstraat 4 - Tel. 18789
T.k. halve set golfclubs, 2 • Zie de colofon voor opgabuggies en een maxi-cosy. ve van uw rubieksadvertentie.
Tel. 02507-16864.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

GRATIS

GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• aan balie kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden
• weg/aan komen lopen/vliegen
• maximaal 5 regels
• alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

Te koop aangeboden diversen

Aang door „De Slak" op- en
overslag bewaakte OPSLAGRUIMTES van ± 100 m2, rand
Havens West A'dam Tel /
fax 02907-7509
• Rubrieksadvertentie'' Zie * T k . z g.a n. eiken 3 zits Te huur voor ca. 5 mnd. klein
gem app. Tel. 02507-18987.
voor adres en/of telefoonnr. bank, mosgroen ƒ 200
de colofon in deze krant.
T.h aangeb gemeub. kamer
Tel. 02507-13693
ƒ500 p.m all-in. Met gebr.
van k d.t Tel 02507-13197

ICRO

een hele week

**G-A-Y P-R-I-V-E**
Jij wilt straks snel en discreet
een opwindend afspraakje regelen9 Bel dan Gay Privé,
want daar zit je direkt apart.
TV Correct
Druk op de nul voor 'n andere
TV- EN VIDEOREPARATIE
Snelservice, ook 's avonds en in het weekend. Geen voornj- jongen. Veel Succes! i
kosten. Vnjbl. pnjsopg. met garantie. 020-6109740/6194718 06-320.322.68 (50 c.pm.).
GLUREN. Buurvrouw Linda
Foto Boomgaard • ANNULERINGEN van uwis weer hitsig en heet.
advertentieopdrachten
kunt
u
06-320*330*67 (50 c.pm)
Grote Krocht 26.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
Telefoon 13529.
Hete MEIDEN hoor je op de
richten
aan
Centrale
OrderafUW FILM OP VIDEO
deling Weekmedia, Postbus sexadvertentielijn
ƒ 1,75 per minuut met
06-320 325 80 (50 c pm ).
122, 1000 AC Amsterdam.
gratis achtergrondmuziek.
Hete meiden zijn op zoek
**PORNO DATING**
Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf
06-320*321*44 (50 c.pm.)
HOMO: Het is wel slikken
voor die hete jongens.
Centrale W. Hak 24 uur service
06-320 327.01 (50 c.pm.).
ONDERHOUD - ROET- EN BRANDSCHADE Homo Jongens onder elkaar.
LOODGIETERSWERK - ONTRUIMING - OOK VOOR
Hoor ze heet TEKEER gaan
UITKERINGSGERECHTIGDEN BETAALBAAR.
06-320*330*88 (50 c pm.).
Tel. 010-4375510, b.g g 01815-5867, fax 010-4626893.
VOOR AL UW verbouwingen HOMO JONGEREN Privé
Onderhoudsbedrijf
Direkt apart met 'n boy.
tegelwerk en stucwerk,
voor al uw verbouwingen en
06-320.322.16(50 cpm.).
timmerwerken voor Zandbel 020-6166307.
voort en omstreken Tel tijde- • Zie de colofon voor opga- Homo Zoek je 'n hete boy
lijk 020-6629295
ve van uw rubieksadvertentie, voor een SEX-ASPRAAK? ?
06-320*330*18 (50 c pm.)

Radio, tv en video

nieuw 250
Vrouwen!

250 vrouwen vertellen eerst
wie ze zijn en wat ze in bed
lekker en opwindend vinden
en geven daarna hun 100%
geheime privé/telefoonnummer doori

340.310.10
06/50 cpm. red ear productions.
Nieuw **BI-SEX PRIVÉ**
Direkt apartlijn voor trio,
jongens en hete meisjes.
06-320.330.46 (50 c.pm.).
Nieuw: SEX KONTAKTLIJN
Luister naar hete meiden
die op zoek zijn naar
jongens, voor het vervullen'
van hun hete sexwenserï.
06-320.330.66 (50 c pm.).
Nu is het tijd voor een hete
sexafspraak met een hete
meid. TIPPELLIJN.
06-320 330.42 (50 c.pm.).
PARTNERRUIL Privé, direkt
apat met mannen en vrouwen
die zin hebben in een
spannende sexruiN i
06-320.330.91 (50 c pm ).
Pascale doet het m de
keuken, echte KEUKENSEX.
06-320*330*98 (50 c.pm.)
PIKANT. 2 hete meisjes zijn
hitsig! Alles uit!!
06-320*330*34 (50 c.pm.).
PLEZIER VOOR TWEE
de manier om direkt een
nieuw vriend of vriendin aan
de lijn te krijgen.
Bel 06-9.500 (50 c.pm.).
PRIVE-SEX-KONTAKT
Maak een sex-afspraakje.
Met een heet meisje of stel
06-320.322.33 (50 c. p.m.)
Sabrina, een GEWILLIG meisje, haar eerste trio
06-320.323 44 (50 c.pm.).
Scheur de kleren van mijn lijf,
ik heb een hete bui 1 '
06-350.211.34 (50 c.pm.)
SEX AAN HUIS? ?
Een privé of escortmeisje
06-320*330*60 (50 c.pm)
SEX-ADRESSEN
via keuzemenu, snel de juiste
dame kiezen, elke dag serieuze adressen verwacht. Live
door de dames ingesproken
06-96.85 (50 cpm).
S.M. Direkt apart met een
strenge meester of met een
onderdanige slaaf!!
**Gay S.M. voor TWEE**
06-320.329.99 (50 c.pm.).
**S.M. KONTAKTLIJN** Strenge sexkontakten
06-320*322*20 (50 c.pm.).
S M. PRIVÉ Voor ruige sexafspraakjes. 06-320322.17.
(50 c.p.m).

* T k. kmderfiets 5-7 jr. Peugeot z g a.n. ƒ 125. Crossfiets
5-7 jr ƒ50. Racefiets 6-9 jr.
Muziekƒ75 Damesfiets ƒ 45 16962. Stiekem MEEGENIETEN met
instrumenten
*T.k. zware herenfiets met 3 hete schoolmeisjes.
chroom + ƒ 150,-. T. 16071. 06-320*322*04 (50 c.pm.).
Gevr. voor vereniging piano
Stoute sex-afspraaktjes,
en accordeon Tel 02507Jonge MEISJES-KONTAKT:
17462 na 19 00 uur.
Auto's en
06-320.330.16 (50 c.pm.).
auto-accessoires
Wenst u uw piano in
Tessa (18) is zo'n lekker OP
EEN GOEDE STEMMING?
GEWONDEN tienermeisje
M.G. Horst gedipl piano* T k. fietsdrager voor 2 fiet- 06-320*328*88 (50 c pm.).
stemmer Tel. 02940-11631.
sen op de trekhaak mklusief
* * * * * TIENERSEX * * * * *
lichtbak
snoerentrekker
Jong en onschuldig ...?
Huwelijk en
z.q.a.n. ƒ250. 02507-19583.
06 - 320*324*24 (50 c/m)
kennismaking
*TRIOSEX-KONTAKT*
06-320.320.92 (50 c.pm.).
Diverse
clubs
500 POOLSE DAMES
Ook voor partnerruil.
Gratis mfo-fotobroch.
UITDAGEND huisvrouwtje
Fotoboek ƒ 10. Stg. AMOR, Versier een afspraakje
met volle.., superheet.
Postb. 95, 4724 ZH Wouw. bel de SJANSLIJN
06-32.330.56 (50 c.pm.).
Tel 01640-52623.
06-320330.77 (50 c.pm.).
UITDAGEND tienertje gaat
Lieve vrouw met 4 kind., 37 jr., VLUGGERTJE: Kim verwent mee met 2 jongens. Trio'
zoekt langs deze weg lieve de jongens na de les.
06-320*326*01 (50 c.pm.).
man t/m 47 jr. om verder door 06-320*330*32 (50 c.pm.).
het leven te gaan. Br. o. nr.
De
SEXADRESSENLIJN elke
WAAROM WACHTEN? Zoek
755-77563 v d. blad.
nu de vriend of vriendin van je dag nieuwe adressen van de
Partner voor huwelijk, LAT, dromen. Afspreeklijn, luister hete dames&'meisjes
06-320.328.00 (50 c.pm.).
vriendschap of vakantie'' Bel en reageer direkt.
070-3361443, Partnerselect, 06-320 320.33 (50 c.pm.).
Wij behouden ons het
Postb. 623, 2280 AP Rijswijk.
WULPSE Loesje gaat lekker recht voor zonder opgave van
.
redenen teksten te wijzigen
Zie de colofon voor opga- tekeer met drie jongens.
of niet op te nemen
ve van uw rubieksadvertentie. 06-320 330 96 (50 c pm ]

Direkt Snel SEXCONTATi
De Live-Afspreeklijn.
06-320*322*88 (50 c pm ).
Duik snel in b,ed met een
hete meidi SSXKONTAKT.
06-320*328*02 (50 c pm.).
Een heet PRIVE-MEISJE
aan huis? Sexprivedating
06-320.325 04 (50 c.pm )
FLIRTEN met z'n tienen
Doe mee bel.de Rirtbox
06-320330011(50 cpm)
X.Y.Z B.V verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll verz
Dag-nachtserv. 020-6424800.

Diversen
T k Beo kooi grote voge
met uitneembare zijschi
en losse uitneembare bot
laden 2 stuks kleur wit ƒ
moderne salontafel i
164x X40 cm , donker
pisch
hout,
ingeboi
plexie bloembak ƒ 120
02507-12698
* T k eetkamerlamp ƒ 2
bureaulamp grote bol op
(Dijkstra) ƒ 75 Draag,
zwt-witTV ƒ25. 02507-16

UITZENDBUREAU

Natuurlijk heeft Effekt 2000 veel werk
Kom snel langs bij het uitzendburo voor uw toekomst
Met spoed gevraagd Afdeling administratief

GEROUTINEERDE SECRETARESSES
met WP 5.0-5.1

TEKSTVERWERKERS
met erv. op WP 4.2-5.0-5.1

BOEKHOUDER MET MBA + SPD
TYPISTES
(Zaterdag open van 10.00-14.00 uur).
Kom langs en laat je inschrijven.
Natuurlijk kunnen op bovenstaande banen zowel mannen, als vrouwen reageren.
het uitzendburo dat werkt'aan uwtó'ékomst! :'nn
Kruisweg 45, Haarlem, tel. 023-316250, 329850
Oosterdumplein 26, IJmuiden/tel. 02550-37444
Prof. Zeemanstr. 9, Zandvoort, tel. 02507-31013

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

S t ij lu Ol

KLEUREN COMBINEREI
MET FLEXA AMBIANCE

Flexa Ambiance helpt u bij het combineren van
kleuren van uw interieur. Hiertoe zijn zes actuele sti.
voor u in kaart gebracht. Bij iedere stijl horen 24 kleu
die zich onderling uitstekend laten combineren. Hou
in stijl met Flexa Ambiance!
l|l.
MET FLEXA HEEFT IEDEREEN HET IN ZIJN VINGERS. ^

en Zn
Paradijsweg 2
Zandvoort
tel. 15602

Wekelijkse Weekmèdia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tijd

Jonge kinderen
i kunnen veilig
l mee op de fiets

OSEF STANEK is Tsjecn,
maar voelt zich toch meer
verwant met Haarlem
waar hij 22 jaar woonde. Sinds
de politieke omwenteling in
zijn geboorteland woont hij er
weer. Tijdelijk, zegt hij. Stanek
werd gekozen tot burgemeester van een plattelandsgemeente, ruim honderd kilometer ten zuidoosten van Praag.
Na zijn ambtsperiode van vier
jaar wil hij weer terug. Tot die evenals de Hollandse poldergezich tussen uitgestrekte
tijd laat hij vooral Haarlem meente bestaat Svetla uit een groot kronkelt
door. Svetla heeft
warm lopen voor zijn Svetla. aantal buurtschappen. Maar het landbouwgronden
alleen naam gemaakt dankzij de Bo-

J

Haarlemse burgemeester
op Tsjechisch platteland

INISTER Maij-Weggen
wil ons meer laten fietsen. Maar dan moeten
Kinderen wel op een verantwoorde manier meekunnen.
De Consumentengids (oktoaantal inwoners is wat minder
ber) testte het huidige aanbod door Everhard Hebly
(twintigduizend), het landschap veraan zitjes voor kinderen tot
toont meer reliëf en afwisseling en
het is er iets armoediger.
een jaar of zes. De resultaten
Svetla lijkt qua opzet een klein
De toegang naar het hoofddorp
vindt men meevallen; in vergelijking met de vorige test bleek beetje op Haarlemmermeer, want waar het gemeentehuis gevestigd is,
er veel verbeterd.

M

door Gerrit Jan Bel
Zo was er een forse toename van
het aantal (schaal) zitjes met gordeltjes, wat positieve gevolgen had bij
de remtest. Ook zitjes waarvan voorheen de beveiliging tekort schoot,
bleven deze keer stevig op hun
plaats zitten. Fietskinderzitjes beginnen volwassen te worden, vindt
de Consumentengids, al blijft het
voor de kinderen tussen zes en tien
jaar nog wel tobben.

Bramen telen is simpel
'Thornfree' leveren grote vruchten, maar zijn nét even minder van
smaak.

ON HEBBEN ze in augustus en september voldoende gehad, water wat
minder; vandaar dat de bramen klein zijn maar wel zoet.
Langs wegbermen, dijken en
op de grens van bos en open
veld worden bramen gevonden. Niet de gecultiveerde
woekeraars met hun grote
stekels en supergrote vruchten uit de tuin, maar van die
lage kruipers met kleine donkerblauwe braampjes.

Z

door Bram Wolthoorn
Voor kinderen tot zo'n drie jaar
blijkt voor voorop de fiets de Bobiki
Mini (f 90) de beste koop; een voordelige keus is de GMG 808 (ƒ55).
Voor achterop zijn de beste koop de
Hamax Bike Rider (f 90) en de Rex
Achterduo (ƒ80). Beste koop voor
achterop de fiets voor kinderen tot
ongeveer zes jaar is de Bobine Maxi
(f 100).

LUIDSPREKERS- De kwaliteit van
kleinere luidsprekers is de laatste
jaren sterk verbeterd, concludeert
de Consumentengids (oktober) die
dertien van dergelijke modellen in
de prijsklasse tussen ƒ 400 en ƒ 750
testte. Wie de eenvoudige boxen van
zijn midi- of miniset door de aanraders vervangt, zal een veel betere
geluidsweergave krijgen.
Maar al is die geluidskwaliteit nog
zo goed, als de boxen verkeerd worden opgesteld, is daar weinig van te
merken. Vandaar dat de gebruiksaanwijzing daar uitgebreid op in
moet gaan. Helaas krijgen de meeste
fabrikanten op dit punt een dikke
onvoldoende. Als beste koop en met
het predikaat 'zeer goed' kwamen de
B&W V201 en de Mission 760 (beide
j 400 per jaar) uit de bus.

j FOTO - In Foto (oktober) een test
van de Nikon F-801S. Een robuuste
en betrouwbare camera die een optimale kwaliteit biedt, vindt het blad
dat in het testrapport (op één enkele
8 na) op alle onderdelen alleen maar
het cijfer 9 uitdeelde. Ook testte
men drie verschillende compactcaj mera's in dezelfde prijsklasse
(ƒ400): de Pentax Zoom 60-X, de
[ Olympus m-i en de Fuji DL 500 Mini} Wide. Alle drie hebben hun specifieke extra's. Degenen die zelf foto's
| ontwikkelen, kunnen lezen wat Foto
vindt van de Nova sleufprocessoren.
AUDIO - Degenen die op audio-gebied bereid zijn wat dieper in de buidel te tasten voor kwaliteit kunnen
deze maand wellicht wat van hun
gading vinden in de oktobernummers van Luister en hifi Video Test.
De laatste bekeek de eerste cd-speler
van volledige Nederlandse origine:
de Sphinx Project Nine. Men is er
enthousiast over, maar de prijs is er
dan ook naar: ƒ4250. Goedkoper
(ƒ3499) is de Audioanalyse PA90,
een klasse A-versterker waar Luister
naar keek ('muzikale eigenschappen op hoog niveau') evenals naar de
Onkyo tuner T-407 Integra (ƒ999).

COMPUTER - Omdat het aanbod op
die markt zo groot is, vallen computerbladen over het algemeen op door
hun veelheid aan tests. HCC
Nieuwsbrief van deze maand is daarop geen uitzondering. Prominent
wordt daarin deze keer GeoWorks
Ensemble gebracht, een tegenhanger van Windows waarvoor een vrij
'zware' AT nodig is, omdat het anders werken met de handrem erop
wordt. GeoWorks Ensemble presenteert zich als het alternatief, waarbij
zelfs multitasking op een XT (in
principe) mogelijk is.
Verder o.a. in HCC Nieuwsbrief:
Advance EL notebook (een 386SX
die in een attachékoffer past), FrameWork XE (geïntegreerd pakket
waarbij van de ene naar de andere
toepassing kan worden gesprongen), Evidence (een eenvoudige
'kaartenbak')
en Goal en Invent 42
(
'twee prettig geprijsde programma's voor administratie. Doelgroep:
de thuisgebruiker, scholen en kleine
bedrijven').

EN VERDER - De Waterkampioen
(no. 19) testte acht buitenboordmotoren
van 3,7 kW ('sterk genoeg voor
?
-0 km/h') en de Kampeer en Caravan Kampioen (oktober) beproefde
de Dorema President ('een caravanvoortent van goede kwaliteit en opvallend veel gebruiksmogelijkheden').

De 'gewone braam' (Rubus fruticosus) dus, bloeiend van mei tot
juli met de licht-zure vrachtjes
blauw geblakerd door de zon in
augustus en september. De teelt
van bramen is
simpel. Plant
een aantal bramenstruiken
als haag(je) tussen aan weerskanten horizontaal gespannen
draden aan palen. De oude
scheuten worden na de oogst
in oktober weggenomen. De
jonge loten worden pas na de
winter - om
vorstschade te
voorkomen aan de draden
opgebonden.

Bramengelei
Pectine, dat veel voorkomt in
appels, zwarte bessen, kruisbessen en abrikozen, komt vrij bij het
koken van deze vruchten en zorgt
ervoor dat jams en geleien stollen.
Bramen bevatten weinig pectine;
maak daarom eerst pectine door
een pond appels in stukjes te snijden en ze te koken tot ze behoorlijk zacht zijn.
Zeef de moes en voeg het vocht
met de pectine toe aan een pond
bramen, driehonderd cc water en
een pond suiker. Doe er bovendien nog het sap van een citroen
bij. Roer het geheel tot het kookt
en laat het zachtjes doorpruttelen
tot de massa strjf wordt. Af en toe
roeren voorkomt aanbranden.
Zeef de massa door een heel fijne
zeef. Deze zelfgemaakte bramengelei smaakt prima op een zondags beschuitje.

Tot die tijd
worden ze langs
de grond geleid.
. 'Himalaya' is>
een veel'geteeld"
ras voor in de
tuin. Weliswaar
met
doorns,
maar daar staat
een uitstekende
smaak tegenover. De doorn- • De braam behoort tot de rozenfamilie, bloeit vanaf
loze
rassen mei tot in oktober. Aan een en dezelfde tak kunnen
zowel vruchten als bloemen voorkomen
'Thornless
Tekening C. Wolthoorn
Evergreen' en

hemian glasfabriek, de grootste fabriek in Europa op het gebied van
kristal en ander glazen sierwerk,
met een orderportefeuille die voor
de komende twee jaar gevuld is.
'Haarlemmer' Josef Stanek raakte
er bij toeval verzeild. In 1988 gaf hij
er in samenwerking met de koren
van Svetla enkele concerten. Stanek
heeft in Haarlem en wijde omgeving
een grote faam als dirigent van diverse koren opgebouwd. Het visum
dat je toen nog nodig had, kreeg hij
alleen maar dankzij zijn kooractiviteiten, want Tsjecho-Slowakije zag
men hem liever gaan dan komen.
Stanek verliet in 1968 het land in
verband met het toenmalige regime.

Extra tochten
naar Pampus
Wegens enorme belangstelling
organiseert de Amsterdamse re
derij Naco extra vaarten naar
het i'orteiland Pampus. Van 12
tot en met 20 oktober kan men
met een authentiek stoomvaartuig uit de collectie van het Nederlands Scheepvaartmuseum
het eiland bezoeken. De rondleiding op Pampus duurt ongeveer
een uur. Vertrek iedere dag om
twaalf uur vanaf Steiger 7 achter het Centraal Station te Amsterdam. Terugkomst tussen
vijf en zes uur. De prijs bedraagt
twintig gulden voor volwassenen en zestien gulden voor kinderen van vier tot elf jaar. Reserveren is verplicht. Voor informatie en boekingen kan men
bellen naar 020-6262466.

Opbouwen
Na de omwenteling van 1989 gingen er in Svetla stemmen op om de
Westerse Stanek als kandidaat voor
de vacante burgemeesterspost naar
voren te schuiven. Stanek: „Men wilde de boel hier weer opbouwen,
maar ze wisten niet hoe. Toen hebben ze mij gevraagd, onder meer omdat ik al zolang in het Westen woon.
In Haarlem, waar ik voor de gemeente werkzaam was, zei men dat
het mijn morele plicht was terug te
gaan om te helpen. Ik ben toen met
een meerderheid van stemmen verkozen voor de duur van vier jaar. Ik
was kandidaat voor de coalitiepartij
van Havel. Overigens kom ik zelf uit
Karlovy Vary, ik kende Svetla eigenlijk nauwelijks."
In zijn werkkamer van het gemeentehuis te Svetla hangt een foto
van Havel. Aan de muur ook een
plaat van de Haarlemse Bavo. Op
tafel een Haarlemse gemeentegids en Delfts
blauw. Het is bepaald niet de inrichting die je
zou verwachten, *^—a—~**m
maar Stanek is
dan ook de enige 'Westerse' burgemeester van Tsjecho-Slowakije.

Wasmachine met
extra reservoir
Josef Stanek voor zijn gemeentehuis waar de deur altijd openstaat
Foto Everhard Hebly

structuren moeilijk zijn uit te bannen. Een geluid datje vaker in Tsjecho-Slowakije hoort.
Velen van de oude garde hebben
maar een doel voor ogen en dat is
hun stoel warmhouden, zo consta-

over voor een bezoek. Dat is ook een
van de redenen dat mijn deur hier in
Svetla altijd wagenwijd openstaat.
Ik vind het leuk als ik Nederlanders
en Haarlemmers in het bijzonder
mag ontvangen", aldus een gastvrije
Stanek.
Op 11 oktober
is hij te gast in
Haarlem. In het
Concertgebouw
van
Haarlem
^•"•• wordt een Gala
Benefietavond
gehouden voor Svetla. De avond is
de afsluiting van de actie 'Haarlem
helpt Svetla'. Er is op korte termijn
drie ton nodig om een aantal problemen in Svetla op te lossen. Uiteraard
wordt volop muzikale medewerking
geleverd door de inwoners van Svetla zelf. Kaarten a 22 gulden vijftig
zijn verkrijgbaar aan de kassa van
het Concertgebouw in Haarlem.

Koordirigent: 'Na vier jaar
wil ik terug naar het Westen'

Zestien uur werken
De problemen die de 'dirigent' er
ruim twintig jaar na zijn vertrek ontmoette, noemt hij groter dan hij
vooraf had ingeschat. Het grootste
probleem was en is dat de oude

r

teerde Stanek al snel, en dat verhoogt de arbeidsmoraal niet echt.
„De eerste weken werkte ik werkelijk zestien uur per dag. Maar ik ben
dan ook grote dank verschuldigd
aan Haarlem, waar men mij niet alleen met raad maar ook met daad
terzijde heeft gestaan. De steun vanuit Haarlem is echt fantastisch. Er
komen regelmatig Haarlemmers

De nieuwste wasautomaat van
Electrolux heeft een automatische vloeibare wasmiddeldispenser. De machine doseert
vanzelf de ingestelde hoeveelheid wasmiddel, waardoor geknoei met maatbekertjes en
vloeibaar wasmiddel tot het verleden behoort. Eens per zoveel
tijd kan de hele (navul) verpakking vloeibaar wasmiddel in dit
reservoir worden gedaan, waarna de machine voor elke wasbeurt de ingestelde hoeveelheid
automatisch doseert. Wie toch
nog eens met waspoeder wil
wassen, kan de traditionele wasmiddelhouder in het bedieningspaneel gebruiken. De adviesprijs van de wasautomaat is
ƒ2889,-.

Voedingstips voor kinderen

EDER KIND heeft zijn eigen manier van groot worden. Het ene kind schiet de
hoogte in, het andere blijft nog
wat langer kleiner.
ter globale aanbevelingen. Het ene

het beter om ter afsluiting van de
dag de tanden te poetsen. Een beker
water naast het bed is het beste om
eventuele dorst te lessen. Liever
geen limonade, omdat er dan suiker
op de tanden blijft plakken.
Meer informatie vindt u m de brochure 'Ze moeten er nog van groeien'. Voeding van vier- tot twaalfjarigen, informatie voor ouders. Deze
brochure kan worden besteld door
ƒ 4,25 over te maken op giro 4323700
t.n.v. het Voorlichtingsbureau voor
de Voeding onder vermelding van
bestelnummer 112 en de titel van de
brochure.

Wanneer ze er nog van moeten kind eet nu eenmaal als een wolf, het
groeien is het belangrijk dat er goed andere krijgt met moeite een bordje
en gevarieerd gegeten wordt. Blijft eten naar binnen gewerkt. Ook kan
een achtjarig kind wat achter in de in deze periode de gegeten hoeveelgroei, dan helpen bekers volle melk heid van tijd tot tijd sterk wisselen.
en borden vol eten niet. Een kind dat
Dat is normaal.
goed eet, drinkt en slaapt zal eens
gaan groeien. Het is dus een kwestie
Ontbijt
van geduld hebben.
Tussen het vierde en het twaalfde
Tussen het ontbijt en de laatste
jaar wordt aan het lichaam van het maaltijd van de vorige dag zit een
kind, of hij nu de hoogte in schiet of periode van twaalf tot veertien uur.
niet, flink gebouwd. De organen In die tijd is die laatste maaltijd echt Applecrumble
groeien en de botten nemen in om- wel opgebruikt. Daarom is het van
Recept voor kinderen om zelf te
vang toe. Er wordt veel gevraagd van belang dat een kind als regel ontbijt. maken: Appelcrumble (voor twee
het kinderlichaam, zeker gezien de Als een kind 's ochtends brood niet personen): l appel, l eetlepel suiker,
onuitputbare energie van de meeste goed kan wegwerken dan kan een mespunt kruidnagelpoeder, 2 eetlekinderen en het aantal verwondin- bord muësli of pap uitkomst bieden. pels margarine, 5 eetlepels bloem, 2
Net als volwassenen hebben kin- eetlepels bruine basterdsuiker,
gen van de regelmatige valpartijen.
Voor de bouw en reparatie zijn deren in de ochtendpauze ook wel zout, l dl vanillevla.
Schil de appel en snijd hem in
gezond eten en drinken van groot trek in iets. Dat kan best melk zijn
belang. Wanneer kinderen van de in (dat heeft een kind toch in ruime blokjes. Doe de appelblokjes met de
de tabel genoemde voedingsmidde- mate nodig), maar ook een boter- suiker, het kruidnagelpoeder en 4
len (en de globale hoeveelheden) da- ham, een appel of een kinderkoek. eetlepels water in een pan. Kook de
gelijks eten, krijgen ze voldoende Voor de gezondheid maakt het niet appelblokjes in een paar minuten
voedingsstoffen binnen.
uit of er tussen de middag of zacht. Doe ze over in een ovenvaste
Vier tot zeven jaar:
's avonds warm wordt gegeten. Het schaal. Smelt de margarine. Verbrood: drie tot vijf sneden; aardap- is in elk geval wel van belang dat een meng de bloem met de basterdsuipelen: een tot drie kleine; groente: kind dat niet tussen de middag thuis ker en een snufje zout in een kom en
twee groentelepels; fruit: een stuks kan gaan eten, een goed lunchpak- roer de margarine erdoor tot een
kruimehge massa is ontstaan.
(honderd gram); melk: vier kleine ket mee krijgt.
Schep dit op het appelmengsel. Bak
glazen (halve liter); kaas: een plak
de appelcrumble twintig minuten in
(vijftien gram); vlees, vis, kip, ei,
het midden van een voorverwarmde
vleeswaren honderd gram; halvari- Lekkere trek
Als de school is afgelopen komt de oven 175°C (stand 3 a 4).
ne, boter, margarine dertig tot veerServeer de appelcrumble heet met
lekkere trek. Het is weer een motig gram.
ment om iets te drinken en een hap- koude vanillevla. Per portie: 1520 kJ
Zeven tot twaalf jaar:
brood: vier tot zes sneden; aardappe- je te eten. Bij kleine etertjes is het (360 kcal), 4 g eiwit, 12 g vet, 110 g
len: twee tot vier kleine; groente: vier wel oppassen dat door het eten van koolhydraten.
groentelepels; fruit: een stuks (hon- 'lege calorieën' (vet en zoetigheid) Menusuggestie
derd gram); melk: vier kleine glazen de avondmaaltijd niet in het gedrang minestrone (groentesoep met maca(halve liter); kaas: een plak (vijftien komt. Vooral de oudere kinderen roni), applecrumble.
berg - plaats; 15. rapporteur - deel gram); vlees, vis, kip, ei, vleeswaren: die 's avonds niet meer zo vroeg naar
Horizontaal
\ oor uMïïrn o\er \ooiliny; kunt u op \u'rk1. voertuig - voertuig; 2. goedheilig- v.e. veer - nummer.
honderd gram; halvarine, boter, bed gaan lusten vaak voor het slapen (Luien \an half twri* lol \ i j f i i u r dr Voeilliii;sti'lclooii
\.m hi't % oorliclitiinïslmri-au \oor
gaan nog wel wat. Dat kan helemaal
Oplossing kettingraadsel vorige margarine: 35-40 gram.
man - wet; 3. kronkelige haal - mager
Voeding r.iadplri;i-n: UK - 8.212.272 (/' 0.40
De waarden in deze tabel zijn ech- geen kwaad, maar voor het gebit is de
- drempel; 4. kaassoort - vals - dwars- week: veldsalie.
per minuut).
hout; 5. deel v.e. loofboom - deel v.d.
hals - eerwaarde heer - veelkleurig; 6.
(ADVERTENTIE)
voorz. - verdriet - tuingereedschap dierengeluid; 7. kleur - wond - neus
reinigen; 8. sprookjesfig. - motorrace
- geheel de uwe; 9. titel - dividend spil; 10. een zekere - inh.maat - langspeelplaat; 11. tegenover - gesteente riv. in Italië; 12. noodsein - noot scheik. element; 13. voedsel - soort
verlichting; 14. nachtvogel - zenuw"WTf HEBBEN EEN ZWAK VOOR DESIGN
achtig - niet doen; 15. nu en dan EN WILLEN ABSOLUUT EEN UNIEK INTERIEUR"
overblijfsel - landbouwvoertuig.

Doorloper

Verticaal
1. voertuig - voertuig - voertuig; 2.
zacht - deel v.e. schip - grondsoort Europeaan - geliefde v. Jupiter; 3. de
onbekende - Int. Arbeidsinspectie meelspijs - boom; 4. hetzelfde - ouderw. auto - pers. vnw.; 5. wegkant zelfstandige jonge vogel; 6. Bijb.
plaats - sein - noot; 7. sportartikel toespraak - deel v. Amerika; 8. laatstleden - pi. o.d. Veluwe - pers.vnw. elektr. traktie; 9. water in N-Brabant
- briefaanhef - bloem - grondtoon; 10.
dichterbij komen - de oudere; 11. dominee - bejaard - soort hoger onderwijs - Fra. lidw.; 12. vruchtje - aankomend; 13. klein kind - doorgang - te
koop; 14. soort dakbedekking - hoge

Kedicticadrvs ATV: Weekmcdu,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)
Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving: Paul üusse

Zij vonden 't bij Van Reeuwijk Nieuwe Stijl

"Wij houden niet x.o van doorsnee. Ons interieur mag er wel een beetje uitspringen. En per
slot van rekening wil het oog ook wat, nietwaar?
Daarom zochten we echte
hoogtepunten qua design.
"VoO. *

Achteraf viel on/e speurtocht reu/e mee. Hij Van
Reeuuijk in Dicincn hadden we alles eigenlijk
heel snel voor elkaar. Daar staan alle topmerken
•voor 't complete interieur
geuoon voor 't uitkie/en."

SniL|i 7. Mcuk'lIxHiln ml DiuiK'n. ((120) fi'J'Ml 11
TOPA1CRKEN ALS Gr.I.DURl.AND, ARCO, CA.STn.IJN I'N 11 \RVINK.

Ski-lnn dit jaar
in Eindhoven
De jaarlijkse manifestatie 'Skilnn' zal van 10 tot en met 13
oktober voor het eerst onderdak
vinden in het nieuwe Beursgebouw in Eindhoven. Tot de deelnemers van de beurs behoren
sport- en sportmodezaken uit
het hele land wier gezamenlijke
aanbod een goed beeld geeft van
de stand van zaken in de mode
en techniek. Veel groter nog is
het aandeel van de toeristenindustrie op de beurs. Touroperators, vervoersmaatschappijen,
veel landelijke en regionale verkeersbureaus en tientallen
WV's zullen aanwezig zijn. De
aankleding is in stijl met zowel
compleet ingerichte skibussen
als kettingen en met dakkoffers
aangeklede auto's, met regionale klederdrachten en kunstnijverheid meer ook met films en
video's.

Openingstijden: donderdag en vrijdag
twaalf uur 's middags tot tien uur 'b
avonds, zaterdag van tien uur 's mor
gens tot tien uur 's avonds en zondag
van tien tot zes uur. Volwassenen betalen ƒ 12.50 en kinderen van vier tot en
met twaalf jaar f 7.50. Een gezmskaar'
(twee volwassenen en twee kinderen)
kost dertig gulden Het Beursgebouw
is vanaf liet NS-station en vanaf het
buscentrum Nechkerspoel binnen vijt
minuten te voet te bereiken. Vanat de
Eindhovense rondweg wijzen borden
'Centrum' automobilisten de weg.

Goochelen m NINT
Tijdens de herfstvakantie (van
12 tot en met 20 oktober) kunnen kinderen en volwassenen in
het Technologie Museum NINT
op verschillende manieren kennis maken met allerlei wonderbaarlijke goocheltrucs. In de
theaterzaal vindt een aantal malen per dag een goochelshow
plaats waarin natuurkundige
proeven een hoofdrol spelen. De
goochelaar laat onder andere
water stollen, haren rijzen en
konijnen verschijnen. In een
workshop kunnen kinderen vervolgens zelf aan de slag met diverse proefjes.

Maandag tot en met vrijdag van tien tot
vi)f uur, zaterdagen zondag van twaalf
tot vijf uur. Prijzen: kinderen tot en
met vijf )aar gratis; kinderen van zes
tot twaalf jaar en 65+ vijf gulden en
volwassenen zeven gulden. Het adres
is Tolstraat 129 te Amsterdam. Bereikbaar met tram 4 en 3 en NS-dagtoclit
nummer 67.

WEEKMEDIA 22

DONDERDAG 10 OKTOBER 1991

HOERA de BAKKERIJ
is klaar!
Wij er maandag

13 OkfODBI* weer helemaal.

Om dat te vieren hebben wij de volgende aanbiedingen:
Maandag:

Appelflappen

1,35

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfqrnuizen
Ook voor uw sanitair.
Inlichtingen en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60.
Werkplaats Schelpenplein.

l Nieuwsblad
zoekt

BEZORG(ST)ERS
Aanmelden: 02507-1 7166.

10

SINGER*

NAAIMACHINES - OVERLOCKMACHINËS

reparatie
. alle merken
P.E.M. Stokman
Prinsenhofstraat 7
Zanclvoort, 02507-20072
Maandag gesloten

ZIG-ZAG MACHINE, VRIJE ARM V.A. 369,-

Dinsdag:

Tompouces

1,35

Woensdag:

5 Krentebollen

2510

Donderdag:

Gevulde koeken

1,-

tricofs voor een behagelijke herfst,
de kleuren: antracief, ecru melleé, rood, groen, rafblauw, zalm.

Vrijdag + Zaterdag

5 Moorkoppen

7,50

Knoop shirt

tot maandag

ƒ 45,- 100% katoen
getrokken naald

Bakkerij PAAP

bijbehorende
legging
ƒ35,-

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

SPEKTAKEL VOORDEEL
Vriendelijk, vers en toch voordelig!

SPAR-NOORD
Maandagochtend geopend
iBijVaahkqóprvan:: isenï

^rveürpak;;";;!:'::;;';:;;;,;;;;;."^; Bij aankoop van

Granny
Smith

boeren
rookworst belegen
Hofstede kaas
500 gr.

r

<Dntyahgt;u gratjs' '•
zuurkool ;• -^

Vers van 't mes

Goudse jonge
Komijnenkaas

6,75

3198

gratis
een pot mosterd

ftpepen Magere
witbnood hamlappen

kilo

kilo

9,95

10,95

Halfvolle
koffiemelk

Brove
vepseworst

Vestje
dubbelknoops
ƒ 45,- 100% katoen
getrokken naald

Aanbieding
legging
5% lycra
NU ƒ 15,

1139

1,98

T-shirt

ƒ 29,95

100% katoen,
getrokken naald
model met 5-hoeks hals

Altijd volop parkeergelegenheid

l Celsiusstraat 19^1

aanbieding
legging
5% lycra

WEEMEMS geeff u meer!

nu

HERFSTTOCHT
MET BOOT EN BUS NAAR
KASTEEL DE "HAAR"
Met één van de schepen van Rederij NACO vertrekt u om
10.30 uur vanaf de Ruyterkade, Steiger 7 (direct achter het
Centraal Station in Amsterdam) richting Loenen aan de
Vecht.
Onderweg kunt u genieten van het schitterende landschap
onder het genot van een gratis kopje koffie. Om 12.00 uur
wordt u een drie gangen diner aangeboden. Rond 1 3.30 uur
gaat u van boord om plaats te nemen in de gereedstaande
luxe touringscars.
Er volgt een tocht door de in volle herfsttooi staande bossen
naar het grootste en mooiste kasteel van Nederland, "De
Haar". Hier krijgt u een rondleiding van ongeveer een uur
om vervolgens weer af te reizen naar het Amsterdamse
Centraal Station, waar u rond 17.00 uur arriveert.
Vertrekdata
Kosten

Reserveren

: dinsdag 29 oktober; dinsdag 5, donderdag 7
en zaterdag 9 november 1991, steeds om
10.30 uur.
: f 47,00 per persoon, maar tegen inlevering
van onderstaande volledig ingevulde bon
ontvangt u f 7,50 korting en betaalt u slechts
f 39,50 per persoon. Deze kosten zijn inclusief vaartocht Amsterdam - Loenen, gratis
kopje koffie, 3 gangen diner, bustocht, entree en rondleiding "De Haar".
: telefonisch bij Rederij Naco, de Ruyterkade
Steiger 7, 1011 AA Amsterdam, tel. 0206262466.

bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon bij Rederij Naco, de Ruyterkade Steiger 7 in Amsterdam betalen wij
slechts f 39,50 per persoon voor de herfsttocht naar "De
Haar".
l\Trfrrm-

Dntiim-

ƒ 59,95

100% katoen,
getrokken naald

bijbehorende
legging
ƒ35,-

TeWnnn-

AHre><5PnstrnH^'

Lang vest
met schoudervullingen

HALTESTRAAT 14 a, tel. 02507-15473

WnonplnfTts'
0

A n n t n l p<=>j-Rrin n:

WEEMMöM geeft u meer!

aanbiedingen geldig tot 30 oktober of zolang de
voorraad strekt.

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 650.000 BRIEVENBUSSEN

Donderdag 17 oktober 1991

Los nummer ƒ 1,50

Nieuw
51e jaargang nummer 42

Oplage: 5.100

Stichting maakt bezwaar tegen plannen Bruynzeel

l ZANDVOORT - De 'StichI ing Behoud Leefmilieu Louis
lOavidsstraat/Schoolstraat te
Zandvoort' heeft een bezwaar;chrift ingediend tegen een
roorbereidingsbesluit dat de
jemeenteraad genomen heeft.
Het besluit heeft betrekking
ip de plannen van Cees Bruynzeel om een winkelgalerij op
iet Raadhuisplein te bouwen.

praten met Bruynzeel. Bruynzeel
had de bewoners in een brief uitgenodigd om te komen praten, maar
hij kreeg als antwoord terug dat dit
geen zin heeft, zo lang er nog niets
concreet is.
Wel hebben verschillende omwonenden inzage gekregen in een rapport, het Distributie Planologisch
Onderzoek. Volgens dit onderzoek
zijn de plannen van Bruynzeel wat
betreft de beschikbare ruimte te realiseren.
Bruynzeel verwacht dat hij over
Zolang er nog geen concrete plan- een maand of twee een lokaal plaatje
icn zijn, wil de stichting nog niet kan presenteren: „Ik krijg nu aller-

"ollege stemt in
metdubieuze
toewijzing huis

ZANDVOORT - Het college
'an burgemeester en wethou:lers heeft ingestemd met een
omstreden verhuizing. Door
leze verhuizing komt een in.voonster van Zandvoort binlen een jaar terug in de straat,
:lie zij eerder had verlaten, de
Prinsesseweg.

ewest: Tietspad
luinen is nodig'
Het gewest hecht belang aan een
pute door de Amsterdamse Water'idingduinen. Zo zou er volgens het
gewest een pad moeten komen vanaf
iet Titanuspad, via de Duizendme-

grondprijs, 35 gulden per viere meter, wordt in het algemeen
heel redelijk beschouwd. De
Pensen zijn op zich wel bereid deze

Waterstanden
ËWate
okt
okt
okt
u okt
1
j okt
P okt
gokt
S 4 okt
5
okt

HW
09.34
11.55
00.20
01.10
01.45
02.15
02.52
03.27
04.02

LW
05.06
06.04
07.35
09.05
10.06
10.50
11.30
11.50
23.55

HW
LW
23.00 17.15
18.24
12.56 20.06
13.25 20.54
13.59 22.05
14.36 22.34
15.09 23.15

15.46
16.23 12.04

Vanstanden:
°He maan woensdag 23 okt. 12.08
°°dtij 17 okt. 09.34 u. NAP+46cm
ngtij 24 okt.

Or|

oi' wel begrip voor te hubbt.-n da' n<zaak wil uitbrulden. „Als •/.<•. n;<_••.
meedoen, clan bouw ik om u<; v:,^/.
heen."

Rem ovatie
^.•.o-iers van de Prinsesse/.'.•'j o11 uo Koningstraat /ijn
• h' "-.rvKn over de manier waar
's. '• s- •• ;i/en worden gerenoveerd

3

Andere belangen
Trees en Martha Burger maken
geen deel uit. van de stichting, die
strijdt tegen de plannen van Bruynzeei. Martha Burger: „Wij doen altijd alles zelf. De bewoners hebben
andere belangen. We wachten de
plannen gewoon al'. Maai' niet te
lang. Als er niets gebeurt, gaan wij
gewoon bouwen."

Run
L-; P ,• . % • : Zanckoort heelt
C
.-';•'; •;.,:: •";•' gelokt Een verO
'•-'-.".. .••;• ••.'\ e.enement en verslacj•'.-•" .'-:' v\'j~:\cï sportwedstrijden
/.' '.~ . • ':~'. op de?e pagina.

Tips
/oor de re.'uden in de
en Te Keur'.

De :,-.
•j 'j :

Raadhuis wordt gesponsord door...

Kantoor van
deze krant
wordt verbouwd
Het kantoor van het Zandvoorts Nieuwsblad wordt momenteel grondig opgeknapt. In
verband daarmee is de redactie
tijdelijk verhuisd naar het
hoofdkantoor in Amstelveen.
Het kantoor op het Gasthuisplein blijft echter wel geopend,
zodat persberichten en ander
materiaal hier afgegeven kunnen worden. Wie advertenties
wil afgeven, kan ook bij de medewerksters van de advertentieafdeling en de abonnementenservice terecht. Zij blijven aanwezig op het kantoor.
De redactie is via het gebruikelijke telefoonnummer, 18648,
te bereiken. De beller wordt dan
automatisch
doorverbonden
met het hoofdkantoor in Amstelveen. Rechtstreeks bellen
kan ook: 020-6451515.

Mannen proberen
benzine te stelen

ZANDVOORT - De 'kleine'
reclameborden zijn vorige
week in Zandvoort geplaatst.
In totaal dertig verlichte borden 'sieren' de Zandvportse
stoepen. Naast de dertig borden liet de gemeente al eerder tien grotere billboards
plaatsen. Ondernemers betreuren het dat de gemeente
niet overlegd heeft, over de
plaats waar de borden neergezet zouden worden. De reclameborden en de billboards leveren de gemeente
85.000 gulden per jaar op.

Bakker Keur. Deze was laaiend dat
hij het reclamebord voor zijn winkel
kreeg. Later bleek dat het om een
misverstand ging. Vermoedelijk
hadden de bouwvakkers een bouwtekening verkeerd gelezen en na
overleg werd het bord verplaatst.
Toch was de reactie van de bakker
kenmerkend voor de houding die
ondernemers hebben tegenover het
plaatsen van de reclameborden. De
heer Bruynzeel, van Jupiter, zag ook
een bord voor zijn winkel geplaatst.
„Er is geen overleg met ons geweest
waar de borden geplaatst zouden
kunnen worden. Dat is natuurlijk
jammer. Verder vind ik het niet erg
dat ze er zijn, want het levert de
gemeente geld op", aldus Bruynzeel.
Vorige week liep het plaatsen Op het Raadhuisplein zijn maar
van een reclamebord bijna uit op liefst vier reclameborden neergezet.
een rel. Bouwvakkers zetten een
Wethouder Van Caspel reageert
bord neer, vlak voor de winkel van hierop: „Je kunt over alles wel gaan

terweg naar Bloemendaal moeten
gaan.
Volgens het rapport is de aanleg
van een west-oostroute door de Amsterdamse Waterleidingduinen van
gewestelijk, provinciaal en randstedelijk belang. Met een dergelijke
route wordt de bereikbaarheid van
het strand vanuit Bennebroek, Vogelenzang en Heemstede vergroot.
Door deze route zou ook de druk
befietste weg door het duingebied
ZANDVOORT - Ondanks de mationtlast kunnen worden.
ge weersomstandigheden is de tweede editie van de Run van Zandvoort
succesvol verlopen. Voor het laatste
grote evenement van deze zomer
hadden zich 87 deelnemers gemeld
voor de hardloopwedstrijden. Daarnaast verschenen er vele bekenden aanwezig om de Run over de Boulevan radio en televisie om deel te ne- vard Barnaart extra glans te geven.
De enige honderden toeschouwers,
men aan de Prominentenrace.
waaronder de meeste van jeugdige
Uit de televisieserie 'Goede tijden leeftijd, vermaakten zich oppertaest.
slechte tijden', waren 'enige acteurs De start werd enigszins bemoeilijkt,

Kosten voor tuin
ijn onacceptabel'
ZANDVOORT - De bewoers van de Zandvoortselaan
•n de Haarlemmerstraat, die
[orige week een aanbieding
Jebben gehad om de grond van
lun voortuin van de gemeente
p kopen, hebben nog niet bejloten wat ze gaan doen. De
jijkomende
kosten zijn een one
kere factor.

Schoolstraat een bezwaarschrift het Raadhuisplein in.
hebben ingediend tegen het voorbeBruynzeel is niet de enige die planreidingsbesluit van de raad. „Ik wist nen heeft in hot gebied van do
niet dat er bezwaar is ingediend te- Schoolstraat. Martha en Trees Burgen het besluit. Ik ben daarover erg ger hebbun de vergunningen binnen
teleurgesteld. Natuurlijk zijn men- om hun zaak, Broodje Burger, uit t o
sen vrij om bezwaren in te dienen, breiden. Er komt een etage op de
maar ik vind het jammer dat het huidige winkel. De uitbreiding is noachter mij rug om gedaan wordt. Ik dig, omdat er te weinig ruimte is
heb zelf mensen mijn rapporten la- voor de cateringactiviteiten van
ten lezen, wanneer ze dat wilden en Broodje Burger. Wanneer de bouw
iedereen kan met mij mee praten." begint is nog niet zeker.
Teleurgesteld
Het voorbereidingsbesluit schept de
Bruynzeel reageert geschokt, wan- wettelijke basis om allerlei proceduBruynzeel vindt het jammer dat
neer hij hoort dat de bewonersstich- res te starten en luidt feitelijk het 'Broodje Burger' nu niet meedoet
ting van de Louis Davidsstraat en de begin van de 'werkzaamheden' op aan zijn project, maar hij laat weten

weg, maar zij moet wel wachten tot
de andere bewoners, die het huis tijdelijk als wisselwoning gebruiken,
er uit zijn.
Het college passeerde met de toestemming de eigen wethouder van
Volkshuisvesting, Termes, die het
niet eens was met de beslissing. Termes: „Er is van de normale procedure afgeweken. We hebben in Zandvoort een puntenstelsel, waarbij bepaald wordt of iemand in aanmerking komt voor een woning. Deze
mevrouw voldeed daar niet aan. Het
college besloot tot een ingreep op
basis van noodzakelijkheid, want de
vrouw had een verklaring van de
Medische Dienst. Ik was het daar
niet mee eens, want ik vond de motivatie onvoldoende."

In februari ging de vrouw een wolingruil aan met een gezin uit de
Follensstraat. De reden dat zij wilde
rerhuizen had te maken met de rewvatie. Zij kon niet tegen de troep
>n vertrok naar de Tollensstraat.
In de Tollensstraat kreeg zij ech;er last van de bel van de spoorwegoergang. Zo erg, dat de Gemeen.chappelijke Medische Dienst zelfs
Burgemeester Van der Heijden
•en positief advies voor een nieuwe wil niet reageren. Woordvoerder
•erhuizing verstrekte.
Snelders: „Het is een collegebeslissing en in verband met privacy-overwegingen worden over deze zaak
bijzonder geval
geen mededelingen gedaan.
De vrouw kreeg een andere woing aangeboden, maar zij wilde al[een terug naar de Prinsesseweg. Unaniem
~>aar vertrok een man naar een beDe gemeenteraad is op de hoogte
.ardenwoning, dus het huis kwam van de gang van zaken. Het geval is
rij. Dit huis wordt nu gebruikt als besproken tijdens een besloten
yisselwoning.
raadsvergadering. .Volgens fractievoorzitster Bosman-Paap heeft de
t Het verzoek kwam terecht bij het
lollege, omdat het hier een bijzon- raad unaniem haar bevreemding
Ier geval betrof. Na een beraad van over de zaak uitgesproken, maar
[nkele maanden werd op 10 septem- „het was een zaak van het college en
per het groene licht gegeven; de dat heeft gemeend die beslissing te
1
rouw kan terug naar de geheel gere- moeten nemen", aldus Bosmanoveerde woning aan de Prinsesse- Paap.

ZANDVOORT - Het gewest
iuid-Kennemerland wil zo
inel mogelijk een west-oostietsroute realiseren. Dat staat
n de nota Recreatief Fietspalenplan Zuid-Kennemerland.

lei folders binnen van bedrijven die
hun diensten aanbieden. Over zo'n
twee maanden wil ik weten wie er
wat doet. Daarna ga ik werken aan
concrete plannen." Bruynzeel verwacht dat deze plannen zeker niet
eerder dan over een halfjaar bekend
worden. „Ik wil de plannen eerst laten toetsen door specialisten, voordat ik er mee naar buiten kom."

Geen 'slechte
tijden' voor
hollende artiesten

ZANDVOORT - Twee mannen uit
Duitsland zijn op zondagochtend,
om tien over vijf, aangehouden nadat de politie het vermoeden had dat
ze een auto gestolen hadden. De auto
stond op de toegangsweg van Nieuw
Unicum. Bij onderzoek bleek dat de
auto eigendom was van één van de
Duitse mannen, maar dat zij geprobeerd hadden benzine te roven uit
een bestelbus, die daar ook stond.
Na verhoor zijn de mannen vrij gelaten.

overleggen. Als je dat altijd moet
doen, dan wordt besturen wel erg
moeilijk. Als mensen moeite hebben
met de plaats van een bord, dan kunnen ze een klacht indienen en dan
wordt die behandeld. We vonden het
plaatsen van de borden niet zo ingrijpend om daarvoor eerst nog te
overleggen."

naast zich neergelegd, voor wat
betreft de billboards. Voor de kleinere reclameborden had de commissie wel een positief advies verstrekt. Secretaris Lammers van
de Welstandscommissie: „De Welstandscommissie ging akkoord
als de borden niet allemaal bij elkaar gezet zouden worden, maar
verspreid. In tegenstelling tot de
Een Zandvoortse, zittend in de billboards vond ze de kleine reclazon op het Raadhuisplein, geeft haar mebordeii wel in het Zandvoortse
mening over de borden: „Ik vind het straatbeeld passen."
niet erg dat deze borden hier neergeToch zijn er mensen van mezet zijn. Deze borden zijn niet zo
groot. De andere borden, die bijvoor- ning dat de Welstandscommissie
beeld op het Friedhoffplein zijn ge- verantwoordelijk is voor het plaatplaatst, zijn veel erger. Ik kan mij sen van de borden. Eén van de
goed voorstellen dat bewoners daar reclameborden werd door een tegenstander al beplakt met een felbezwaar tegen hebben."
Met de grote borden bedoelt zij de ïe roze sticker. De tekst: 'Hoofdbillboards. De gemeente heeft het sponsor van uw Welstandscomadvies van de Welstandscommissie missie'.

Gewond bij val
ZANDVOORT - Een 9-jarige jongen uit Amsterdam is zondag omstreeks zes uur 's avonds gewond
geraakt, nadat hij op het terrein van
Gran Dorado ten val was gekomen.
De onfortuinlijke knaap is met een
snee in de lip en enkele gebroken en
loszittende tanden naar het Spaarneziekenhuis in Haarlem overgebracht.
(ADVERTENTIE)

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

omdat handtekeningenjagers het
vooral gemunt hadden op de acteurs, Wilbert Gieske ('Robbert'),
ZANDVOORT - Twee jongens van
Riek Engelkes ('Simon Dekker') en veertien jaar zijn zaterdag om tien
Pim Vosmaer, uit de bekende televi- over twee aangehouden, omdat zij
sieserie.
niet windbuksen op vogels schoten.
De jongens bevonden zich in het
Daarnaast behoorden Brammetje duinterrein ten hoogte van de Lo'Horlepiep' Biesterveld en bokser rentzstraat.
Pedro van Raamsdonk tot de meest
bekende personen. De bekende Nederlanders voltooiden de vijfhonderd nieter in goede conditie.

kosten te betalen voor de grond. Anders wordt het als de koopkosten er
bij komen. Het 'kosten koper' legt
zo'n duizend gulden bovenop de
grondprijs. Voor de meeste bewoners is dit onverteerbaar.
Een bewoner van de Zandvoortselaan: „Ik heb geen bezwaar tegen het
kopen van de grond. Ik vind de bijkomende kosten wel erg hoog. Een
ander bezwaar vind ik dat je afstand
moet doen van het Recht van Uitzicht, terwijl we daar zelf jarenlang
voor betaald hebben." De bewoner
overweegt zich te organiseren met
andere gelijkdenkende bewoners:
„Als we ons organiseren kunnen we
misschien rechterlijke bijstand inroepen. Want als het zo blijft, vind ik
de kosten onacceptabel. Dan gaan
we waarschijnlijk toch over op het
huren van de grond." Een bewoonster van de Haarlemmerstraat laat
weten het vreemd te vinden dat er in
de brief, die zij van de gemeente
kreeg, niets vermeld stond over de
bijkomende kosten. „Wij lazen in de
krant over de bijkomende kosten.
Wij weten ook nog niet of we de
grond toch gaan kopen. We willen
eerst uitzoeken hoe het precies zit
met de kosten."
Vorige week meldde hè'; Zanduoorts Nieuwsblad dat eeri medeVier bekende Nederlanders aan het werk tijdens de Prominentenloop. Van links naar rechts Pim Vosmaar, Riek
werkster van notarisbureau Gielen
had uitgerekend dat de bijkomende Engelkes, bokser Pedro van Raamsdonk en Wilbert Gieske voltooiden de vijfhonderd meter.
Foto Bram Stijnen
kosten op gemiddeld duizend gulden (per grondstuk komen.

Jongens schieten

Natuurlijk,

dit' krant moet ik lu-bln-n.
Omdat ik graag wil weten wat zich in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Xamlvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 11,00
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Daarna word ik abonnee en betaal per D maand ƒ 4,75* D kwartaal ƒ 15,00
D halfjaar ƒ 27.00 D jaar ƒ 49,00
* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling. Voor postabonnees gelden
andere tarieven.
l' kunt uw -abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-6(18.13.00.
. Stuur de/e bon in een open envelop naar
\Veekmedia, Antwoordnummer 10051. 1000 I'A
Amsterdam. L' hoeft ijeen post/egel te plakken.
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Te huur
garage

FAMILIEBERICHTEN

//er/ erx />/// lijn Opa en Oma de
Rooy met Intn 4e kleinkind

Kelly de Cocq v. Delvvijnen
dochter van Joke en Cor
en r;/s/t' van Rohhy

1991

DAT WIJ OOK SCHOENEN
VERKOPEN?
Een kleine kollektie in uitstekende
kwaliteit en pasvorm voor een
zeer redelijke prijs.

bij de Schelp
ƒ110,- p. mnd.
borg ƒ 200,-

Aangevraagde hinderwetvergunning

Inl. tel. 15212

Kerkdriel
8 oktober 1991

Bi) burgemeester en wethouders is een aanvraag om een vergunning ingevolge de Hinderwet ingekomen voor:
- oprichten en in werking hebben van een opslagloods voor visverkoopwagens met gekoelde vlsopslag en bakvoorziening aan de Voltastraat 1 te Zandvoort.

Te koop

De aanvraag en de andere stukken die op de aanvraag betrekking hebben liggen van 18 oktober t/m 18 november 1991 ter inzage bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op werkdagen
van 9.00-12.30 uur. De stukken liggen tijdens openingsuren ook ter inzage bij
de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34.

Rode Volvo 340
autom.
sept. 1986
K e r k s l r a a l

Lieve Pa 60 jaar
gefeliciteerd!
Eis, Rob
Lia, Kick
Joyce, Harry

Toch nog onverwacht overleed in volle vrede
mijn lieve man en onze lieve vader
Adrianus Simon Martinus Ruijter
echtgenoot van E. M. Bom
3 april 1933
9 oktober 1991
Zandvoort:
E. M. Ruijter-Bom
P. Ruijter
S. Ruijter
en verdere familie

20,

Z .1 n cl v o o r t

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

Oktober 1991
Rosenobelstraat 24
2042 JW Zandvoort

van
Gerrit Volkert Driehuizen

Meer en Duin 21 - Lisse
02521-13308

Aangevraagde bouwvergunningen
132B-91 Boul. PaulusLoot23
133B-91 Van Lennepweg bouwnr. 5

02507-15427

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

enz.
Deskundig advies.

Dames 1 van volleybalvereniging Sporting OSS wordt
gesponsord door „Totaal onderhoud van
Steenbergen" uit Heemstede.
De dames zijn te bewonderen op het ADA Schilpzand
toernooi a.s. zondag in de Pellikaanhal te Zandvoort.

i

HETZELFDE PRODUKT
Euro loodvrij ƒ 1.84
Super benzine ƒ l .99
Diesel
ƒ 1.12
(bij Palace Hotel)

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

EJTUH

uitvaartverzorging
kennemerlandbv

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
UITNODIGING
Uitnodiging aan alle leden van woningbouwvereniging „Eendracht Maakt Macht" te
Zandvoort voor de algemene vergadering op donderdag 31 oktober 1991, aanvang
20.00 uur in gebouw De Krocht, Grote Krocht 41, Zandvoort
1.
2.
3.
4.

6.

7.

8
9
10

Opening
Mededelingen
Notulen van de algemene vergaderingen van 20 juni 1991 en 10 september
1991 (ter inzage aan de balie op kantoor)
Begroting 1992
Aan de orde is de behandeling van de begroting 1992 en het bijbehorende werkplan. De begroting en het werkplan liggen vanaf 15 oktober 1991 ter inzage op
het EMM-kantoor
Accountantscontrole
Nadere rapportage van het bestuur m.b.t. de rol van de accountant bij de controle van de jaarstukken voorgaande jaren
Bestuursverkiezingen
In verband met de bestaande bestuursvacature zijn opnieuw bestuursverkiezmgen aan de orde. Volgens de statuten (artikel 10 2) moet een voordracht van
het bestuur bij de oproeping van de vergadering worden meegedeeld. Hierbij
draagt het bestuur de algemene vergadering voor: mevrouw J. M. Voolstra de
ROOIJ. Vermeld dient te worden dat deze voordracht een bindend karakter
heeft Het doen van een bindende voordracht kan ook geschieden door 20 leden. Deze voordracht moet tenminste 7 dagen voor aanvang van de vergadenng schriftelijk by het bestuur worden ingediend. Hierbij dient een lijst gevoegd
te worden met de handtekeningen en de namen van de leden die de voordracht
steunen en een door de desbetreffende kandidaat getekende verklaring, waarin
hij/zij vermeldt een eventuele benoeming te zullen aanvaarden.
Bennoheim
Voorstel tot het ontwikkelen van een bouwplan, de aankoop van grond en het
aantrekken van een lening ad. ƒ 1.950.000,- voor de bouw van 14 seniorenwoningen
Vaststelling datum voorjaarsvergadering
Rondvraag
Sluiting

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

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

-'V:i;a.;->jï:r-/v-:l)

Wij zijn dagelijks
geopend voor
in- en verkoop;
ook voor
inzending
goederenveiling.

Inl. 12164
Gasthuisplein

Het was overweldigend.
Bob van der Werff

Fa. Frank

en

CHRIS HARDENDOOD

Dakbedèkkingsbedrijf
Gespecialiseerd
in alle soorten
dakbedekking,
leien, pannen,
zink- en platte
daken.
Tevens rep. van
dakgoten.

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

Ook voor
timmer-, voeg- en
stukadoorwerk.

telefoon 023-385478

Tel. 02507-30890
023-343542

Lammy van der Werff-Verspuy

i^

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

D Nieuwsblad
zoekt

BEZORG(ST)ERS
Aanmelden: 02507-1 71 óó.

BASTILLE

Tel. 02507-13278

l^a|g^
akSdïeri

- plaatsen garage
-oprichten toiletgebouw
-plaatsen dakkapel
-uitbreiden garage

thomsonstraat 1
postbus 505
telefoon 02507-17741'
2040 ea zandvoort

DA G en NACHT bereikbaar

/.andvoort
Oktober 1991

ThorbeckestraatSO
Zuidlaan 47, Bentveld
Dr.J.G.Mezgerstraat56
Vinkenstraat 15

17oktoberl99l

5.

Uit aller naam:
J. Koper

ADVERTENTIES

Verleende bouwvergunningen
109B-91
113B-91
120B-91
089B-91

AGENDA

WAAROM BETAALT

-oprichten zwembad
-plaatsen schuurtje

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.0012.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij
het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij de
beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meerte worden verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting. Verder
kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten nodig zijn.

Fa. Gansner & Co.

zeggen wij u langs deze weg onze welgemeende dank.
Vooral de wijkverpleging en dokter P. Paardekooper.

Hierbij danken wij allen die ons 50-jarig huwelijksfeest, m welke vorm ook, tot een blijvende herinnering gemaakt hebben.

Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk hun bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Deze

Onze adviseuse zal u graag thuis bezoeken
om u kennis te laten maken met onze
complete serie grafmonumenten.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden

Onnesstraat 20. Deze afdeling is van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur
geopend.

gespecialiseerd
in grafmonumenten

Met droefheid geven wij kennis dat op 13 oktober 1991 in Glendale, California is overleden
onze lieve vader, opa en overgrootvader

betuigen wij U onze welgemeende dank.
Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en condoleances
waren voor ons een grote troost.
Uit aller naam:
Rinus Nansink
Ron en Cathy

-1 populier

Deze aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van dit blad ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamerlingh

BOOT NATUURSTEEN

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

Voor Uw blijk van medeleven ons betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van mijn vrouw en onze
moeder
Sophia Schaasberg

Aangevraagde kapvergunning
- Emmaweg 6

bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Ook is er op afspraak een bezoek mogelijk
aan onze showroom.
Voor kwaliteit, service
en een scherpe prijs

op de leeftijd van 95 jaar.
Glendale (California):
Maartje en Eddy
Cobie en Charles
Arie en Dagmar
Antoon en Ria
Gera en Michel
Galt (Canada):
Dick en Dons
Klein- en achterkleinkinderen

Degene, die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en een ieder
die aantoont dat hij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest, krijgt in een
volgend stadium van de procedure wederom de gelegenheid om bezwaar te
maken dan wel om beroep in te stellen bij de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State.

tel. 023-380482

Na een moedig en geduldig gedragen lijden is, op
11 oktober, van ons heengegaan mijn lieve man,
onze lieve vader en grootvader

Arie Anthoon Koper

Als daarom wordt gevraagd, kunnen tot één week voor de bovengenoemde
datum ook mondeling bezwaren worden ingediend. Daarbij is er dan ook gelegenheid tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd
gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen.

EXCLUSIEVE
BRUIDSREPORTAGE
TOM BRANDS

Op aanvraag sturen wij u vrijblijvend onze
folder.

15 oktober 1991
Jhr. P. N. Quarles van Uffordlaan 36,
2042 PS Zandvoort.
Overeenkomstig zijn wens heeft de crematie in
familiekring plaatsgevonden.

Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 18 november 1991 schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA
Zandvoort. Een ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage gelegd. Degene die een bezwaarschrift indient, kan vragen zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

voor inv

Lorentzstraat 91
2041 RC Zandvoort
De crematie heeft op maandag 14 oktober plaatsgevonden.

Hermanus Adrianus Berntsen
echtgenoot van
Cornelia Wilhelmina Noordenbos
op de leeftijd van 81 jaar.
Zandvoort:
C. W. Berntsen-Noordenbos
Ursem:
Rob en Meta
Kleinkinderen
en verdere familie

schuifdak
radio/50 000 km
A.P K en 10000 km beurt
okt 1991
ƒ9750,tel. 02507-19599.

PRAATJES? WERELDNIEUWS? DORPSNIEUWS?
TIPJE VAN
WIJ

DE SLUIER OPLICHTEN?

MAKEN RIGOREUS EEN EINDE AAN

DE GERUCHTEN:

De bestorming kan beginnen want LA BASTILLE is
met ingang van 24 oktober as
IEDERE dag geopend van 10.00 uur 's ochtends (door de week 12.00 uur)
tot 2.30 uur 's nachts!

IKZIEJEINLABASTILLE
3

Mathieu Ff Michel
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Bewonerscommissie voelt zich gepasseerd bij renovatie woningen Prinsesseweg/Koningstraat

9

'Gemeente is afspraken niet nagekomen
ZANDVOORT - Bewoners van de Prinsesseweg en de Koningstraal, bij wie de woningen gerenoveerd worden, zijn van mening dat de 'gemeente en het architectenbureau Akropolis gemaakte afspraken niet zijn nagekomen.
De betrokken bewoners zijn echter nog het minst te spreken over
veranderingen in de verbouwing,
De woningen van de Prinsesseweg zonder dat ze daar iets van te horen
en de Koningstraat, die stammen uit kregen. Fred Bouman: „Eerst werd
1919, zijn hard aan een flinke op- gezegd: 'alles wat gesloopt wordt,
knaptaeurt toe. Half april zou de ver- wordt weer teruggeplaatst'. Maar zo
bouwing beginnen, maar deze werd is het niet. Doordat het dak met één
uitgesteld naar eind mei. Nu, zes dakpan verlengd is, kan het zonnemaanden later zijn de woningen nog scherm niet meer opgehangen wormet klaar en de verwachting is dat den. Mensen die vroeger een zônnede verbouwing pas in december al is scherm hebben laten ophangen,
afgerond.
kunnen nu een nieuw scherm koPmel Paap, Fred Bonman en Piet pen."
Keur maken deel uit van de bewonerscommissie en zij verwoorden
het ongenoegen van de betrokken Verbolgen
bewoners. De voornaamste klacht:
„Er zijn ook voorbeelden te noe„De gemeente en het architectentau- men, waarbij er geldbesparing in het
icau zijn gemaakte afspraken niet geding was. Zo worden de deuren
nagekomen. De afspraken zijn vast- van de huizen vervangen, maar de
gelegd in een contract, maar daarna deurposten worden alleen opgezijn er nog allerlei dingen veranderd knapt en geschilderd. Het dakraam
zonder dat de bewoners daarin ge- werd geen tuimelraam, maar een
kend zijn ", aldus Fred Bouman.
steekraam. Daardoor moet je nu
halsbrekende toeren uithalen op een
krukje om het raam open te krijBrievenbussen
gen", aldus Pmel Paap. Een andere
De schuld voor de vertraging werd kwestie is die van de geiser. Volgens
gelegd bij het Rotterdamse architec- afspraak zou die geplaatst worden in
tenbureau. Bouman: „De verbou- de schuur. Het Energiebedrijf Zuidwmg werd met een maand uitge- Kennemerland (EZK) gooide echter
steld, zonder dat daarvoor een reden roet in het eten. In een brief aan de
werd opgegeven."
betrokken bewoners laat de gemeenDaarna ging er nog van alles mis. te weten dat de EZK de voorgestelde
Pmel Paap: „Er werden bij voorbeeld verplaatsing van de bestaande geiverkeerde deuren geleverd. Schuur- sers naar de schuur niet toestaat. De
deuren met brievenbussen. Dat le- geisers zijn daarvoor ongeschikt.
verde ook weer een vertraging op." Daarom moet er een nieuw type gei-

door Ivar Dobber

(ADVERTENTIE)

Hoewel de woningen in de Koningstraat al bijna klaar hadden moeten zijn, wordt er nog aan gewerkt.
ser, voorzien van een rookgasventilator, geplaatst worden in de keuken.
De bewoners zijn daarover zeer
verbolgen. Ook al omdat mensen
met een eigen geiser een nieuwe
moeten aanschaffen. De prijs hier-

van bedraagt 1750 gulden, maar volgens een nieuw voorstel van de gemeente gaat een nieuwe geiser 1450
kosten. Dit voorstel is echter nog
niet bevestigd door de gemeente.

ZANDVOORT - De dames
zaalvoetbalcompetitie is al enige weken aan de gang en Nihot
Jaap Bloem Sport doet het uitstekend. Door de vijfde wedstrijd met 4-3 te winnen werden acht punten binnengehaald.

Nipte zege dames
Nihot Jaap Bloem

Bewoners kunnen ook een geiser

combinatie met Dorothea Vork, wist
Pauline van Paridon de score te openen: 0-1. Vlak voor de rust hielp de
tegenpartij Nihot Jaap Bloem Sport
een handje door de bal in eigen doel
te schieten: 0-2.
Nihot Jaap Bloem Sport ging in de
tweede helft goed door, wat al snel
de derde treffer opleverde. Na een
goede combinatie tussen Gitte Regeer en Nancy Keuning kon Joyce
Valks de bal keihard inschieten: 0-3.

huren. Dit kost veertien gulden per
maand, twee keer zo duur als de
oude prijs als gevolg van een grotere
capaciteit. Fred Bouman vindt het
kopen van een nieuwe geiser onverteerbaar: „Het mag toch niet zo zijn
dat mensen moeten gaan betalen

*.•RESTAURANT
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Met nog vijf minuten te gaan was
het coach Remco van Lent, die de
dames met zijn aanwijzingen weer
wakker schudde. Joyce Valks slaagde er toen m om een vlot lopende
aanval af te maken: 3-4. In deze
stand kwam geen wijziging meer en
Nihot Jaap Bloem Sport kwam met
de schrik vrij.

Renée Truder ruilt hondentrimzaak
in voor eetkamer 'De Gulle Toine'
ZANDVOORT - Renée Truder had eerst een hondentrimzaal, maar na 35 jaar wilde ze
wel wat anders. Aangezien ze
ook al actief was in de horeca,
lag haar keuze voor de hand: ze
startte een eetkamer aan de
Boulevard Barnaart: De Gulle
Toine.

Vanaf volgende week is de eetkamer, want zo noemt de eigenares het
etablissement, op vrijdag, zaterdag
en zondag ook voor een kop koffie
vanaf twaalf uur geopend. Op de andere dagen, dinsdag, woensdag en
donderdag vanaf vijf uur.
Renée Truder belooft geen hond
in de pot, maar klanten kunnen van
haar iets extra's verwachten: „We
proberen het anders te doen dan restaurants. We pretenderen dan ook
niedienst, dames A.Beijnes/M. Was- geen restaurant te zijn, maar een
senaar, collecte Wereldmissiedag.
eetkamer met een zo goed mogelijk
service, gezelligheid en natuurlijk
Nieuw Unicum:
kwaliteit."
Zaterdag 10.45 uur: Past. Th. W. De Gulle Toine biedt de eter vis- en
Duyves (R.K.)

Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeuwen, medewerking Hervormd kerkkoor.

Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.30 uur: Morgendienst ds.
Zondag 10.00 uur. Kand. mw. E. van A. Snijders.
Ue Vate, Kampen.
Zondag 19.00 uur: Zending, ds. Vollenweider.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
\PB:
Jehova's Getuigen:
Vanaf 10.30 uur Kontaktdag in ge- Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
bouw
NPB-Bloemendaal,
geen Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
dienst in de Brugstraat.
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Kooinskatholieke Kerk:
Haarlem, tel. 023-244553.
Zaterdag 19.00 uur: woord/communiedienst
Zondag 10.30 uur: woord/commu-

Burgerlijke stand
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is

opgericht in

Periode:
8 - 14 oktober 1991
Ondertrouwd:
van Velthoven, Edwin en: Hrndriks,
Greta.
Gehuwd:
Versteege, Ronald Willem en: Wertheini, Irene Margaretha.
van der vliet, Franciscus en: Eldering, Angelique Johanna Maria.
Geboren:
Senaa Saadia, dochter van: Rikkers,
Jamal Marcellinus Theodorus en:
Krini, Zohra.
Roxanne Marion, dochter van: Keislair, Alphonse George en: Pérez Tarazona, Marion Fanny.
Overleden:
de Wit, Aaltje, oud 93 jaar
Aldenhuijsen geb. van Dijkman,
Bernardina Marianna, oud 75 jaar.
van den Elshout geb. Klarenaar, Mana Louisa Johanna, oud 89 jaar.
Ruijter, Adrianus Simon Martinus,
oud 58 jaar.
Berntsen, Hermanus Adrianus, oud
81 jaar.
Beers geb. van Item, Wilhelmina
Bernardina Johanna Josephina, oud
85 jaar.

ZANDVOORT - Een Zandvoortse
kraamverzorgster, Henriëtte van
der Donk voert actie voor Ethiopische vluchtelingen, die in een flat in
de Lorentzstraat wonen. De Ethiopiërs zijn afkomstig uit Eritrea, een
gebied waar een burgeroorlog
heerst. Ze hebben asiel aangevraagd
in Nederland.
De vluchtelingen, een echtpaar
met een zes maanden oude baby en
een jongen en een meisje wonen al

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is met nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openingstijden (alléén voor recepten): zater-

ZANDVOORT - Concordia
verschafte zich zondag vier
mogelijkheden tegen Zandvoortmeeuwen en even zoveel
keer was het raak ook. De
Zandvoorters konden daar
maar één treffer tegen over
stellen en verloren zodoende
met 1-4.

In de eerste helft speelde Concordia wel verzorgd voetbal, maar echt
gevaar ontstond daar met uit Zandvoortmeeuwen speelde in die eerste
fase te mat en kreeg daardoor eveneens geen goede kansen. Het meeste
gevaar kwam van een paar vrije trappen, die echter mets opleverden In
de Zandvoortse achterhoede speelde Remco Nigtevecht een goede pai tij maar hij kon er niets meer aan
doen toen een misverstand m zijn
defensie door de Concordia-spits
werd afgerond. Nog voor de rust
werd het zelfs 0-2. Wederom een te
zwakke afweer waarvan Concordia
dankbaar gebruik maakte.

In de tweede helft een zeer agressief Zandvoortmeeuwen dat Concordia geheel in de verdediging terugdrong. Door de wissels Mare van deiBerg en Riek de Haan voor Francis
de Boer en Jack Goedegebuui e werd
er een enorme druk op het Hillegomse doel uitgeoefend. Een druk,
die eigenlijk al in de eerste helft had
moeten worden toegepast
Het was echter nog niet te laat
Vooral toen Barry Paap, na een
kwartier spelen, de achterstand verRenée Truder in De Gulle Toine.

Folo Bram Stijnen

vleesspecialiteiten, maar in de toekomst ook wisselende winterschotels zoals kapucijners en zuurkool.

Voor kinderen zijn er menu's zoals
een petit-fonduetje, spare-ritabetjes
of kipvariantjes.

Zandvoortse actie
voor Ethiopische
vluchtelingen

bankstellen en eventueel vloerbedekking. Welkom zijn ook kinderkleren en andere babyspullen. De
baby heeft dringend wmterkledmg
nodig, maar een wiegje en een boxzijn ook welkom. De moeder van de
baby is in verwachting van een twee
de kind.
Henriëtte van der Donk kent de
mensen omdat ze daar gekraamd
heeft. Mensen die spullen hebben
kunnen met haar contact opnemen
Tel.: 02507-18560.

twee jaar in de flat in de Lorentzstraat. Ze zijn in afwachting van de
behandeling van hun asielaanvraag.
Henriëtte van der Donk is op zoek
naar spullen die m het huis gebruikt
kunnen worden zoals stoelen en

j Weekenddiensten
Weckend: 20/21 okt. 1991

voor

Agressief

Weekenddiensten
Weekend:
19/20 okt. 1991

Inmiddels is het huis van Fred
Bonman bijna klaar en kan het opsiclevcid worden Voor Bonman
moet er echter nog wel wat gebeuren
vooi dat hij de oplevering accepteert.
, Het dakraam moet worden veran
derd, het voorkozijn moet nog netjes
foto Bram Sl'jnr i afgewerkt worden en de tuin is ook
nog niet opgei umid. Tijdens een mvoor de veranderingen Het mag de formatie avond hebben we gevraagd '
bewoners geen geld kosten "
hoe de mensen te werk gingen. Er
De bewoners hebben contacten werd toen geantwoord: 'Netjes, u '
met de Woonbond Mechteld Linze zult niet zien dat ze geweest zijn'.
van deze belangenorganisatie heeft Nou dat is dus niet zo, er moet dus
een verklaring waarom er dingen nog wel wat gebeuren voordat het
misgegaan zijn „De gemeente is als helemaal goed is."

De Zandvoortse dames geloofden
het toen wel, waardoor Video Kennemer geheel in de wedstrijd terug
kwam. Wies Dongen probeerde het
team nog wakker te houden maar
dit lukte niet en Video Kennemer
trok de stand gelijk: 3-3.

ZAKELIJK BEKEKEN
'.• • • Bouü::vAim
; BARNAART 67
ZANDVOORT

opdrachtgever do eerst venintwoor
dohjkc' Het aichilectonbureau is do
adviseur van de gemeente Het bu
reau geelt do tekeningen en het mlormatieboekje uit De bcwonois
maken aan de hand daarvan aispiaken mot de gemeente Wat er hier
misgegaan is, dal de gemaakte af
spraken niet conespunderen met
het mfnrmatteboekje "
De gemeente laat bi] monde van
woordvoerder Snelders weten dat do
plannen inderdaad zijn aangepast
,,Tijdens de bouw bleek dal het tochnisch onmogeli]k was om tuimehamen aan te brengen Daarom is gekozen voor andere ramen " Voor de
geiser geldt een zeilde sooi t verhaal.
,,Bi] de eerste keuring ging liet ener
giebednjf niet akkoord met de geiscr en stelde dat ei nieuwe geiseis
moesten komen Overigens zijn de
bewoners niet verplicht een nieuwe
geiser te kopen, ze kunnen er ook
een hui en", aldus voorlichter Sncldei s
Het aichitectenbureau Akropohs
wil niet leageren op de uitspraken
van de bewoners Medewerker
Voogt: „We willen eeist met de be
woners zelf ovei de klachten pralen
Daaina zullen we samen met de op
dtachtgever (de gemeente) naar een
antwoord zoeken."

Netjes

Tegenstander Video Kennemer
begon sterk, maar de defensie onder
leiding van een goed keepende Marga Koopman hield stand. Na ongeveer tien minuten trokken de dames
van Nihot Jaap Bloem Sport de wedstrijd naar zich toe. Na een goede

;,(3RAND CAFÉ
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dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.
Buiten de openingstijden alleen m
dringende gevallen en na telefomsche afspraak.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Ehzabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat CA, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13088, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19398.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991.
/'1,50 voor een enkele rit, /2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maan
dagavond van 19.00-20.00 uur Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere mwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld, tel.
023-329393 op werkdagen 12 00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wctswinkcl: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vcrcniiting van Huurders: Gratis advies voor leden.
Spreekuur eerste en derde dinsdag
v d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierde dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
uur. 't Stekkie, Flcmmgstraat 9.
(Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdagvan de maand van 19.30 tot 20.00 uur
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 01500.
Tavi: tel. 12600.

klemde naar 1-2 Zandvoortmeeuwen rook de gelijkmaker, maar m
het Concordia doel stond een voor- ,
treffelijk doelman, die zijn ploeg op '
de been hield
Na een half uur nam de druk iets [
af waardoor Concordia aan een paar ~
counters kon werken. De tweede
counter was raak. De linkerspits
kon gemakkelijk door de Zandvoortse defensie lopen en lotade de bal
fraai over doelman Bos m het doel:
1-3. De Zandvoorters bleven het proberen. Schoten van Barry Paap, Jos
van der Meij en een koptaal van Riek .
de Haan werden echter gepakt door ,
de Concordia-doelman. Vlak voor t
het emdsignaal viel definitief het •
doek voor de badgasten, toen Con- ,
cordia de volgende uitval doeltref-'
fend afrondde- 1-4. Een teleurstellend resultaat, want bij een overwmmng was Zandvoortmeeuwen op een' .
tweede plaats op de ranglijst beland. •
Komende zondag moet Zandvoortmeeuwen naar het nog zonder
puntverhes zijnde Hillegom, dat
zondag Heemstede met maar liefst
9-2 afdroogde. Een zeer zware opga- r
ve zal dat worden voor de Meeuwen, ,
maar de bal is rond

Diefstal
ZANDVOORT - Een 33-jarige man
uit Heemstede heeft zaterdag aangifte gedaan van een diefstal uit een
kleedkamer van de voetbalvereniging Zandvoort'75. De man had een
gouden horloge, een geldbedrag van
vijftig gulden en een bos sleutels in
de kleedruimte achtergelaten.

Meeste deelnemers
ZAND VOORT - De sollicitalieclub bestaat sinds februari 1990
en is gevestigd in Haarlem. Onlangs vond de 125ste deelnemer
aan een sollicitatiecursus een baan Sollicitatietrainster Chris
Boneenaar en een kandidaat aan het woord.
In anderhalfjaar tijd heeft de sollicitatieclub een behoorlijk lesultaat
geboekt. Smds de start hebben twintig groepen een cursus solliciteren
gevolgd. Trambtei Chris Bongenaai
„Tachtig procent van de deelnemers
vindt een baan. Gemiddeld doen ze
daar zo'n tien weken over "
Volgens de tramstei schuilt het
geheim van het succes van de cursus
in het praktische karakter ervan
,,We spiegelen de deelnemers geen
wonderen voor. Ze moeten zelf ook
flink aan de slag Tijdens de training
geven we tips en iniormatie over vel schillende facetten van het solliciteren. De deelnemer wordt bewust gemaakt van zijn kwaliteiten en die
leert hij goed te veikopen Damnaast wordt eenderde van de tijd besteed aan het oefenen van soliu'itatiegesprckken. Zo komt er bij vooi
beeld ook een personeelsfunclionaris van buitenaf om met de deelnemers te praten. Het is echter nog
nooit gebeurd dat een deelnemer via
deze gesprekken een baan gekiegen
heeft, maar het is natuurlijk wel mogelijk."
Twintig procent van de dcelnc
mers vindt dus geen baan na het
volgen van de cursus Chris Bongenaar: „Deelnemers vallen af omdat
ze bijvoorbeeld ziek worden, ot om
dat er andere problemen zijn dan
het solliciteren. Daar kunnen wij
mets aan doen De solhcitatieclub
verzorgt alleen de training en geeft
adviezen. Het wil cchtei niet zeggen

dat de mensen die afvallen hopeloze
gevallen zijn."

Intensief
Een deelnemei noemt de cursus
„erg intensief" ,.Je krijgt erg veel
informatie op je af tijdens de cursus
van drie weken Daarbij komen je
sterke en zwakke punten ook naar
voren We hadden een groep van
twaalf mensen, maar zeven daarvan
hebben al een baan Ik ben nu een
maand bezig en ik hoop dat ik tainnonkort ook aan het werk kan "
Om voor de cursus m aanmerking •
te komen, moeten kandidaten aan
velschillende voorwaarden voldoen: t
ze moeten langer dan zes maanden,
weikloos zijn en ingeschreven staan
bij het Arbeidsbureau. Bovendien
moeten deelnemers Nederlands
kunnen lezen, schrijven en spreken,
on er woi dt van de mensen verwacht.
dat ze een duidelijk beeld hebben
van het werk dat ze willen gaan,
doen.
j
Deelname aan de solhcilatieclub
is gratis. De club maakt deel uit van*hel Arbeidsbureau. Na de cursus
van di ie weken, gaan de deelnemers
solliciteren Ze kunnen gratis gebruik maken van kranten, typemachines, computers, kopieerapparaten, postzegels 011 de telefoon. Mensen die van buiten de stad komen,
krijgen zelfs de reiskosten vergoed.
Werklozen uit Zandvoort kunnen
contact opnemen met de sollicitatieclub via 02:5-320088.
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Maatje in aantocht

NAAIMACHINES - OVERLOCKMACHINES
reparatie
. alle merken '
P.E.M. Stokman
Prinsenhofstraat 7
Zandvoort, 02507-20072
Maandags gesloten

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Lijsterstraat 4-26,
huur ƒ 513,38 per maand.
2-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens.

Z1G-ZAG MACHINE. VRIJE ARM V.A. 369,-

Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag
rnax."ƒ3325,00 zijn.

Dr. C. A. Gerkestraat 35:

2. Lorentzstraat 413,
huur ƒ 673,31 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag
niax. ƒ4365,- zijn.

3. De garage Voltastraat K,
huur ƒ 79,43 per maand.
De toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer. Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/huurster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1. 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur in
het gevelkastje ten kantore van EMM.

Goed onderh. vrijst. woning met ruime berging en gezellige tuin. Ind. beg.gr. hal,
woonk. met parketvloer, eetkeuken, speelhoek, toilet, slaapk., 1e et. 3 slaapk., badk.
met ligbad en wastafel, vliering, c.v.
Vr.pr. ƒ 265.000,- k.k.

Willemstraat 31:
Karakteristieke hoekwoning in centrum
Zandvoort. Ind. beg.gr. entree, gang, kamer
en suite met serre, achterkamer + atelier,
mooie eetkeuken met inb.app., 1e et. 5
slaapk., ruime hal, badk. met douche, wastafel en toilet, 2e badk. met ligb., wastafel
en toilet, bergruimte, vliering c.v.
Vr.pr. ƒ 298.000,- k.k.

Burg. van Alphenstraat 57/20:
Tweekam.app. op 7e et., balkon zuid/oost.
Ind. entree, hal, woonkamer, keuken met
afzuigkap en koelvrieskast, 1 slaapk., douche en toilet, Serv.k. ƒ 280,- p.m. incl. verw.
Vr.pr. ƒ119.000,- k.k.

autobedrijf

Pakveldstraat 21

Patrijzenstraat 46:

RUILRUBRIEK
1. Aangeboden:
2-kamerwoning, Lijsterstraat 4 (rustige omgeving), huur ƒ 518,33
per maand.
2-kamerwoning met woonkamer, slaapkamer, open keuken, c.v.,
douche en berging.

Gevraagd:
Goedkopere woning (niet in Nieuw Noord) met minimaal 2
kamers.

2. Aangeboden:
4-kamerwoning, Lorentzstraat, huur ƒ757,06 per maand.
4-kamerwoning met woonkamer en 3 slaapkamers, douche, c.v.
en berging.

Gevraagd:
Kleinere woning.

3. Aangeboden:
4-kamerflatwoning, Van Lennepweg, huur ƒ 397,75 per maand.
4-kamerwoning met woonkamer, 3 slaapkamers, douche en berging.

Gevraagd:

Geheel gerenoveerd driekam.app. op 2e
et., balkon zuid/west. Het app. is grotendeels v.v. kunststof ramen en kozijnen. Ind.
hal, toilet, keuken, woonkamer, badk. met
douche, 2 slaapk., c.v. Serv.k. ƒ324,- p.m.
incl. verw. Het app. wordt gestoffeerd opgeleverd.
Vr.pr. /139.000,- k.k.

VERHUIZEN?

Burg. van Fenemaplein 10/4:

Verhuizen is vakwerk!

Onder architectuur verbouwd driekam.app.
(vh 4) op 2e et. Balkon aan oost- en westzijde. Ind. entree, hal, grote L-vormige woonk.
met open haard, 2 slaapk., toilet, badk. met
ligb. en wastafel, luxe keuken met eetbar en
inb.app. Serv.k. ƒ 425,- p.m. Het app. wordt
gestoffeerd opgeleverd.
Vr.pr. ƒ 275.000,-k.k.

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

Gevraagd:

VRHUKRS

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

Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

Te koop kopieermachine

GESTETNER 4130 (NIEUW)

Maar J.M.

Reserveer uw eigen privé squashbaan! Er
zijn nog slechts enkele avonduren vrij.

Nieuw:
JEUGDSQUASH - meisjes en jongens na
schooltijd v.a. ± 10 jaar.

BADMINTON
Nieuwe club voor dames/heren beginners
op maandagavond 20.30 uur.

Nieuw:

Pr. J. vam Santen
In 1983 verscheen het boek Weimar.
Tussen fascisme en communisme.
Een geschiedenis van de ondergang van de
Weimarrepubliek. (2e druk 1985).
Het boek Arbeid, plicht en vrijheid, dat in
1985 verscheen, is een kritische
beschouwing van de hedendaagse moraal.
Afgelopen zomer verscheen:

bij elke behandeling gebruik
van gezichtskanon gratis.

„~">-,

ALLE PAKJES

Goede en gezellige gevarieerde oefeningen
op muziek
Maandagavond 19.45 uur
Donderdagmorgen 9.15 uur

SAUNA
Maandagavond v.a. 19.00 uur gemengd
Woensdagavond v.a. 19.00 uur dames
Donderdagmorgen v.a. 8.30 dames
Vrijdagavond v.a. 19.00 uur gemengd

J.M. Coiffeurs
international
Passage 22
tel. 14040

V

Geld
Teken van geestelijke vrijheid
(176 blz. ƒ24,50)
,,lk geloof niet dat de Nederlandse
linkerzijde de laatste halve eeuw een
groter denker in de zuivere zin des woprds
heeft voortgebracht".
Ger Harmsen.
,,... ongemeen verhelderend ...,
. . . een eye-opener..."
Theun de Vries.
„Geen groter denker ter linker zijde".
Hef Parool.

IN DE B O E K H A N D E L
U I T G E V E R I J SUN

BADMINTON voor kinderen v.a. 6 jaar
woensdagmiddag en eventueel op andere
dagen na schooltijd.

DAMES KEEPFIT
GYMNASTIEK

Deze week
a.s. maandag en dinsdag
GESLOTEN

deze week
op ons ronde rek

trakteert:

„Kerastase" kapper

SQUASH

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

„Hef is weer voorbij die
-mooie zomer."

Uw

Zandvoort
A. J. v.d. Moolenstraat 47
tel. 15829-13965

Warm of koud af te halen tot
9.00 uur 's avonds.
Tel. 12025

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944 */Fax 02507-17596

Een unieke machine die u in staat stelt kopieën
te maken - van een willekeurig klein aantal tot
enige duizenden - met een snelheid van 130 kopieèn per minuut. In verschillende papierkwaliteiten en tegen de laagst denkbare kosten. Pr.
n.o.t.k.
TEL. 18893.

Sportcenter

HALTESTRAAT 34
Diverse vlees- en visgerechten
met verscheidene verse
aardappel- en
groentegarnituren.

DEWIT VERHUIZINGEN

MAKELAAR QG:

Reactie: schriftelijk voor het einde van de maand.

Z a n cl v o o r l

Zaterdags geopend van 9.00-21.00 uur

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

SCHAIK

3-kamerwoning Gasthuishofje of omgeving l'Amistraat.

2 0 ,

Dagelijks geopend van 13.00-21.00 uur

VAN

4-kamerflatwoning,' Keesomstraat 6-hoog, huur ƒ737,94 per
maand.
• 4-kamerwoning met woonkamer, 3 slaapkamers, douche en berging.

K e r k s l r a a (

tel. 12345

AUTOBEDRIJF

Driekam.app. op 9e et., balkon zuid/oost.
Ind. entree, hal, toilet, woonkamer met
open keuken, badk. met douche, 2 slaapk.,
c.v. Serv.k. ƒ 330,- p.m. incl. verw. Het app.
wordt gestoffeerd opgeleverd.
Vr.pr. ƒ 145.000,- k.k.
Garage ƒ12.500,- k.k.

4. Aangeboden:

f*'

2040 AC Zandvoort

Tjerk Hiddesstraat 143:

Eengezinswoning (4 kamers).

Hef wordt koud!!!

VERSTEEGE*

PA I D E I A

% lx V

m&de met 'n
SUPER IN NATÜURVOEDING
DEZE WEEK

s^^

Grote Krocht 19, ZANDVOORT

BROODAKTIE
LAATSTE AANBIEDINGSWEEKEND
Kom proeven van ons
VRUCHTENBROOD
het lekkerste van Nederland
van 5,50 voor
We bakken weer
VERSE SPECULAAS
om te smullen
verpakt 150 gr. voor
En ... u krijgt van ons een
SPIJSBROODJE
met roomboter en amandelspijs
Tot ziens!
Bloemendaalseweg 228, Overveen,
tel. 252267
Rousseaustraat 74, H'lem Schalkwijk,
tel. 361509

4,50

Floris Vis
op vakantie van 15 oktober
t/m 5 november.

Vrijdag 8 november
weer aanwezig!

2,95
GRATIS

(H)EERLIJK VOEDSEL VOOR IEDERE DAG

Meteen Micro komt uonder de mensen.
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Sporting OSSmaakt
zich op voorde
volleybalcompetitie

TZB sleept eerste punt binnen
De hatelijke nul op de
ranglijst is eindelijk
verdwenen. Een hard
werkend TZB heeft
het felbegeerde eerste
punt te pakken gekregen. Met een wat
hetere afwerking van
de aanvallen had er
zeker meer in gezeten
dan het uiteindelijke
resultaat van 1-1. In
het Zandvoortse doel
maakte Han van
Soest een opmerkelijk debuut met voortreffelijke acties.

ZANDVOpRT - Het volleybalseizoen is weer begonnen
en zoals elk jaar wordt dat bij
Sporting OSS 'gevierd' door
middel van het Ada Schilpzandtoernooi. En dat toernooi
staat aanstaande zondag op
het programma in de Pellikaanhal.

Had de toernooicommissie vorig
jaar te kampen met zeer weinig inschrijvingen (te wijten aan de late
competitiestart), dit jaar komt er
weer een ouderwets aantal teams
naar Zandvoort. Zowel de dames- als
de herenteams zijn goed vertegenwoordigd en er is zelfs een aparte
recreantenpoule.

Goede kans

T

he Zandvoort Boys
begon
uitstekend
met snel en agressief
voetbal. De aanvallen golfden op het Spaarnevogels-goal neer en een1
doelpunt leek een kwestie
van tijd. Het noodlot leek
echter voor de Zandvoorters toe te slaan, toenv
Spaarnevogels snel counterde. Een Zandvoortse verdediger kon niets anders
doen, dan aan de noodrem
trekken, hetgeen de bezoekers een strafschop opleverde. Han van Soest ranselde de ingeschoten bal uit
zijn doel en zou later uitgroeien tot de man van de
wedstrijd. Vaak moest hij
in actie komen bij de Haarlemse counters en hij deed
dat op voortreffelijk wijze.
De aanval van TZB zat
echter niet .stil. Vlot werden
de aanvallen opgebouwd,
kansen werden gecreëerd,
maar de juiste richting onttarak. Bij de rust had TZB
eigenlijk al voldoende af-

mes en heren team telt een flink
aantal nieuwe gezichten.
Het damesteam is flink gewijzigd.
Nieuwe gezichten in de vereniging
zijn Suzanne Bloemendaal en Marjolein van Wamelen. De andere
'nieuwelingen' waren al enige tijd te
bewonderen in de lagere teams.
Sporting OSS heren l is versterkt
met Aldo Wobrna, Ron en Frank van
der Munnik en met 'oudgediende'
Maurice van Megen. Aanstaande
zondag kan dit team de ware kracht
tonen in het Ada Schilpztmdtoernooi. Het toernooi start zondag om
tien uur in de ochtend. De aanvangstijden van de verschillende klassen
zijn: 10.00 uur Recreanten en heren
derde en vierde klasse; 12.40 uur dames derde en vierde klasse, l.'i.OO
uur dames tweede klasse; 14.40 uur
heren eerste en promotieklasse,
15.00 uur dames eerste en promotieklasse.

Het is tevens een goede kans voor
de Sporting OSS-teams om uit te
testen wat zij dit jaar in huis hebben.
Het pas gepromoveerde heren-II zal
Rond de klok van vijf uur zal het
geen problemen kennen. Ook is de laatste fluitsignaal klinken, waarna
samenstelling van dames-H geen de prijsuitreiking volgt. Toeschouprobleem en de jeugdteams zijn niet wers zijn van harte welkom en de
veel gewijzigd. Alleen het eerste da- toegang is geheel gratis.

TZB is blij met het gelijk spel, maar heeft kansen gemist.

stand kunnen nemen van
Spaarnevogels.

Om zeep
Ook in het eerste half uur
van de tweede helft werd
door TZB enorm veel kansen om zeep geholpen. Het
vertoonde veldspel was
best goed maar zoals reeds
vermeld, het ontbrak de
Zandvoorters
aan een
schutter van formaat. De
druk op het Spaarnevogels
doel bleef enorm. Er werd
met een enorme inzet door
de Zandvoorters gevochten

maar het zat niet mee.
In de dertigste minuut
volgde de volgende tegenslag voor TZB. Een doorgebroken Spaarnevogels-speler werd door een TZB-verdediger te hard neergelegd,
waardoor deze de kleedkamer mocht opzoeken. Ook
met tien man bleef TZB het
beste van het spel houden.
Zoals in alle competitie
wedstrijden, lijkt TZB het
scoren van eigen doelpunten beter af te gaan. Ook nu
was er een misverstand in
de Zandvoortse defensie en
via een eigen speler rolde de

Foto Bram Slijnen

bal achter de verbouwereerde Han van Soest.

Alles of niets
De Zandvoorters bleven
er echter in geloven. Met
een 'alles of niets' slotoffensief werd de Spaarnevogelsdefensie de duimschroeven
aangedraaid. De meer dan
verdiende
gelijkmaker
kwam dan ook vlak voor
het einde. In de veertigste
minuut was het Ron Nooy
die met een fraai afstandsschot TZB op 1-1 zette.
Voor TZB coach Ab Bol

was dat een stand die taehouden moest worden. In
de laatste minuten heeft
TZB het ene punt bekwaam
vastgehouden.
' „We hebben in ieder geval nu een punt", stelde Ata
Bol na afloop vast. ,,We
hadden twee punten verdiend, maar achteraf mag je
' nog blij zijn met het gelijke
spel. We voetballen elke
week beter en de jongens
werken er erg hard voor. Alleen het missen van de kansen was wel heel erg. Maar
goed de jongens hebben gezien dat het kan".

Forse zeges ZVM/Aannemer Winter

Competitie Chess
Society barst los
ZANDVOORT - Vorige week
vrijdagavond is de strijd in de
interne schaakcompetitie van
Chess Society in alle hevigheid
losgebarsten. De schakers spelen om de door de sponsor beschikbaar gestelde Strijdercup.

Softbal-boek van TZB
ZANDVpQRT - Afgelopen
week ontving de trainer/coach
van het eerste damesteam van
de softbalvereniging ClicksTZB Frits Vleeshouwers het
eerste exemplaar van een
boekwerk dat Willem van der
Sloot maakte over het softbalgebeuren bij TZB in de afgelopen vijf jaar.
Willem van der Sloot overhandig-

de zelf het boek aan Vleeshouwers,
die vijfjaar lang een voortrekkersrol
heeft gespeeld bij de afdeling softbal
van Clicks-TZB.
Het is een fraaie bundel geworden
waarin opgenomen een complete
verzameling van wedstrijdverslagen, verhalen en statistische gegevens betreffende de softbalprestaties. Het boekwerk kreeg als titel
'TZB-softball 5 jaar 1987/1991 uitgeperst'.

Twint koploper bij de
Zandvoortse Schaakclub
ZANDVOORT - Door zijn
overwinning op Walther
Franck, heeft Twint vorige
week donderdagavond de koppositie ingenomen bij de Zandvoortse Schaakclub. De strijd
in de interne competitie van de
Zandvoortse Schaakclub is tot
nu toe bijzonder spannend en
de schakers geven elkaar geen
duimbreed toe.
Negen schaakpartijen werden er
vorige week de vijfde ronde, voor de
interne competitie, in het Gemeenschapshuis gespeeld. Door het niet
opkomen van Dambrink had Twint
de theoretische mogelijkheid bij een
overwinning, de koppositie in te nemen. En dat lukte hem. In zijn partij
tegen Franck had hij na ruim een
uur spelen zijn tegenstander op de
knieën.
Ook Ton Marquenie kon hem niet
belagen, omdat hij in tijdnoodfase
zijn partij moest opgeven wegens
het vallen van zijn vlag. Mare Kok
moest het opnemen tegen Termes.

ken, I landgraaf-Van Elk remise. FranckTwint 0-1, Van der Meijden-IHannicnie 1-0.
De grootste stijging op de ranglijst maakten Wiggemansen en Gorter. Beiden wonnen
vijf plaatsen en staan nu respectievelijk op
een veertiende en zestiende plaats.

De ranglijst van de toptien, na vijf ronden,
ziet er als volgt uit:
1. Twint. a. Dainbrinck. S. Van der Meijden. -4. Geerts. 5. Marquenie. (i. Franck, 7.
Termes. 8. l landgraaf. !). Termes, 1(1. Kok.

ZANDVOORT - Zondag 29
september was de voorlaatste
wedstrijd van de Waddencompetitie, waar na bijna drie
maanden weer de hengels uit
het vet gehaald werden om in
verenigingsverband te gaan
vissen.
De mogelijkheid bestond nog om
Henk Bluijs dicht te benaderen in
het puntenklassement en wel door
Fred de Klerk, maar beide koplopers lieten deze wedstrijd de winst
aan Ton Goossens. Zijn jongste zoon
Tim Goossens behaalde een tweede
plaats, terwijl Henk Bluijs derde
werd.
Afgelopen zaterdag trok een aantal vissers van de Zeevis Vereniging
Zandvoort naar de Zuidpier van IJmuiden om daar een wedstrijd te
houden. De vangstberichten waren
wat beter dan de laatste maanden
dus men had goede hoop. De berichten klopten, want er werd onder andere: bot, paling en wijting gevangen.
Henk Franken eindigde op de eerste plaats door twee mooie palingen
van over de 60 cm in de wacht te
slepen. Adri van Houten pakte de
tweede plaats en Cas Al werd derde.
Zondag hadden de sportvissers
van de visclub hun vijfde en laatste
wedstrijd van dit jaar om de 'Waddentaeker', die beschikbaar is gesteld door restaurant De Albatros.
Een beetje regen mocht de pret niet
drukken voor de vijftien deelnemers. De vangsten van de afgelopen
dagen waren erg goed dus het beloofde een spannende wedstrijd te
worden. Er werden ongeveer 250 vissen gevangen, waaronder schar,
schol, steenbolk, wijting, bot en puitaal. Peer Warmerdam was goed op
dreef en stevende met een totale
lengte van 567 centimeter op de
overwinning af. Hij ving dan ook
ruim een meter meer vis dan de op
de tweede plaats eindigende Peter
Loos en Gerry Driehuizen die als
derde eindigde.
In het totale klassement kon
Henk Bluys, ondanks zijn 9de
plaats, toch beslag leggen op de
'Waddenbeker', omdat zijn naaste
concurrent Fred de Klerk slechts
15de werd.

ZVM rukt op

ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen lijkt zich in de vierde klasse geheel thuis te voelen. Na
eerst twee nederlagen geleden
te hebben, volgde drie overwinningen op rij. Zaterdag werd in
Rapidtoernooi
Haarlem tegen DSC'74 een
ZANDVOORT - In de zaal- 'voortse Trefpunt, nu wel compleet gezet. De score bleef echter een tijd- Aanstaande zaterdag zal een vier- knappe prestatie geleverd door
je
ongewijzigd,
omdat
de
vele
kanen
op
oorlogssterkte.
De
Zandvoortal
van
Chess
Society
deelnemen
voetbalcompetitie speelde Bad
waren daarentegen gehavend sen onbenut taleven. Bosman, Brune aan een sterk bezet Rapid-toernooi, met 1-3 te winnen.
Zuid/ZVN een goede partij, ters
door
ontbreken van Oscar Vos, en Kuin zagen kansen in rook op- georganiseerd door de schaakvereTegen DSC'74, de HVB kampioen
maar verloor toch met 1-2 van HenryhetMarcelle
en Henk Gans. Met gaan.
niging De Raadsheer in Amsterdam. van vorig jaar, speelden de mannen
Otte. Ook ZVM/Aannemer één wissel moest
klus tegen
Het viertal Olaf Cliteur, Ben de van coach Alex Heesemans een goeWinter kwam in de zaal in ac- Nachtwacht geklaarddeworden.
Vries, Ton van Kempen en Hans van de partij voetbal. Omdat beide
Gave opening
tie. Eerst werd knap van DVS
Brakel reist met veel optimisme! af teams op de aanval speelden, ontmet 5-1 gewonnen en vervol- De badgasten begonnen erg ner- Een gave opening van Wim Keur naar Amsterdam.
stond er een aantrekkelijk wedgens kreeg Nachtwacht met veus, maar Nachtwacht wist met de op de inlopende Chris Kuin resulstrijd. Het eerste gevaar kwam van
DSC'74, maar in het Zandvoortse
kansen geen raad. Na een paar mi- teerde in een schitterend doelpunt:
dezelfde cijfers klop.
nuten was ZVM/Aannemer Winter 1-3. Vlot daarna tilde Wim Keur de Tweede wedstrijd
doel blijkt Ferry Nanai met de week
Bad Zuid/ZVN opende de wedstrijd zeer offensief. Een schot van
Marcel Schoorl trof net geen doel,
maar Otte was meteen bij de wedstrijd. Na van de schrik bekomen te
zijn, herstelde Otte zich goed, waarbij doelman Wim van der Kuijl enkele malen handelend moest optreden, hetgeen hem uitstekend af ging.
In de twaalfde minuut had Bad
Zuid/ZVN de score moeten openen,
toen eerst Jack Goedegebuure en
vervolgens Ed Hubert vrij voor de
doelman verschenen, die echter beide inzetten keerde. Zo golfde het
spel in hoog tempo op en neer maar
de ruststand bleef dubbelblank.

warm gedraaid en overspeelde vervolgens Nachtwacht. Reda Mansur
en Wim Keur gaven de Zandvoorters een 2-0 voorsprong, maar Nachtwacht strafte meteen een foutje in
de Zandvoortse defensie af: 1-2.
Hierna werd de aanval door
ZVM/Aannemer Winter massaal in-

stand naar 1-4. Reda Mansur sloeg in
de laatste minuut nog toe door 1-5
aan te laten tekenen. In deze stand
kwam geen wijziging meer, waarmee ZVM/Aannemer Winter een
klinkende overwinning behaalde op
een fel tegenstribbelend Nachtwacht.

Op 25 oktober speelt Chess Society de tweede wedstrijd in de derde
klasse NHSB tegen het tweede team
van Hoofddorp in het Gemeenschapshuis. Na het behaalde succes
tegen Aalsmeer ziet team-captain
Olaf Cliteur deze ontmoeting met
vertrouwen tegemoet. '

Succesvolle Run van Zandvoort

Na de hervatting werd de strijd
eindelijk opengebroken, toen Jan
Willem Luiten een vrije trap succesvol afrondde: 1-0.

ZVM/Aannemer Winter
Na een overwinning van 5-1 op
DVS moest ZVM/Aannemer Winter
vervolgens aan de bak tegen Nachtwacht in Hoofddorp. Deze tegenstander was, in tegenstelling tot hun
vorige optreden tegen het Zand-

beter te worden. Ook nu greep hij bij
het eerste gevaar kundig in.
Allengs kreeg Zandvoortmeeuwen
de strijd steeds beter onder controle.
De aanvallen liepen soepeler en
spits Ferry van Rhee werd nu goed
in het spel betrokken. Na twintig
minuten zette Roei Deesker en Pieter Brune een snelle aanval op, waarna Ferry van Rhee op de juiste plek
stond om de aanval af te ronden: 0-1.
Het was even wennen maar de spitsen Van Rhee en Chris Kuin lijken
elkaar goed te verstaan en er ontstond veel gevaar in het strafschopgebied van DSC'74.

De Zandvoorters kennen echter
ook nog wat zwakke periodes, zoals
na 25 minuten voetballen. De concentratie vloeide weg en de Haarlemmers profiteerden meteen: 1-1.
In de rust wees Alex Heesemans
zijn spelers nog eens op het goed
uitvoeren van de taken. Defensief
werd de zaak op slot gedaan. Aanvallend kwam er steeds meer gevaar
van Zandvoortse zijde. Na een kwartier spelen was het opnieuw Ferry
van Rhee, die alert reageerde op
slecht wegwerken van de Haarlemse
defensie: 1-2. De badgasten taleven
nu wel geconcentreerd voetballen,
waardoor en voor DSC'74 weinig eer
te behalen viel. Na een halfuur voetballen voerde Angelo Koning de score op naar 1-3. Een afgeslagen aanval
werd hard en laag ingeschoten.
DSC'74 begon nu aan te zetten
voor een slotoffensief, hetgeen niets
opleverde. De beste mogelijkheden
waren nog voor de Zandvoorters,
maar Rota van der Bergh en Bob
Brune konden de juiste richting niet
vinden. Over de 1-3 overwinning was
trainer Alex Heesemans best te spreken. 'Na wat blessures komt de selectie weer aardig op peil en zitten
we duidelijk op de goede weg. Het is
nog niet oogstrelend, maar na deze
drie overwinningen neemt het zelfvertrouwen toe'.
• Er werd gesport op een behoorlijk niveau, tijdens de Run van Zandvoort.

ZANDVOORT - In de Run
zet. Vooral de driepunters van Bart
van der Storm tikte lekker aan en van Zandvoort werd er gesport
Lions kon gaan rusten met een 34-29 op een behoorlijk niveau.
voorsprong,
Op het door de Stichting ZandIn de tweede helft heeft Regeorganiseerde
bound'84 zeer vervelend basketbal voort Promotie
gespeeld. Rebound voelde de neder- hardloopfestijn, kwamen bij de tien
laag aankomen en maakte opzette- kilometer 56mannen en zestien
lijk vele persoonlijke fouten om zo vrouwen aan de start. De Haarlemsnel mogelijk met één speler te ein- mer Mohammed Koultouma bleek
digen waardoor de strijd gestaakt de sterkste te zijn in een tijd van 37
De jongens-junioren hadden al- zou worden. Met nog 51 seconden te minuten en 36 seconden.
leen in de eerst helft wat moeite met gaan was er inderdaad nog maar één
het nare Rebound'84. In het begin speler over en werd de strijd gestopt. Knap tweede
van de wedstrijd had Lions enige De score van 83-58 in Lions voordeel
Op slechts vier seconden werd de
problemen om in het ritme te ko- zal echter als een overwinning wormen. Doch na de rommelige start den bijgeschreven. Rob Benjamins Zandvoorter Wiebe Havinga knap
kwam het team van coach Rob Ben- was uiteraard tevreden met het re- tweede en Volkert Paap legde beslag
jamins steeds beter op toeren en sultaat, maar vond het missen van op een fraaie derde plaats in 39 minuten en '2 seconden.
werd Rebound'84 op achterstand ge- 23 vrije worpen aan de hoge kant.

Goed basketbal
van Lions teams

Henk Bluijs
wint met vissen

Voorzitter Hans Drost hierover:
„Met Kuiper in ons achttal kan de
titel in de derde klasse ons niet ontgaan".

In een afgebroken stelling heeft Ter- Tijdstraf
Bad Zuid/ZVN bracht zichzelf
.mes de meeste kansen op de overdoor een onnodige tijdstraf in moeiwinning.
lijkheden en de tegenstander benutte de ruimte goed: 1-1. Na een kwarExterne competitie
tier spelen speelden de ZandvoorVolgende week dinsdag gaat het ters met een man meer, maar verder
eerste team op bezoek bij Santpoort. dan schoten van Gerard Ramkema
De Zandvoortse Schaakclub moet en Riek Keur naast het doel, kwahet daar opnemen tegen het eerste men zij niet. Bad Zuid/ZVN zette
team van Santpoort. Het zal geen Otte onder enorme druk en Jack
eenvoudige opgave worden voor te- Goedegebuure was dichtbij een trefamleider Edward Geerts en zijn fer, maar hij zag zijn inzet door eeri
mannen. De eerste wedstrijd tegen reflex van de doelman gekeerd worhet tweede team van Heemstede zit den. Het verre opdringen werd de
nog vers in het geheugen. Het defini- Zandvoorters drie minuten voor het
tieve resultaat is een 6-2 nederlaag einde noodlottig. Via de handen van
Wim van der Kuijl verdween de bal
geworden.
De uitslagen uit de vijfde ronde zijn:
onhoudbaar in het doel waardoor
Gude-Gorter 0-1. De Omle-Frederking 1-0, Bad Zuid/ZVN een onverdiende neHoele-Wiggemansen 0-1, Scliiitmeljer-Ayress
0-1. Paap'-Geerls 0-1, Kok-Termes afgebro- derlaag leed.

ZANDVOORT - Het gaat erg goed
niet de taasketbalsters van The
Lions. Ook de vierde wedstrijd van
deze competitie werd in winst omgezet. Het tweede team van KTC werd speelde een hoofdrol in defensief opmet 23-49 geklopt. De jongen junio- zicht. Na de 10-19 ruststand bouwde
i'en van The Lions boekten de derde Lions de- voorsprong steeds verder
overwinning uit vier wedstrijden. uit. KTC kon totaal niets inrichten •
Retaound '84 werd met 83-58 opzij tegen het goede basketbal van The
Lions. Eindstand 23-49.
Het damesteam draait op dit moment erg goed. Ook tegen KTC werd
er agressief verdedigd, hetgeen in de
eerste helft een 10-19 voorsprong opleverde. In de tweede helft ging het
aanvallend ook een stuk beter en
vooral de break liep als een trein,
terwijl defensief niets uit het oog
werd verloren. Simone Beerepoot

Visitekaartje

Deze interne competitie bevat drie
Een van de nieuwe leden, Kuiper
schaakdisciplines, namelijk zestien uit Haarlem, gaf tijdens de interne
ronden officieel tempo (36 zetten in competitie meteen zijn visitekaartje
anderhalf uur), zes' ronden rapid af. Door subliem en nauwkeurig
spel, won hij zijn eerste partij en
rechtvaardigde ,zijn ELO-rating van
1985 punten. Helaas voor Chess Society kan aan Kuiper dit seizoen
geen dispensatie verleend worden,
om tevens deel te nemen aan de externe competitie.

Zaalvoetballers Bad Zuid
buiten overwicht niet uit

9 Coach Frits Vleeshouwers krijgt het boekwerk van Willem van der Sloot.

(twintig minuten per persoon) en
vier ronden snelschaak (vijf minuten per persoon). De leden van
Chess Society bevechten elkaar, gezien de uitslagen, tot op het scherpst
van de snede.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Foto Bram Stijnen

Bij de dames ging de overwinning
naar de Haarlemse Margret van de
Peet in een tijd van 44 minuten en 45
seconden. Plaatsgenote Anneke Tervelde klasseerde zich op een zevende plaats.

Belangstelling
Het deelnemersveld voor de achthonderd meter viel behoorlijk tegen.
Slechts vijftien atleten toonden belangstelling voor deze afstand.
De snelste tijd, l minuut 52,09 seconden, kwam uiteindelijk op naam
van Ted Smit uit Amsterdam. Zijn
clubgenoot Marco Grillo werd tweede op een kleine twee seconden. Na
afloop reikte wethouder Jan Termes
de prijzen aan de winnaars uit.

Zandvoort

Top s cojr_e_r_s

CO \Vixkin«li!i/JB

van Rhee (ZVM-zat)

®®&®

Castien (Zandv.75)
Longayroux (Zandv.75)
Paap (ZVM-zon)
Zwemmer (TZB)
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* Help do Polen. Stuur eens
een voedselpakket! Geen
VIDEOTHEEK
Divers personeel gevraagd
adres 9 Dat hebben wij voor u!
Inl.: tel, 02907-5235.
* Hiep hiep hoera
; ; De nieuwste, films
Vandaag wordt Manon
: • • / • . ' . -;'J. • . ' : ' * * •'*.: ' . . '
2 jaar. Heel veel
> Fuji metal jacKet .
-XXX-llona en Ellen
'••..-:,:'.'•'•..:.-'.*. *' .*;. ' • ; • • ' . • :
The Russia house
* Hoera hoera hoera onze
.'• ":':.'::'::-•;•:';* ':'*• *••'•:. ' '•':,• .
papa 60 jaar.
Questions and answers
* Houdt u van gezellig kla"'ƒ-.• ••;'•?•': *; :*"* , • . "
verjassen? Kom eens kijken
b s Concrete war
"••
bij ons op donderdagavond.
:.,';•':'Aï' : i : " : *';*•'.* ••' "
Binnen KLM Nederland.is de afdeling Telefonische
Klavcrjasclub 't Stekkie, Info.
• • ; ; \pbject of beauty;
'
Reserveringen een levendige afdeling. Zo'n 140 enthousias02507-19372.
te, veelal jonge, medewerkers beantwoorden telefonisch de
* Irene en Ron.
meest uiteenlopende vragen die via het bekende nummer
Op Majorca geen zon
020-6747747 binnenkomen.
SUCCESVOLLE KLEINE
maar wel in jullie hartje.
Het zijn vragen van particulieren of van reisbureaus.
Verloren en
Mamma.
Veel vragen hebben te maken met vluchtschema's of tarieADVERTENTIES VOOR DE
gevonden
* Irene en Ron, het cado ligt
ven, resulterend in een telefonische verkoop van tickets.
ZAKENMAN EN PARTICULIER
op tafel. Tante Jo.
Daarnaast regelen de medewerkers van Telefonische ReserMicro-adveitentiRs vonr zakenman en particulier kunnen wor- Gefeliciteerd!!!!!
* Verloren shawl zacht-lila, veringen reisverzekeringen en hotelreserveringen.
den ge?el over l ol 2 kolommen breedte in diverse lettergroot- * Irene en Ron, ik wist het langwerpig. Kostverloren omDe afdeling is 24 uur per dag operationeel, 7 dagen
ten.
geving.
Graag
tel. nr. per week. Een continuproces dus, zodat de KLM haar klanten
allemaal
wel
maar
heb
niets
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
zonder onderbreking van dienst kan zijn.
02507-15253.
verklapt, goed hè? HONTI.
Micro's op de pagina ..MICRO'S".
De afdeling is vanaf november 1991 in Hoofddorp
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
* Karcl Doormanschool: exgevestigd.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0.10 per millimeter.
inwoonster v. Z'voort zkt. foto
Weggelopen of
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
v. dit gebouw. Onkosten vergevonden dieren
U kunt uw teksi telefonisch opgeven: 02507-17166 of afge- goed ik. Danny F. v. Keulen,
ven/zenden aan:
Bergen N.H. 02208-96485.
•* Zandvoorts Nieuwsblad. Gasthuisplein 12,
Om goed te functioneren in deze functie krijgt u eerst
* Lekker, lekker, lekker Loes * Cypers katje zonder staart
2042 J M Zandvoort.
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
je kan weer lekker onder de wit aan pootjes, neus, bef.een interne opleiding. Deze cursus start op 2 januari 1992.
Loopt
regelmatig
weg,
is
nu
1421 AA Uithoorn.
Theorie wordt afgewisseld met praktijk. U leert met de comdouche.
ook weer weg. Wie weet waar puter werken, want dat wordt uw belangrijkste instrument bij
« Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer, * Lieve Manon. Gefeliciteerd hij is? Tel. 02507-12117.
het maken van reserveringen en het geven van informatie.
Amstelveens Weekblad. Uithoornse Courant, De Ronde met je 2de verjaardag • XXXU wordt ingewerkt in een aantal facetten van de
Vener. Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, mama en papa
luchtvaart. En dan kunt u zelfstandig aan de slag.
SchoonmaakDiemer Courant. De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasper- * Ma: van harte gefeliciU krijgt een arbeidscontract van 4 maanden aangebpdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuws- teerd. Floor, Yvonne, Paul,
personeel
den. Bij gebleken geschiktheid wordt dit contract omgezet in
blad De Purmer. De Zaanse Gezinsbode en De Nieuwe Caroline, Ruud en Mare.
gevraagd
een overeenkomst voor onbepaalde tijd.
Weesper ƒ 6.38 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
* Manon gefeliciteerd met je
» Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- 2de verjaardag. -XXX-Dusty Gevraagd iemand die 1 x per
combinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kanto- Tommy Jerry Stamper
week ons huis wil schoonmaren verkrijgbaar.
ken. Tel. 02507-19360.
» Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening * Nog 1 nachtje slapen dan
gaan we Loohorst onveilig
gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm.kosten.
e Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers maken.
Huishoudelijk
U dient allereerst een HAVO- of VWO:Opleiding te
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten * PASJA feliciteert haar
personeel
hebben, eventueel aangevuld met een toeristische opleiding.
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor Baasje en Bazinnetje met hun
U moet uw vreemde talen goed beheersen. De uitspraak van
wordt ƒ3,00 in rekening gebracht.
gevraagd
de Nederlandse en Engelse taal is vlekkeloos.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- huwelijk. Poot!
U heeft een prettige telefoonstem. Enige ervaring in
nisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor * Ron en Irene, heel veel
bezorgklachten) of zenden aan:
liefs en geluk voor jullie bei- Gevr. erv. betrouwb., n-rok het werken met computers is een pre.
huish. hulp op do. van 8.30
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Wat eigenschappen betreft: vriendelijkheid en gevoel
den van' Irene en Henny.
15.30 voor flat in Buitenvel- voor dienstverlening slaan we hoog aan. Een commerciële
Postbus 122
*
Ron
en
Irene.
Veel
geluk
1000 AC Amsterdam
dert. Tel.: 020-6443055.
instelling is noodzakelijk. Het spreekt vanzelf dat u bij dit
en liefde. Gefeliciteerd van
continuproces bereid bent om in wisselende diensten te
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing Tedje.
werken. Uw leeftijd ligt tussen de 20 en 25 jaar.
in dezelfde week.
Personeel
* U kunt nog mee doen met
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
aangeboden
de cursus 1e Harthulp in drie
REANIMATIE lessen bij de
Kruisver. Start: ma. 21 okt. Huishoud, hulp biedt zich
Oproepen - Mededelingen
02507-16085 (hr. de Leeuw). aan. Tel. 02507-13625.
* *UNICEF UNICEF wensen geschenken. Computerapparatuur
MODELTREINENBEURS te DIEMEN zaterdag 26 oktober kaarten
Voelt u voor deze dienstverlenende functie en voldoet
10.00-16.00 uur. Ruilen en verkopen. Tevens taxatie oude Burg. v. Fenemaplein 13-14.
u aan de gestelde eisen, richt dan uw schriftelijke sollicitatie
en software
treinen met bemiddeling van verkoop. Burg. Bickerstraat 46, Tel. 16049. Help UNICEF
binnen 8 dagen na verschijnen van deze advertentie, met
Centrum (achter postkantoor). Entree ƒ2,50 - kinderen ƒ 1. helpen.
vermelding van gegevens over opleiding en ervaring, aan:
Voor onze MOOI OPGE- T.k. Handic computer-scan- KLM/afdeling Werving en Selectie, SPL/SZ, Postbus 7700,
* 17 oktober
* EHBO herhalingscursus
MAAKTE SCHALEN hoeft u ner 16 kan. ƒ350. Tel. 1117 ZL Schiphol-Oost. Vermeld s.v.p. in de rechterbovenis
de
dag
die
je
niet
vergeten
start 29 okt. 20.00 uur in Het
hoek van uw brief MS239/WM.
zelf
geen
boodschappen 02507-17419.
mag.
Manon
wordt
vandaag
2
Rode Kruis Gebouw, Nic.
meer
in
huis
te
halen.
jaar.
-XXXllona
en
Chantal.
Beetslaan 14. tel. 02507T.k. Headstart comp. 3.5 +
SECEUROP NEDERLAND BV
BROODJE BURGER
17599.
5.25 disk 40 MB monochroom
Broodjes bestellen? Schoolstraat 4 - Tel. 18789 veel
software, pr. ƒ 1300 in
* Gezellig
klaverjassen?
OPGELEID WORDEN VOOR EEN VAK
met programmatuur.
18789
Kom eens kijken donderdagVoor trouwfoto's doos
MET TOEKOMST EN GELIJKTIJDIG
Tel.
02507-30156.
BROODJE
BURGER
BELLEN
avond v.a. 20.00 uur in
EEN SALARIS VERDIENEN ?
ƒ
2,50
bezorgkosten
Foto
Boomgaard
't Stekkie.
boven / 25 gratis bezorgd
MuziekBeveiligen is een vak dat veel boeiende aspekten met zich
Grote Krocht 26
meebrengt en dat men niet zo maar even doet, hiervoor moet
* Al vindt ze het nog wat
instrumenten
een gedegen opleiding worden gevolgd.
raar maar vandaag is Trudie
Tel.
13529
v. Toornburg 50 jaar.
* Wat een. feest Wim is al 10 Gevr. voor vereniging piano Sinds kort bestaat er een opleiding die theorie en praktijk
* Bruin of wit, jullie hebben jaar voorbij Abraham ge- en accordeon. Tel. 02507combineert, de aankomend beveiligingsbeambte volgt het
pit. Gefeliciteerd van OMI. weest.
17462 na 19.00 uur.
theoretische deel van de opleiding op een streekschool, de
Bruidspaar Irene en Ron.
praktijk leert hij bij zijn werkgever 'Onder supervisie van een
* De Zandvoortse Pavarotti
ervaren praktijkbegeleider.
GRATIS
60 jaar.

D P MBO

De KLM zoekt:
medewerk(st)er

telefonische reserveringen

eerst interne opleiding

wie komen er in
aanmerking?

wordt u ons
telefonische visitekaartje?

* Hartelijk gefeliciteerd
Jan en Manneke, op naar het
goud. Zandv. Vrouwenkoor.
* Hartelijk gefeliciteerd Jan
en Hanneke op naar het
goud. Zandvoorts Vrouwenkoor.

5 REGELS

Woninggids van Zandvoort

OEfl/E makelaars o.g.
NVM

Tel. 02507-12614

MAKELAAR

EEN EN ANDER WORDT GEORGANISEERD DOOR HET INSTITUUT VORMING
OPLEIDING BEVEILIGING (IVOB), IN SAMENWERKING MET DE BEVEILIGINGSORGANISATIES.
Wij zoeken kontakt met mensen die in aanmerking willen
komen voor plaatsing op deze opleiding tot

GRAT i S

BEVEILIGINSBEAMBTE
ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
•> inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
« aan balie kantoor zijn opgegeven
i verloren/gevonden
• weg/aan komen lopen/vliegen
* maximaal 5 regels
» alleen voor particulier gebruik
» het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

NIET GRATIS
zijn:
• alle Micro's groter dan 5.regels
• brieven onder nummer
• de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
• woningruil
• personeel gevraagd/aangeboden
' • onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden
• commerciële Micro's
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Wij bieden een vaste baan op basis van gemiddeld 40 uur per
week, bij een van Nederlands grootste beveiligingsorganisaties met salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de eigen bedrijfs CAO. Tijdens de eerste 4 weken van
de theoretische opleiding ontvangt men een studie-vergoeding, daarna het volledige aanvangssalaris.

Heeft u interesse, schrijf dan - vóór 20 oktober 1991 een kort
briefje, voorzien van een recente pasfoto aan onderstaand
Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee adres, u wordt dan uitgenodigd voor een informatief gesprek
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d. op ons hoofdkantoor. Voldoet u niet (geheel) aan de gestelde
eisen maar wilt u toch graag meer informatie, aarzel dan niet,
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
maar neem kontakt met ons op, dan kunnen wij samen uw
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
mogelijkheden. bespreken.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
SECEUROP NEDERLAND B.V.
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
AFDELING WERVING EN SELEKTIE
POSTBUS 9021
Of afgeven bij:
1006 AA AMSTERDAM
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

Te koop aangeboden diversen

r

BANKSTEL-, BOOT-, CARAVANKUSSENS EN -MATRASSEN
in elke maat en model. Wij bekleden ook uw oude kussens.
JEMA KUSSENATELIER - STOFFEERDERIJ
Verrijn Stuartweg 52C - Diemen - TELEFOON: 020 - 698 22 15
1 regel ƒ 3,82
2 regels ƒ 3,82
3 regels ƒ 3,82
4 regels ƒ 5,09
5 regels ƒ 6,36
6
7
8
9
10

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 7,63
ƒ 8,90
ƒ10,18
ƒ11,45
ƒ 12,72

Alle prijzen incl. 6% BTW

Te koop zware grenen boe- * Te koop gasfornuis ƒ95,
kenkast + nachtkastje ƒ 250, bureauboekenkast ƒ 85. Tel.
wit computerbureau ƒ 50, '02507-14101.
k.t.v. 68 cm., 12 kanalen, prima beeld ƒ 100, witte boekenKleding
kast ƒ25. Tel. 02507-17708.
* T.k.a. oude kerstboeken
DE VAGEBOND
ƒ 2,50 en ƒ 3,50 p.st., poppen
2e Hands kinderkleding
aangekl. ƒ 10, klein speelWIJZIGING
goed ƒ 0,50 en ƒ 1, kinderboeOPENINGSTIJDEN
ken ƒ2. Tel. 02507-18371.
M.i.v. 1 november
* Te koop 1 stel Thuledakdi. 10-12 uur
dragers voor auto met gootje
wo. 13-16 uur
ƒ 45. Spinnenwiel met wol
za. 12-16 uur.
ƒ 100. Tel. 02507-19583.
Inbreng op afspraak. Tel.
02507-18588/16983.
Poststraat 14.
• Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.

Betamax
films te koop

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis adverteren.

Foto - Film

Naam:

Videotheek

Adres:

Dombo

Postcode: ..

Plaats:

Telefoon: ...

S.v.p. in rubriek: ...

TV Correct
TV- EN VIDEOREPARATIE
Snelservice, ook 's avonds en in het weekend. Geen voorrijkosten. Vrijbl. prijsopg. met garantie. 020-6109740/6194718

Foto Boomgaard

Dieren en
dierenbenodigdheden

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

Corn. Slegersstraat 2b
. . . tel. 02507-12070

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

Koltruien
Diverse soorten
van

19,90 tot 119,-

* Aangeb. lieve Rottweiler,
jr„ reu, byzonder lief met kind
Moet weg weg. ziekte v
baasje. Tel. 02507-18969.
* Ijzeren bed 19üx8U, prijs * Gevr. voor fai onze kate;
ƒ25. Tel. 02507-16136, na 'n tehuis voor 4 mndn., liefs
18.00.
op een flat. Vergoeding ƒ 100
per maand. Bel 02507-20078
Lijsten op maat
Zandvoort.

Woninginrichting

K e r k s t r a a t 20
HONDENKAPSALON
ELLEN CATS
Vakkundige vacht-, voet- oor- 100 ondeugende Meisjes
tand- en wasverzorging van zoeken snel SEXONTAKT!
uw hond/langhaar/kat/konijn. 06-320*330*21 (50 c.pm.).
Bellen tussen 14.00-18.00 uur
2
Te koop ± 35 m oude gre- tel. 12773 of 13368.
nen vloerdelen +• 22 zware
grenen balken. Tel. 02507Lessen en clubs
13291.
Vrouwen, echtparen en soms
* Te koop grote 6-persoons
ook mannen vertellen wat ze
eethoek, kleur zwart, prijs
AEROBICS
graag willen en ook doen! Nü
ƒ250. Tel. 02507-20021.
o.l.v. Anja v.d. Voort.
heb je de kans om met die
Bel
v.
info:
19701
of
12215.
TE KOOP wegens overcommensen in kontakt te komen!
pleet enige Oosterse tapijten.
Dus pen & papier bij de hand,
Tel. 02507-15606.
want het gaat hier om diskr.
Zalenverhuur
oersoonlijke codes!
* Te koop: z.g.a.n. Bahamabeige wastafel ƒ30. Tel.
Boven de 18 jaar! 06/bu cpm
VERENIGINGSGEBOUW
02507-16522.

bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529

1000000%
Sexnieuws!

De Krocht

* T.k. 2 salontafels 1 met
spiegelgl. ƒ 50, 1 met koper +
marmer ƒ 50. Tel. 023-400722.
* T.k.a. hoogslaper rood
met. met groot wit werkblad
f50. Tel. 02507-15913.

340.340.95

Grote Krocht 41, Zandvoort -led Ear Productions
tel. 02507-15705-18812, voor 5 meisjes/dames ontv. tijdeBRUILOFTEN - RECEPTIES ijk/part-time in rom. privéKOFFIETAFELS
sfeer v.a. ƒ 100. 020-6252497.
* * * ' HARDSEX * * * *
Keihard de lekkerste (50 c/m)
Te koop
!!! 06 - 320*325*35 !!!
Videotheek
gevraagd
*
*
*
*
RIJPE VROUWEN * * * *
diversen
Veertig jaar en hitsig!! 50 c/m
06 - 320*325*45
i-Ciorn. Slegersstraat 2b'
* T.k. gevr. trekkers-rugzak.
BI-SEX
KONTAKTLIJN
tel. 02507-12070 :
Tel. 02507-17326.
06-320*325*01 (50 c.pm.).
Geopend dagelijks van
* Wie heeft een opklapbareOok trio-sexkontakt.
13.00-21.00 uur.
box ter overname. Folkers,
BI-SEX voor TWEE, direkt
02507-13283.
'Altijd de •nieuwste. : ' ,
apart met een heet meisje of
premierefilms, tevens V"
een lekkere jongen:
Auto's
en
06-320.330.82 (50 c.pm.).
veruit de grootste
auto-accessoires
. keuze in Zandvoort.
Blonde NATASJA doet het
•
.Verhuur van:
:
Te koop: Trekhaak voor Opel met 2 hete Buurjongens.
,.••;".',' rnoviebóxen.
' , ' Vectra H.B. ƒ265,-. Originele 06-320*327*77 (50 c.pm.).
afsluitbare allesdrager voor BUURVROUW Chantal en
Corn. Slegersstraat 2b.
; Zandvoort
' Opel Vectra ƒ 130,- Ski imperi- haar hete buurjongens.
aal voor auto met dakgoot 06-320*328*01 (50 c.pm.).
; . Tel>02507-12070
35,-, Caravanspiegels ƒ50,De SEXADRESSENLUN elke
Tel.: 02975-65400.
dag nieuwe adressen van de
iele dames&meisjes
Onroerend goed en woonruimte
06-320.328.00 (50 c.pm.).
te huur gevraagd
Direkt Snel SEXCONTAT!
De Live-Afsprëeklijn:
06-320*322*88 (50 c.pm.).
Duik snel in bed met een
hete meid! SEXKONTAKT.
06-320*328*02 (50 c.pm.).
Algemeen
kamerverhuur bureau
Een heet PRIVE-ME1SJE
Voor verhuur van uw
aan huis? Sexprivedating
kamers/
06-320.325.04 (50 c.pm.).
• appartementen en
=
LIRTEN met z'n tienen.
etages aan
Doe mee bel de Flirtbox.
geselecteerde huurders.
06-320.330.01 (50 c.pm.).
Voor verhuurder geen kosten.
**G-A-Y P-R-I-V-E**
Tel. 02507-17782
Jij wilt straks snel en discreet
Te huur gevr. 2 kam. app. pr. • Rubrieksadvertentie? Zie een opwindend afspraakje retot ± ƒ 650 p.mnd. Tel. 03406- voor adres en/of telefoonnr. gelen? Bel dan Gay Privé,
want daar zit je direkt apart:
22005.
de colofon in deze krant.
Druk op de nul voor 'n andere
ongen. Veel Succes!!
Onroerend goed en woonruimte
06-320.322.68 (50 c.pm.).
te huur aangeboden
iLUREN: Buurvrouw Linda
s weer hitsig en heet.
06-320*330*67 (50 c.pm.).

DOMBQ

A. K. B.

TE HUUR

kamers/appartementen en etages
in Zandvoort.
Algemeen Kamerverhuur Bureau
Tel. 02507-17782

en voldoen aan de volgende eisen:
- leeftijd vanaf 19 jaar
Huisje voor 2 maand te huur
- vooropleiding op LBO niveau
nov. dec. 1 a 2 pers. Bellen
- goede beheersing van het Nederlands
tussen 19-20 u. 02507-14405
-onbesproken gedrag
-woonachtig in de nabijheid van Amsterdam (30 km)
Te huur 2 kamers met gebr,
Het spreekt vanzelf dat men bereid moet zijn in wisseldien- van douche en toilet. Tel,
sten te werken.
02507-13348, ƒ600 inkl.

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

Radio, tv en video

Videotheek;

jpbmbo

Te huur aangeb. 2 knusse ge
meub. slaap- + woonkam
ƒ650 all-in, per direkt. Tel
02507-13197.

hele week

Huwelijk en
kennismaking

Corn. Slegersstraat 2b
;te|. 12070
Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

Gratis sex
adressen van vrouwen op
aanvraag 046-510216
Hete MEIDEN hoor je op de
sexadvertentielijn:
06-320.325.80 (50 c.pm.).
Hete meiden zijn op zoek
**PORNO DATING**
06-320*321*44 (50 c.pm.).
HOMO: Het is wel slikken
voor die' hete jongens.
06-320.327.01 (50 c.pm.).
Homo: Jongens onder elkaar.
Hoor ze heet TEKEER gaan.
06-320*330*88 (50 c.pm.).
HOMO JONGEREN Privé
Direkt apart met 'n boy.
06-320.322.16 (50 c.pm.).
Homo: Zoek je 'n hete boy
voor een SEX-ASPRAAK? ?
06-320*330*18 (50 c.pm;).

,

Z a n d v o o r t

Nü al: 310
Vrouwen!
vertellen éérst wie ze zijn en
wat ze in bed lekker en opwindend vinden en geven
daarna hun geheime telefoonnummer aan je door!
Boven de 18 jaar! (06/50 cpm)

340.310.10
Red Ear Productions.
Nu is het tijd voor een hete
sexafspraak met een hete
meid. TIPPELLIJN.
06-320.330.42 (50 c.pm.).
PIKANT. 2 hete meisjes zijn
hitsig! Alles uit!!
06-320*330*34 (50 c.pm.).
PLEZIER VOOR TWEE
de manier om direkt een
nieuw vriend of vriendin aan
de lijn te krijgen.
Bel 06-9.500 (50 c.pm.).
PRIVE-SEX-KONTAKT
Maak een sex-afspraakje.
Met een heet meisje of stel.
06-320.322:33 (50 c. p.m.)
Sabrina, een GEWILLIG meisje, haar eerste trio.
06-320.323.44 (50 c.pm.).
Scheur de kleren van mijn lijf,
ik heb een hete bui!!
06-350.211.34 (50 c.pm.).
SEX AAN HUIS? ?
ren privé of escortmeisje.
06-320*330*60 (50 c.pm.).
SEX-ADRESSEN
via keuzemenu, snei de juiste
dame kiezen, elke dag serieuze adressen verwacht. Live
door de dames ingesproken
06-96.85 (50 cpm).
S.M. Direkt apart met een
strenge meester of met een
onderdanige slaaf!!
**Gay S.M. voor TWEE**
06-320.329.99 (50 c.pm.).
**S.M. KONTAKTLIJN**
Strenge sexkontakten
06-320*322*20 (50 c.pm.).
S.M. PRIVÉ. Voor ruige sexafspraakjes. 06-320.322.17.
[50 c.p.m).

Stiekem MEEGENIETEN met
3 hete schoolmeisjes.
06-320*322*04 (50 c.pm.).
Stoute sex-afspraaktjes,
Jonge MEISJES-KONTAKT:
06-320.330.16 (50 c.pm.).
Tessa (18) is zp'n lekker OPGEWONDEN tienermeisje
06-320*328*88 (50 c.pm.).
* * * * * TIENERSEX * * * * *
Jong en onschuldig ...?
06 - 320*324*24 (50 c/m)
*TRIOSEX-KONTAKT*
06-320.320.92 (50 c.pm.).
Ook voor partnerruil.
UITDAGEND huisvrouwtje
met volle.., superheet.
06-32.330.56 (50 c.pm.).
UITDAGEND tienertje gaat
mee met 2 jongens. Trio!
06-320*326*01 (50 c.pm.).
i/anavond 'n vrijpartij?
3-E-X-C-O-N-T-A-C-T-LIJN
36-320.329.88 (50 c.pm.).
/ersier een afspraakje
bel de SJANSLIJN
06-320.330.77 (50 c.pm.).
VLUGGERTJE: Kim verwent
de jongens na de les.
06-320*330*32 (50 c.pm.).
WAAROM WACHTEN? Zoek
lu de vriend of vriendin van je
dromen. Afspreeklijn, luister
en reageer direkt.
16-320.320.33 (50 c.pm.).
A/ULPSE Loesje gaat lekker
ekeer met drie jongens.
36-320.330.96 (50 c.pm.).
fvette gaat op SEXBEZOEK
)ij hete Annet. Triosex!
16-320.320.95 (50 c.pm.).
Zoek je een hete meid?
Bel de TIPPELBOX:
16-320*322*11 (50 c.pm.).
Zoek-jij een lekker Boy?
Homo/Bl-sex/S,M.-DATING
i6-320.330.95 (50 c.pm.).
Zoek jij 'n lekker meid?
De Hete MEIDENLIJN:
6-320.320.36 (50 c.pm.).
Wij behouden ons het
echt voor zonder opgave van
edenen teksten te wijzigen
niet op te nemen.

500 POOLSE DAMES
Gratis info-fotobroch.
Fotoboek ƒ 10. Stg. AMOR,
Onroerende
Postb. 95, 4724 ZH Wouw.
Tel. 01640-52623.
goederen te koop
Partner voor huwelijk, LAT,
gevraagd
vriendschap of vakantie? Bel
070-3361443, Partnerselect,
GARAGE
2 heerlijke nimfo's hebben op
Postb. 623, 2280 AP Rijswijk.
TE KOOP GEVRAAGD
hun flatje pal aan de bouleReflectanten op'advertenTel. 02507-14534
vard een eigen live 06/lijn laties onder nummer gelieven
en installeren!
Te
koop
gevr.
garage,
zo
ervoor te zorgen dat het numdicht
mogelijk
bij
rotonde.
Tel.
mer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld 023-312122.
nu van zich-zelf héle sexy
en dat de brief geadresseerd
100% naakt) foto's laten mawordt aan: Ceqtrale Order;en en daar mag je dus nu
Woningruil
afd. Weekmedia, Postbus
om vragen!+ (06/50 cpm)
122, 1000 AC Amsterdam.
Aangeb. in Hrl. 2 kam. hk.
ben. won. rustig gel. en'tuin
d Ear Productions.
op het Z. zeer gesch. voor
Financiën en
oudere mensen. Gevr. in vlaak nu 'n SEXAFSPRAAK
handelszaken
Zandvoort
eengezinswon. met een heerlijk meisje.
Tel. 023-334707.
06-320.320.33 (50 c.pm.).
riante 4 kam. fl. in V1ARIETJE staat te liften
Autoverzekering Aangeb.
Diversen
Haarlem 1 hg., mooi gel. nabij n haar strakke rokje!
V.A. ƒ75 - DORSMAN
park ƒ 600 p.mnd. hr.sub. 06-320.321.20 (50 c.pm.).
blijft toch goedkoper!
mog. Gevr. in Zandvoort 4 MEEGENIETEN, triosex met
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
Bel nu: 02507-14534.
kam. flat of eengezinswon. Loesje en stoute Anita.
«merverhuizingen. Voll. verz.
Autoverzekering Tel. 023-400722.
06-320*328*04 (50 c.pm.).
Dag-nacfitserv. 020-6424800.
Woningruil
aangeb.
4
kam.
nu nog goedkoper bij
V1ON1QUE, haar eerste keer
flat Keesomstr. Ie verd. duin- ze trilt van sex-genot.
TEUBEN ASSURANTIËN
<ant. Gevr. 2-3 kam. flat niet 06-320.330.97 (50 c.pm.).
Tel. 02507-14643. n nw. noord. Tel. na 18.00 uur
Mieuw: **BI-SEX PRIVÉ**
Voor verzorging van uw admi- 02507-12180.
Direkt apartlijn voor trio,
Uw huis op dit formaat in
nistratie, automatisering en
ongens en hete meisjes.
iscaal advies. Bel nu Adriani
de krant kost meestal .
Diverse
clubs
06-320.330.46 (50 c.pm.).
en Partners,' tel. 020-6795363.
minder dan een maand
Mieuw: SEX KONTAKTLIJN
hypotheekrente en
.uister naar hete meiden
verkoopt sneller, want
Rijwielen,
die op zoek zijn naar
motoren,
ongens, voor het vervullen
bromfietsen
'an hun hete sexwensen.
Je huis
06-320.330.66 (50 c.pm.).
Geven zich bloot, vertellen
in
de krant
T.k. Puch Macho 2 speed, kl. hoe ze d'r uit zien en wat ze PARTNERRUIL Privé, direkt
brengt mensen
zwart, met verzekering en ex- op Sex/gebied te bieden heb- apat met mannen en vrouwen
tra's ƒ 1200. Racefiets t.k. Gi- ben! Daarna geven ze je hun die zin hebben in een
over de vloer.
spannende sexruil!!
ant Peleto m. licht 1 jr. nw. eigen telefoon-nummer!
Boven de 18 jaar! 06/50 cpm 06-320.330.91 (50 c.pm.).
versn. ƒ600. 02507-18072.
Pascale doet het in de
* T.k.a. witte meisjes Opoe"iets voor + 5 tot 8 jaar, ƒ 50.
neuken, echte KEUKENSEX.
Red Ear Productions.
Tel. 02507-15913.
36-320*330*98 (50 c.pm.).

Live uit
Zandvoort

Ze hebben

340.340.50

145 Escort
Sex/meiden!

06.96.45
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Patronaat
HAARLEM - Anastasia Screamed
en Alabama Kids treden vrijdagavond op in patronaat in Haarlem.
Anastasia Screamed staat op het
punt een nieuw album uit te tarengen. Het detauutalbum 'Laughing
down the Limehouse' bevatte melodieuse gitaarrock op hard-coretaasis.
De vorige keer trad het kwartet uit
Nashville in Patronaat op als support van de Tröckener Kecks, maar
toen kwam het geluid niet goed uit
de verf. Nu is dat anders.
Het Eindhovense Alabama Kids
treden op in het voorprogramma.
Entree tien gulden, met CJP 7,50.
Zaterdag treedt Pat Mears, de
Texaanse zangeres met de doorleefde stem in Patronaat op.Na vijftien
jaar actief te zijn geweest in de muziek, verscheen pas dit jaar haar eerste album 'There goes the rainbow'.
. De Amsterdamse Marshmellows
openen de avond. Het merendeel
vrouwelijk gezelschap maaktmaakt
'indie-pop' die haar wortelen heeft in
de Engelse 'indie-pop'. Ook voor zaterdagavond kost een kaart tien gulden, CJP 7,50. De zaal is op beide
avonden om negen uur open, om
kwart voor tien beginnen de concerten.
Op donderdag 24 oktober wordt de
CD van Gotcha! gepresenteerd in Patronaat. De CD was eigenlijk al
klaar, maar problemen met toestemmingen voor het gebruik van
samples hebben de release tot eind
oktober uitgesteld. In 1990 werd
Gotcha twee in de Grote Prijs van
Nederland. De titel van de CD is
'Words and Music from da Lowlands'. Entree, kost 12,50; CJP tien
gulden. Zaal open om negen uur,
aanvang tien uur.

T C kust O
l C keur OC
tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Eerste optreden in Krocht
van operettevereniging
ZANDVOORT - De Zandvoortse operettevereniging lijkt weer
helemaal terug te zijn. Na een jaar afwezigheid zijn er twee
optredens in De Krocht.
(
De Zandvoortse Operettevereniging biedt komend weekend voor de liefhebbers een gevarieerd programma. Er is cabaret van De Jantjes, er wordt
een stuk gezongen uit de musical 'Sound of Music', er is een Weense en
Stolz-potpourri en verder wordt er een selectie ten gehore gebracht uit een
operette van Jacques Offenbach, 'La Perichole'.
Er kunnen maar tweehonderd mensen in het theater dus de organisatie
verzoekt de mensen de kaarten te reserveren. Dat is mogelijk onder telefoonriummer 16863 of 13840. Er zijn ook kaarten aan de kassa te koop.
Entree bedraagt 12,50 gulden en tien gulden voor donateurs.
De voorstelling begint zaterdag om acht uur en de matinee-voorstelling
op zondag begint om twee uur.

Expositie in
Lieven de Key
HAARLEM - Mignon van Heerden exposeert van 19 oktober tot en
met 16 november bij Galerij Lieven
de Key in Haarlem. De tentoonstelling betreft olieverf op hout en linnen.
De kunstenares brak op 16-jarige
leeftijd haar middelbare school af
om te gaan tekenen en etsen. Als
autodidakt verkocht.zij haar werk
op kunstmarkten en exposities door
het hele land. Na een periode van
negen jaar, waarin het moederschap
al haar aandacht opeiste, maakte zij
in 1984 een tweede start. Zij begon te
schilderen. Dat greep haar zo, dat ze • Leden vande Zandvoortse Operettevereniging promoten hun vereniging
daarna geen tekenpen of etsnaald in het Zandvoortse centrum. Na een jaar van afwezigheid treden zij op in De
Krocht.
'
Foto archief Weekmedia
meer heeft aan geraakt.
Aanvankelijk maakte zij kleine
olieverfschilderijen op linnen. Het
formaat werd steeds groter en als
ondergrond ontdekte zij deuren en • De verzameling van de 13-jarige « De Stichting Kathedrale Basiliek
luiken, die zij langs de straat vond. Ernst Granneman uit Haarlem is tot ST. Bavo in Haarlem organiseert
en met 28 oktober in het Pieter Ver- voor de zesde keer het César Franck
De expositie wordt op zaterdag 19 meulen museum te zien. De verza- Concours. Het evenement vindt
oktober geopend om vijf uur. De ga- meling bestaat uit schelpen, minera- plaats tot en met 19 oktober op het
lerij (Nassaulaan 8. in Haarlem) is len, schedels, fossielen en andere grote Adema-orgel in de St. Bavo
geopend van donderdag tot en met voorwerpen. Een deel van de verza- aan de Leidsevaart. De tweede ronde
zondag van één uur tot vijf uur en op meling heeft hij van familie gekre- van het concours is vandaag van tien
donderdagavond van zeven tot ne- gen, maar hij verzamelt zelf ook veel uur tot kwart over twaalf en van half
gen uur.
materiaal tijdens zijn vakanties, die twee tot half vier. De finale vindt
hij meestal op Terschelling door- plaats op zaterdag 19 oktober om
brengt. Het museum is op werkda- kwart over acht. De eerste twee rongen geopend van half tien tot vijf uur den zijn vrij toegankelijk. De finale
ZANDVOORT - Er is een klaver- en de eerste zondag van de maand kost vijf gulden (CJP en 65+ 2,50).
jasavond op vrijdag 18 oktober in de van elf tot vijf uur. Het adres van het
ontmoetingsruimte van de St. Agat- museum is: Moerbergplantsoen 20
hakerk. Aanvang acht uur, toegang in IJmuiden.
is gratis.

Klaverjassen

'Korte tips
• Voor deze herfstvakantie biedt
Teylers Museum een speciaal programma voor kinderen en hun ouders. Speciaal voor kinderen tussen
de negen en twaalf jaar heeft het
museum een werkboekje gemaakt
over de reptielen in Teylers Mueseum. Hoewel er geen dinosaurus te
zien is, zijn er wel vele andere grote
en beroemde reptielen opgesteld.
Het boekje is voor 1,50 gulden .verkrijgtaaar aan de balie van het museum. Wanneer de speurtocht is afgelopen ligt er een vel met de juiste
antwoorden klaar.
Tot 10 november is de tentoonstelling 'Hoorens en Schulpen' te zien
waar circa veertig schelpentaoeken
uit de periode 1550-1850 te bewonderen zijn. Kinderen die tijdens de
herfstvakantie de tentoonstelling
bezoeken, krijgen gratis een zoekkaart voor schelpen en andere
strandvondsten. Zo kan men de eigen schelpenverzameling in kaart
brengen. Het museum is gevestigd
op Spaarne 16 in Haarlem.
• Ansie Molenaar, Zwaan van der
Mije en Hanneke Voit exposeren tot
en met 27 oktober in het cultureel
centrum in Zandvoort. Het cultureel centrum is dagelijks geopend
van half twee tot vier uur.
• Zaterdag 19 oktober gaat het concertseizoen van de Velsense Stadsschouwburg van start met een openingsconcert van het Sharon Quartet. Dit strijkkwartet bestaat uit Gil
Sharon (viool), Eodica-Daniele Ciocoiu (viool), Georg Haag (altviool)
en Catalin Ilea-Meyer (cello). Op het
programma staan twee strijkkwartetten van Beethoven. Het concert
wordt gehouden in de Engelmunduskerk in Velsen-zuid, Kerkplein 1.
Aanvang kwart over acht. Kaarten
kosten vijftien gulden (CJP en 65+
7,50).
• De verkoop van voorstellingen van
Tineke Schouten en Sikulu is van
start gegaan. Op woensdag 4 december is er een extra voorstelling in de
Stadsschouwburg van Velsen van de
theatershow van Tineke Schouten,
'Tien maal tien'. Op donderdag 12
december ontvangt de Velsense
stadsschouwburg de Zuidafrikaanse zwarte musical 'Sikulu'. Informatie: tel.:. 02550-15789.

Cursus voor ouderen
ZANDVOORT - De Stichting Weizijn Ouderen Zandvoort organiseert
in samenwerking met het Educatief
Centrum Haarlem van 13 november
tot en met 18 december de cursus
'Kunst kijken, horen, zien, waarderen en beleven'.,
De cursus is bestemd voor mensen van vijftig jaar en ouder, die belangstelling hebben voor kunst en
die iets meer van de achtergronden
van verschillende kunstwerken willen weten. Er wordt geluisterd naar
muziek, maar schilderijen, verhalen
en gedichten komen ook aan bod in
de cursus.
Plaats van de cursus is het Gemeenschapshuis Zandvoort, in de
Louis Davidsstraat 17. De lessen duren van half tien tot twaalf uur. De
kosten zijn twintig gulden.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij de Stichting Weizij n Ouderen, Koninginneweg l (02507-19393),
of het Educatief Centrum Haarlem
(023-319533).

PEN schenkt
spaarlampen
aan tehuis

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - De nv Pen
Energiebedrijf heeft op maandag 14 oktober spaarlampen
aangeboden aan het Huis in
het Kostverloren. Op die dag
ging de spaarlampenactie van
start. De actie duurt tot en met
2 december.
De spaarlampenactie is bestemd
voor alle individuele huishoudens in
het verzorgingsgebied van de PEN.
Daardoor vallen bewoners van bejaarden- en verzorgingstehuizen tauiten de actie. Daarom heeft de PEN
besloten voor elke wooneenheid een
spaarlamp aan te bieden.

CINEMA CIRCUS
Bioscoopprogrammering 18 t/m 24 oktober

Thema-avond NPB
ZANDVOORT - De Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap NPB houdt
een thema-avond onder de titel 'Kiezen! geloof en politiek'. ledere belangstellende kan komen praten
over de volgende stellingen: 'Alles is
politiek', 'Politiek, niet te geloven',
'Geloven, doe je in de kerk', 'Voor
alles kiezen of gelovig kerk zijn'.
De thema-avond vindt plaats op
dinsdag 20 oktober om acht uur, in
het gebouw van de NPB, Brugstraat
15 in Zandvoort.

Ontleend aèlt
Charles Dï

BKC start met
creatieve workshops
ZANDVOORT - In het nieuwe
cursusseizoen start het Bloemendaals Kreatief Centrum met creatieve workshops. De workshops vinden
plaats op elke dinsdag in het cursuscentrum (Hartenlust mavo), Vijverweg 312 in Bloemendaal.
Elke dinsdag vormt een afgerond
geheel, maar is deel van een serie
van drie dinsdagen. Er zijn drie series waarin achtereenvolgens schildertechnieken, tekentechnieken en
combinatietechnieken
beoefend
worden. Het BKC organiseert de
cursussen voor mensen die een hele
dag intensief bezig willen zijn.
Belangstellenden kunnen met
Nettie Veen bellen, 023-385946. Aanmeldingen bij het BKC, Vijverweg 31
Bloemendaal, tel.: 023'276707 of 02066411601.

De Rttttirigc
Ze veranderde nel
20 vaak van man als
van kleur haa'

Gt"Slilll" Joigcp
Op school öeea hij
aan lo.ieelspelen.
weikle hi| mei een
veirjorgen camera
scfiieel f'l m
geheimtaal en lo'«ie
hi| lu>siervink|es.

De Hoaltainmisira
van Pililn
H:j r.elc vol dal h
onschuldig «as HIJ
wilde alleen maar
dal schaap door hei
hel du»en

(ADVERTENTIE)

Bar - restaurant

„SCHRANSEN
AAN ZEE"
Boul. Barnaart 22
Zandvoort, tel. 15445
specialiteiten:
* Kip in 't Pannetje

18,50

* Gekookte mosselen 26,50
* Gebakken scholfilets

18,50

DAGELIJKS om 16.00, 19.00
en 21.30 uur
The NAKED GUN 21/2
Kaarten volw. ƒ12,50
Kinderen tot 12 jaar ƒ 9,00

DAGELIJKS om 14.00 uur

Oliver & Co.

Ned. gesproken en gezongen

Kaarten volw. ƒ12,50
Kinderen tot 12 jaar ƒ9,00

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

keuken open
vrijdag t/m maandag
16.30-22.00 uur

Open dag bij
NZH-hobbyclub

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

„Of er nog wat te doen valt in dit plaats. Of wel soms? Zandvoort is
dorp". Deze vraag wordt mij regel- nu eenmaal een mooi dorp en veel
matig gesteld. Voor iemand die de van onze inwoners zijn hier vrijkranten leest, lijkt mij dit evenwel willig komen wonen. We moeten
een overbodige vraag.
dus niet zeuren.
Zandvoort bruist, gonst en leeft
als nooit tevoren. Kijk maar eens
om je heen, of beter nog, loop eens
door het dorp. De enige.raad die ik
u hierbij kan geven is: Kijk uit
waar je loopt. Voor je het weet
knal je met je hoofd tegen een reclamebord of breek je je benen ten
gevolge van een of andere bouwactiviteit. De vooruitgang houdt je
niet tegen; ik weet het. De otostakels langs de weg hebben wij te
danken aan het begrotingstekort
op het raadhuis. De inventiviteit
van ons gemeentebestuur kent
haast geen grenzen. Er wordt flink
gekort op allerlei uitgaven en men
is naarstig op zoek naar nieuwe
bronnen van inkomsten. Het lukt
ze aardig, zo moet ook ik erkennen. Het geld ligt op straat is een
bekende uitdrukking. De reclameborden zijn daar een duidelijk
voorbeeld van. Het zijn er dertig
en die leveren ons toch maar mooi
85.000 gulden per jaar op. We hoeven er niets voor te doen.
Zonde dat ik daar niet eerder
aan heb gedacht. Wat mij betreft
hadden ze er ook een in mijn tuin
mogen plaatsen. Die 2833 gulden,
die zo'n bord per stuk oplevert,
zijn ook mij zeer welkom.

Zeuren

Bahama's
Arie gaat, Harrie komt. Op het
Raadhuisplein heeft de wisseling
van de wacht reeds plaatsgevonden. Harrie Faasen van de oliebollenkraam is iedere winter weer op
zijn stek tegen de muur van Grafdijk te vinden. Vooral op zondag
vliegen de oliebollen en appelflappen als warme broodjes over
zijn toonbank. Een gezellig gezicht vind ik. Het lekkerste zijn
nog altijd zijn Berliner bollen.
Soms-neem ik er wel eens een
paar mee naar huis. 's Avonds laat,
bij een beker warme chocolademelk vormt dit gerecht een ideale
afsluiting van de dag.
Zoals u misschien gezien hebt,
is de haringkraam van Arie verdwenen. Arie zit niet pp de Bahama's. De reden van zijn vertrek is
een mankement aan zijn koelinstallatie. Voor de zoveelste maal
heeft de techniek het begeven. De
fabrikant is eindelijk over stag gegaah. Op dit moment is hij bezig er
een nieuwe in te zetten. Dinsdag
22 oktober is hij weer terug.

Drommel
Ook in de Haltestraat is het een
en ander veranderd. La Bonbonnière heeft een nieuwe eigenaar
gekregen. Ronald Drommel, zoon
van de bekende Piet Drommel uit
de Kerkstraat, runt nu samen met
Pavlo dit smulpaleis. Belgische
bonbons met gebak van Tummers. Dat is het assortiment dat
ze er gaan voeren. U hoeft zich
niet ongerust te maken. Piet is
niet van plan de hele Haltestraat
op te kopen.

Denk nu niet, dat ik tegen deze
borden ben. Integendeel. Uiteindelijk pretenderen wij een badplaats te zijn. Het toerisme ievert
ons als burgers van Zandvoort
geen cent op. Integendeel. „Jaarlijks moeten wij een miljoen gulden toeleggen op de recreatie-begroting", zo wordt mij regelmatig
van gemeentewege verzekerd.
Laat ons dus eerlijk zijn en niet
afgeven op onze bestuurders. Zij
kunnen er toch ook niets aan doen Dit was het weer voor deze week
dat al die dagjesmensen, wildkam- Blijf gezond, tot de volgende week.
peerders 'en badgasten ons dorp
BRAM STIJNEN
verkiezen boven een -andere bad-

ZANDOORT - Dat buschauffeurs van de NZH niet alleen
bussen kunnen besturen maar
ook treinen, is tijdens de landelijke model spoordagen in het
weekend van 19 en 20 oktober
met eigen ogen te zien. Dan
houdt de hobbyclub van de
NZH (Noord-Zuidhollandse
Vervoermaatschappij)
open
dag. Vorig jaar organiseerde
deze hobbyclub op verzoek van
de gemeente Haarlemmermeer en het wijkcentrum 'Het
Kattegat' ook een open dag.
Het succes was zo groot dat
hieruit de Haarlemmermeerse
Modelbouwclub is opgericht.
Dit jaar houdt de NZH een
'thuiswedstrijd' in de eigen
ruimte, de zolder van de Laurens Janszoon Costerschool
aan de Oude Zijlvest 27 te Haarlem.
door Aad Harmsen

D

e landelijke modeldagen zijn
dit jaar groter van opzet. Dat
komt doordat de NMF
(Nederlandse Modelspoor
Federatie) het Nederlands
Bibliotheek en Lektuur Centrum
heeft weten te interesseren voor
deze hqbby. Een en ander houdt in
dat de week na de
Kinderboekenweek 150
bibliotheken in Nederland volledig
in het teken staan van modelspoor.
Men kan hier informatie krijgen
over het wel en wee van de treinen
op schaal.

Fenomeen
Veel mensen komt het fenomeen
modeltrein bekend voor. Menigeen
kreeg tijdens Sinterklaas of
verjaardag een trein. In het begin
was iedereen enthousiast, totdat de
interesse minder werd en de doos
met de bewuste trein voor geruime
tijd naar de zolder verdween. Velen
haalden dat stadium niet eens,
omdat het inwendige stukje
techniek eigenlijk ook wel
interessant was en er in rap tempo
gedemonteerd werd.
Het gevolg: trein uitelkaar en een
groot aantal schroeven over die met
geen mogelijkheid meer op hun
plek te plaatsen waren. Dat is voor
de 57 leden tellende NZHHobbyclub een gepasseerd station.
En dat is duidelijk te merken als de

e Op de open dag bij de NZH zijn diverse modelspoortreinen te zien.

Toto Aad Harmsi.

Trein op tijd bij
bezoeker na een fors aantal
traptreden eindelijk de zolder
betreedt. Zo hangt er een heuse
stationsklok aan de wand en staan
er her en der andere relikwieën
opgesteld, die onmiskenbaar
duiden op de aanwezigheid van
treinfanaten. Er is echter ook een
ander groep aanwezig: de
modelbouwers van schepen. Een
van hen is een sleepboot aan het
bouwen: de Smit Rotterdam.
Bekend van de reclame op
bushokjes waar een shagfabrikant
zo overtuigd is van de kwaliteit van
zijn product, dat dit nog bij
windkracht 10 is te proeven.

Techniek
Secretaris Bart Langbroek, in het
dagelijks leven controleur bij de
NZH, vindt deze open dagen een
goede gelegenheid om aan de weg te

timmeren. „Onze leden zijn niet
alleen werknemers van ons
busbedrijf, maar ook van buiten.
Daarvoor hebben we van het bedrijf
dispensatie gekregen. Je moet het
zo zien dat het een erg
specialistische hobby is. Wij, van
binnen het bedrijf, hebben de
techniek vaak niet in huis. Iedereen
kan daarom lid bij ons worden. Wij
hebben veel NS'ers in onze club
maar ook werknemers van de PEN
en niet te vergeten
gepensioneerden.
We hebben zoveel ruimte hier dat
iedereen ongestoord zijn vrije tijd
kan doorbrengen met het aanleggen
van banen, maken van boten en de
elektronica daarvan.
Op de open dagen willen wij de
mensen in de keuken laten kijken
wat onze hobby inhoudt en hoe men
met elkaar omgaat. We maken er
geen show van. Het is zoals het is.

Puur natuur. Wel is er een kleine
ruilbeurs en ook wordt er een film
gedraaid van de laatste rit van de
Blauwe Tram van Zandvoort naar
Amsterdam. Alleen dat is natuurlijk
al een reden om te komen".

Marklinbaan
Op deze dagen, die onder
auspiciën van de Nederlandse
Modelspoor Federatie worden
gehouden, komt ook de M-Track
Nederland met een zeer uitgebreide
Marklinbaan. Voorts is ook de TT
Nederland aanwezig met een
tweehonderd vierkante meter grote
module baan op schaal 1:200.
Langbroek: „Het is begrijpelijk dat
deze vrijetijds besteding nogal wat
geld kost. Daarom moet iedereen
die zelf met een trein wil rijden zijn
eigen model kopen. Voor de rails
zorgen wijzelf. Buiten de avonden

om, dat zijn de woensdag- en
zaterdagen, doen wij ook mee aan
allerlei evenementen. Zo hebben wij
de afgelopen jaren op de Leidato in
Leiden en de Voorjaarsbeurs in
Haarlem gestaan. In het
recreatiepark stonden wij zelfs een
aantal weken. Wij zijn op
uitnodiging van de gemeente
Haarlem met onze baan naar het
Franse Angers geweest in het kader
van de vriendschapsband die
Haarlem met deze stad onderhoudt.
Dit jaar gaan wij met de groep naar
de speelgoedbeurs in Neurenberg
en maken wij een tocht in het
voormalige Oost-Duitsland met een
smalspoortrein".
De open dagen bij de NZHHobbyclub zijn voor iedereen vrij
toegankelijk. Op saterdag is de
ruimte open vanaf tien uuren
zondag vanaf elf uur men sluit om
vijf uur 's-middags.

itroen-agent OLTHOF b.v
biedt aan:
AX 10 E 12/88
ƒ 9.750
AX 11 RE 3/88
ƒ 9.950
AX 11 TE 4/90
ƒ13.500
AX 11 TGE 6/90 ....ƒ14.900
Visa 9/86
ƒ 6.250
Visa Club 8/86
ƒ 5.250
Visa 11 E 4/86
ƒ 5.950
BX 14 6/89
ƒ 15.750
BX 14 E leader 5/86 .ƒ 9.800
BX 16 TRI 9/86
ƒ11.250
BX 16 TRI 9/86
ƒ11.750
BX 16 TRI 6/88
ƒ14.250
Directie-auto XM 2.0 inj.
17.000 km. 5/91
ƒ45.000
Showroom: Isolatorweg 40
A.'dam Sloterdijk
Tel. 020-6823520.

Autorubriek SHOWROOM verschijn! elke week in alle
edilies van Weekmedia, l.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenvelderlse Courant, Diemer Couranl, De Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amslelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Couranl en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uil de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Het Parool.

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6058686. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool. Wibautstraal I3I of Rokin
l l O, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriflelijkel die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten.
Totale oplage 750.000 exemplaren.

:hevrolet Cithecion, bj. '82,
met. groen, nwe APK, puntgaaf, ƒ 1950. Tel. 02990-37825.

020-665 86 86
Alfa Romeo

Peter Meyer Cars N.V.
Alfa Romeo 164
6 cilinder, 3 liter, katalysator, automaat, kleur zwart,
1e eigenaar, 60.000 km. alle accessoires, o.a. Sony C.D.-speler,
airco, ABS, elektrische stoelen, Bornet velgen en verlaagd.
Nieuwprijs 98.000.-, nu 57.500.-. Inruil mogelijk.
Kabelweg 42, tel 020-6811211, fax 020- 6811141.

AUDI

6 a ƒ 7000.VOORDEEL
Audi 80, 1.8 S, 90 pk.,
stuurbekr., comfort, speciaal
pakket., metallic-lak.,
trekhaak., complete stereo
installatie, juni 1991,
1.500 tot 6.000 km's.,
Huidige rijklare nieuwprijs
ƒ 46.525.Nu
ƒ39.995.-

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

Autovroon

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

020-6943093

Peter Meyer Cars N.V.
Chevrolet Corvette Stingray Z 1
maart '86, goud met., beige leer, compl. met alle accessoires,
met T.bar (open). Nieuwprijs ƒ 150.000.- nu ƒ49.500.Inruil mog. Kabelweg 42, A'dam. 020-6811211, fax 020 - 6811141

± 15 GEBRUIKTE

Citroen

in perfecte
A 1 conditie

Scorpio's

Nieuw CAR-SEARCH
V.a. ƒ 85 - 5 veerbpllen op druk
brengen bij de Citroënspecia- meer dan 900 occassions van
Gooise dealers in 1 bestand,
list van Zaanstad:
Bel voor gratis info:
GARAGE BENE SPAAN
02152-41497.
Vissers-pad 11, Krommenie
075-281193 of -353788

zx

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

Mazda 323 Sedan, m. '83, Apk,
4-drs., rijdt prima . . . ƒ2950.Ford Ghia 2 L., 6 cyl. m. '82, Tel. 020 - 6105478.
4-drs. nwe Apk, puntgaaf,
Van Vloten Car BV
ƒ 1950.- Tel. 02990-37825.
1.3 '88
Te koop Ford Escort 1.6 jan.MAZDA 121 HB LX
1.1 '89
'90, 15.000 km., open dak MAZDA 121 HB DX
ƒ 19.000,-Tel.: 020-6370484.
MAZDA 323 HB GLX 1.5 '86
Weg. auto v.d. zaak Escort 1.6 MAZDA 323 sed LX 1.3'89
zwart, 84, 5-bak, sunroof, altijd MAZDA 323 sed Iris 1.3 '89
bin. gest. APK tot 7-92, ƒ 6500. MAZDA 323 sed GLX aut.
Tel.: 02982-3978.
1.5 '88

Chevrolet

ingdijk

AUTOKROOY

Ford

AUDI/VW DEALER
Contactweg 47, Amsterdam,
Tel. 020-6869611
Lod. v. Deysselstr. 77,
Tel. 020-6116715

BX 14E '87, wit, 1e eig.
i.z.g.st. APK, extra's w.o. 5e
versn. licht, besch. ƒ6900.
Tel.: 020-6475455.
Citroen BX 16TRI 6/87, rood,
87.000 km. i.z.g.st. APK tot autoverhuur
7/'92 ƒ 11.500. Tel.:
02975-60906 (na 19.00 u.).
Citroen BX, TR, 1.6, m. '84, nwe
Apk, prima auto
ƒ3950.ƒ 85,- per dag
Tel. 02990-37825
en o.a. AX, BX
vanaf ƒ40,10 excl. BTW
• „SHOWROOM" verschijnt
Tel. 020-6932750
huis aan huis in geheel
S. Stevinstraat 12a, A'dam
Amsterdam en omgeving.

HYUNDAI OCCASIONS
met 2 jaar garantie
alleen bij:

Zelf rijden in FERRARI 308
Lada
GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa
AUTO SERVICE WETTER
voor trouwen, Uniek! 2 verlengde Lincoln's 7,85 m. lang, wit Al onze occasions met ster:
1 jaar garantie.
en blauw, type '91. Bel
Meijers BV: 030-444411.
Lada 2104 1.3 1988, ƒ 7.750'
Lada 2107 1.5 1987, ƒ 5.750'
Fiat
Lada 2107 1.6 1988, ƒ 8.995*
1989,
-iat 126, prachtige kleine auto, Lada Samara 1.5
leel zuinig, is nieuw ingevoerd r 12 500*
lv'o 343 L . .1982, ƒ 2.500
uit Polen. Tel 02990-37825
Hyundai Pony 1.5L,
FIAT PANDA 1000 CL
1988, ƒ 8.500
COBUSSEN Peugeot-dealer Opel Kadett HB 1.3 . . . 1988,
Baarsjesweg 249, Amsterdam ƒ 15.500
Tel. 020-6121824.
Zwanenburgerdijk 503,
Fiat Panda, 1000 CL, m. '88,
nwe. Apk, puntgaaf, ƒ6950.- Zwanenburg. Tel. 02907-6572
Tel 02990-37825
Lada 1200 S, bj. '87„ nwe Apk.,
ƒ 3450.Fiat Tipo, 1.6I.E.,m. '89,1e eig. Drima staat
Tel. 02990-37825
kleur wit, i.pr.st. . . . ƒ 14.950.Tel 020-6105478.
LADA BONTEKOE
Fiat Uno 55 S, bj. '85, puntgaaf, Altijd aantrekkelijke occasions
nwe Apk, rijdt prima ƒ4950.- APK gekeurd, BOVAG garantie
Tel 02990-37825
Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
TEL. 020-6992865.
-iat Uno 55 S, eind '85, 5 drs.,
Apk, kleur rood, mooie auto,
ƒ5950.- Tel 020-6105478.
Lancia
FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions. T.k. rode LANCIA Ypsilon L.X.
.E. in z.g.st., bj. '89, 54.000 km,
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
vr.pr. ƒ 13.250,-.
Tel. 02975-62020.
GOUDSMIT FIAT Amstelveen Tel. 020-6682892.
Keuze uit 50 gouden Fiat
occasions. Goudsmit Fiat,
Mazda
Amstelveen. Tel.: 020-6470909
Mooie Fiat Uno 45 S Rialto b.j. MAZDA 323 F, 1.81, 16 V, GT,
'85 APK 4-92, 5 bak GET GL a.
kleur rood, 20.000 km.,
wisser bl. met. tech. 100%I990,
Renault Dealer Ronday.
Vr.pr. ƒ4950. 020-6331038.
Tel. 020-6237247.

Voor meer informatie of advies, bel

BMW

Hyundai

Ferrari

MAZDA
MAZDA
MAZDA
MAZDA
MAZDA

626 HB GLX ps2.0
626 HB LX aut.2.0
626 HB GLX 2.0
626 sed GLX 2.0
626 cpé GT abs2.0

\
i
'

Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op
komt dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?
Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt
u contact met zo'n 750.000 potentiële kopers.

Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort.
In Het Parool en in de maar liefst 18(!) nieuws- en huis-aanhuisbladen van Weekmedia die in Groot Amsterdam
worden verspreid. Totale oplage 750.000 exemplaren.

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

In 4 dagen zo'n 750.000
vonkende verkoopcontacten.

Naam:
Postcode + Plaats:
Handtekening:
Telefoonnummer:
Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
1 letter. Minstens 3 regels beschrijven. Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost.
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Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Cobussen

Van Vloten
Amsterdam

5 STERREN RENT-A-CAR

Ouke Baas

5 STERREN AUTO EN
MOTORRIJSCHOOL

g

voor

- exc| prijs incl.
go/g g jw. 6% B.T.W.

2

l

Meer Waar Voor Uw Geld!

Record

Adres:

r '

'88
'89
'87
'87
'87

VW JETTA Elan
1.6'87
PEUGEOT 205 Accent 1.1 '88
2.0, 2.0i, 2.4i, 2.9i
FIAT PANDA 34
'85
Diesel, 5-bak, L.P.G.
SEAT RONDA
1.2'84
Prijzen van ƒ 19.000.OPEL KADETT
1.6'89
tot ƒ 42.650.Slijperweg 18, A'dam
Bel voor informatie
Tel: 020-6 32 02 02.
OFF. FORD DEALER
v. KALMTHOUT & v. NIEL bv.
Marktplein 11-29, Hoofddorp
Mercedes Benz
02503-13441.
FORD ESCORT 16 l, 3 deurs, Mercedes Diesel, bj. '84, Nwe
APK '92, zilv.met., bj. 10-'85, in Apk, i.g.st. ƒ9950.- Inruil
nw. st. ƒ7450. 020-6104594.
mogelijk. Tel. 02990-71733
Ford Escort 1.6 CL i. 5-drs.
9/89, 17.500 km. .. .ƒ 18.750.Autocenter Olthof, Isolatorweg
Mitsubishi
40, A'dam-W. Tel.020-6823520.
GOLDCAR AMSTELVEEN
Ford Escort dies. bj. '88, 5-drs.
grijs met. get. glas, i.nw.st Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
occasions. Tel. 020-6433733.
ƒ 12.950.- Tel020-6105478.

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop

VW Golf diesel m. '82 ƒ 3750.
Opel Kadetl l.3 S/Autom. bj.
Spring in 't Veld
Suzuki
VW. Jelta '83
/3950.
12. '86, get. glas ƒ8950.Oosteinderweg 338-342
Tel.: 020-6105478.
Nissan Bluebird m'87 . ƒ 7750.
1432 AX AALSMEER
Nissan Stanza m'83 . .ƒ2750.
Missan Cherry, 1.7 Dsl, m. '86, Opel Kadett IZN HB '82, APK,
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
Mitsub.Gold GLX m'86 ƒ 7950.
Nwe Apk., i.pr.st., rijdt
remmen-uitl. banden, nieuw.
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
Honda
Mit.Gal. turbo dsl. stat /3950.
prima, ƒ 5950.. Tel. 02995-2450. 'r. ƒ 2950. Tel.: 02907-2032.
Ihowroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
02977-44)46
Renault 18 GTL '86.. .ƒ5950.
Nissan Sunny 1.6 Coupé, wit. Te koop Opel Kadett aut. 3 ihowroom/werkpl./magz. Minervalaan 85,020-6793249/6713581
Volvo 340, GL aut.'83 . ƒ 3950.
Rondom spoilers. Bj. '1987, drs,, i.z.g.st., slechts 45.000
Mazda. 626, coupé, '83ƒ 2750.
Alfa Romeo
Van Deinum - Suzuki-dealer
39.000 km. Inl.: na 18.00 uur km, bouwjr. 1982, APK 10-'92,
Sierra dsl. 4-drs. m.'84 / 4250.
02977-24696
Diverse
Suzuki
occasions
in
voorraad
020-6103288.
kleur blauw. Vr.pr. ƒ6000,-.
Austin Montego m'86 .ƒ4950.
Nu
nog
makkelijker
bereikbaar
via
do
nieuwe
toegangsweg!
Nissan Sunny Florida 1,7 dsl,Zien is kopen 020-6612303.
Citroen Visa 4-drs. 87 .ƒ7750.
HONDA:
Jarmuiden
29,
Amsterdam
Sloterdijk,
tel.
020-6148933
12/86, 128.000 km, trekh., rad./ T.k. Opel ASCONA bj.
EXPOCAR TRADING.,
:ivic 1.3 L
1985/1986/1987
cass., ƒ8000,-: 020-6916954. APK. Perf. st. Pr. n.o.t.k.
Zeilernaker Landsmeer Suzuki-dealer
:ivic 1.4 GL 1988/1989/1990 Langsom 36, A'dam-Slolen
Tel. 020-6153933.
:ivic 1.4 GLX Sedan 1989
voor A'dam Noord e.o.
T.k. Bluebird stat. diesl, 12-'82, Tel. 02977-22504.
Shuttle 1.5i GL Aut.
1989
APK, km. 150.000, ƒ3600. Tel.: T.k. Opel Kadett automaat 1.2
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
•hulde l.51 GL
, 1989
02503-36175.
Autosloperijen
S, b.j. 79, 105.000 km. Vr.pr.
ntegra 1.5 EX
1987
f1650. Tel. 02976-566.
Toyota
nlegra 1.5 EX Aut.
1987
Autosloperij A. de Liede
Accord Sedan 1.6 L 1989
Neem geen risico: orig.
Opel
Zeilemaker-Opel
Accord Sedan 2.0 EX 1986
PTT-vrijwarihg RDW^
INRUILWAGENS
Accord Sedan 2.0i EX 1988
CORSA 1.2 S '84, APK 2-'92, Constant keuze uit 100 auto's
(s)loopauto's
Aerodeck
2.0
L
1987
Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
groen, trekhaak, ƒ6250.
HOOGSTE PRIJS
Burg. D. Kooimanweg 7,
Prelude
2.0
EX
Aut.
1990
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 02.0-6360401
Na 18 u. 02975-31081.
Tel. 020-6198691
Purmerend 02990-22551.
Prelude 1.8 EX
1984/1985
V.W. Golf, bj.'80, Apk., i.z.g.st., 'relude 1.8 EX Aut. 1983 AUTOWRAKKEN tegen de
Nieuw CAR-SEARCH
meer dan 900 occassions van rijdt perfect, ƒ 1950.Peugeot
hoogste prijs voor de deur
XDMPANY CARS HONDA:
Gooise dealers in 1 bestand. Tel. 020-6105478.
gehaald. Autosloperij Jan.
üvic
1.5i
GL
wit
1991
Bel voor gratis info:
V.W. Polo, bj. '86, 30.000 km.,
Tel. 020-6361178/02907-6248.
loncerto
1.5i
GL-PS
1991
02152-41497.
boekjes ter inzage, puntgaaf
Accord 2.0I EX grijs 1991
Centerparts
T.k. Tercel S.R. i.z.g.st. bj. bijna ƒ6950.-. Tel. 02990-37825
Peugeot
vraagt sloop- en schadewa85, rek. t.z. APK. ƒ4000, onALFA ROMEO:
gens. Origineel R.D.W.-vrijwa205 XE Accent, rood
. .45.000 01.89 ƒ15.250 derh.boekjes
aanw. Tel.
Volvo
Alfa 33 1 3 Milano
1986 ring. De hoogste prijs en geen
205 XL 1.1, rood
. .30.000 02.89 ƒ16.950 020-6472498 of 6458946.
Alfa
33
1.3
Milano
1987
risico. Tel. 6107942 of 6107946.
205 XE junior, wit
. .25.000 O l.88 ƒ13.250
205 XS, donkergrijs met
. .43.000 01.90 ƒ22.500 T.k. Toyota Carina XL, b.j. aug. 340 WINNER, '85, 71000 km., Alfa 33 1.3 Milano+LPG 1987 Grote sortering ONDERDELEN
1989,
34.000
km,
vr.pr.
Alfa
33
1.3
1989
2e
auto,
ƒ
6.800,wit,
trekh.
205 XE Accent, wit
. .34.500 08.87 ƒ12.250
Alfa'33 S + LPG
1989 van alle schade-auto's, alle
Prima auto! Inl.: 023-374209.
309 XRD. d. grijs met
. .68.000 01.89 ƒ22.500 18.500. Tel. 020-6436462.
merken, alle bouwjaren.
309 GL 1.3, rood
. .71.000 04.87 ƒ13.900 T.k. Toyota Corolla, GT DOHC Volvo 340 aut., '88, 29.500 km. Alfa 33 1.3 S Sportsw. 1988 Ravenstijn, 02502-5435. 1987
405 GL 1.6i, grijs met
. .28.700 07.90 ƒ27.950 Coupé, i.z.g.st., bj. '82. Vr.pr. Aangep.: knie-gas, handbedr. Alfa 33 1.5 Tl
Alfa 331.7 QV
1987 Het HOOGSTE BOD?? 'Bel
405 SR 1.9 wit
. 120.000 02.89 ƒ25.750 ƒ4.500,-. Tel.:02963-1324.
rem. ƒ 16.000. 02207-10869.
Alfa Giulietta 2.0
1985 voor vrijblijvende prijsopgaaf.
405 GLD blauw met
. 113.000 07.88 ƒ20.500 Toyota Celica liftback, ST,
Volvo 340, de luxe, eind '85, Alfetta 2.0+LPG
1983 Loop, sloop en schadeauto's
405 GRD blauw
. 109.000 01.89 ƒ24.950 m. '82, Lpg., puntgaaf, Nwe
kleur rood, Apk, rijdt perfect Alfa 75 1.8 grijs
1989 m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
405 GRD blauw met
. .75.000 06.90 ƒ30.250 Apk ƒ 2450.-. Tel. 02990-37825 ƒ4950.Tel.
020-6105478
Alfa 75 1.8 groen
1989
505 GR 2.2 inj., grijs met
. .55.000 04.89 ƒ31.500
Alfa 75 1.8 wit
1989 • Bewijsnummers van een ge505 V6, blauw
. .76.000 01.80 ƒ32.500 Toyota Corolla HB XL Diesel,
VOLVO
340
DL
plaatste "SHOWROOM''
Citroen BX TRD autom., wit . . . 120.000 05.86 ƒ14.000 Juli '89, 53.000 km. Ie eig.
COBUSSEN Peugeot-dealer
Renault 9 GTX, Ipg, rood . . . . . 103.000 02.86 ƒ 9.950 ol. met., trekh., -f div. in nw. Baarsjesweg 249, Amsterdam )OMPANY CARS ALFA:
advertentie krijgt u alleen toeAlfa 33 1.3
1991 gezonden als u dat bij de opstaat ƒ 18.950 020-6911180, na
Tel.
020-6121824.
Alfa 33 1.5 I.E.
1991 gave van de advertentie ken16.00 u.
Alfa 33 1.7 QV 16V
1991 baar maakt. De kosten daarTOYOTA DE GRAAF
1990 voor bedragen ƒ 3,Volvo-dealer
biedt Alfa 164 TS
nieuw -t- gebruikt
Alfa 164 3.0 V6
1988
Condensatorweg 44
aan: •
Alfa 164 TD
1991
A'dam-Sl.dijk, info-6865511
Volvo 740 GL, antra.m., '88,
Auto's te koop
Ook zaterdags
Volvo 740 Gl, aut., LPG, '87 ANDERE MERKEN:
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen » geen
gevraagd
'86 BMW 318 l
1985
eigen risiko « geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking Toyota Tercel, m. '83, In prima Volvo 740 turbo, wit,
ƒ 2450. Volvo 240 GL 2.3, LPG, wit, '88 Ford Sierra 1.8 CL D 1991
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul- staat, nwe Apk
Volvo 244 GL 2.3, d.blauw, '87 Ford Sierra 2.0 CL
DE HOOGSTE PRIJS
1987
Tel. 02990-37825
lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk » ANWB gekeurd.
Volvo 244 GLE, antra.m., '83 Opel Kadett 5d 1.6 GT 1988 elk merk auto a contant met
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
Volvo 460 GL, blauw m., '90 Peugeot 309 GR Diesel 1987 vrijw.bewijs. Tel. 020-6105478.
Talbot
Volvo 440 GLE, blauw m., '89 Peugeot 205 1.4 XR 1989
HOOGSTE PRIJS
KOUDIJS AUTOBEDRIJF B.V.
Volvo 360 3-drs., blauw, '88 Peugeot 205 1.4 XE
. 1988 voor elk merk auto, a contant,
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
Talbot 1100 bestel, bj. nov. '83, Volvo 360 GL sed., gr.m., '86 Fiat Tipo 1.6 D GT
1989 met vrijwaringsbewijs.
1183 JG Amstelveen
goed onderhouden, APK 12- Volvo 340 3-drs.1.7, LPG, '89 Fiat Ritmo Carrara
1987 Tel. 02990-37825.
Tel. 020.-6455451
91. Vr.pr. ƒ 2000 020-6927392. Volvo 340 3-drs., 1.7, wit, '88 Fiat Ritmo 60 CL
1988
Halte Sneltram: „Zonnestein"
Volvo 340 3-drs., 1.7, gr.m., '87 Fiat Regata 85 S
1987 INKOOP AUTO'S; ± ANWBVolvo 340 5-drs., 1.7, rood, '87 Nissan Sunny 1.7 LX D 1988 pr., snelle afw. a contant m.
305 SELECT '87, 68000 km.,
Volkswagen
Renault
Volvo 340 3-drs., 1.4, wit, '89 Nissan Micra 1.2 SLX 1990 vrijw. bew., def. geen bezw.
1.6, 5-bak, sprtvlg., blw.met.,
Volvo 340 5-drs., 1.4, grijs, '89 VW Golf 1.3 CL
1987 Tel. 020-6108280/6149352.
get.gl., sch.dak, trekh., i.z.g.st.,
<ever VW 1300, nw. APK nieuw
Koop- of VERKOOPPLANAPK 5-'92, ƒ 9.000,Renault 18, Aut. bj. '81, 1e eig. band. i.g.st., Blue metallic, Volvo 340 DL, 3-drs. diesel, '89
Volvo 340 GL 3-drs. aut. wit, '89 AANBIEDINGEN V.A. ƒ3000,-: NEN? Bel dan snel Nationale
020-6457217.
50.000 km., i.g.st., boekjes ter 1975. Vr.pr. ƒ 02550-13502.
Volvo
340
3-drs.
aut.,
wit,
'87
Triumph
TR
7
1982
Qccasionlijn. 023-365206
inz. ƒ2450.-. Tel. 02990-37825
1984
Te koop Volkswagen Derby Opel Corsa 5-drs. 1.3 d.bl., '88 Lancia Prisma 1.5
Renault 5, b.j.'83, d.rood, apk GLS APK juli '92, perfekte staat Citroen BX 16TRSaut., wit, '86 Mitsubishi Galani
Te koop gevr. Peugeots 404,
gekeurd, 90.000 km i.z.g.s. ƒ 1490. Tel. 02990-42218.
Lada 2104 st.car, d.blauw, '87 Turbo diesel
1982 504,505, J5,604 TD. Schade of
Peugeot-dealer
geen roest ƒ 1500. 02995-4412.
Nissan Cherry 1.7 D 1984 sloop.
Autocommerce,
AMSTERDAM,
VW Golf, 1.3 benz., bj. '88,
Nissan Micra 1.3
1983 023-338895.
RENAULT AMSTERDAM
sinds 1930
65.600 km., kl. wit, GTS-uitv.,
Peugeot
205
XE
1985
Top occasions met 1 jaar
205 junior
'87
APK-gek. april '92. Vr.pr.
VW Golf 5-drs.
1982 «Handelaar of particulier.
garantie
205 Accent
'88
ƒ 14.250. Tel. 020-6853735.
Uw auto(s) aanbieden in
Wibautstraat 224
205 XL-Mint
: . . '90
„SHOWROOM" is dé manier.
„VRIJDAG KOOPAVOND"
020-561 96 11.
309 XR
'..... '88
Tel. 020-6658686.
19.00 - 21.00 uur
Service en
Uw Volvo-dealer
405 GLi
'90
Meeuwenlaan
128
reparatie
Seat
Inruil en financiering mogelijk
Tel. 020-6369222
Autoverhuur
Adres: Baarsjesweg 249-253,
Ook voor leasing
A'dam, tel. 020-6121824.
SEAT AUTOCENTRUM APC APK + grote beurt v.a. ƒ299
DIESELSERVICE;
Off. Seat-dealer
LORIST PEUGEOT
orandstofpompen; verstuivers;
voor Groot-Amsterdam
AMSTERDAM-CENTRUM
Accessoires en Verhuur van personenauto's, bestelbusjes en ook motorverhuur
cil.koppen vlakken. Garage/
2e Schinkelstraat 18-28,
Peugeot 104, '83, .. .ƒ 2.750
v.a. ƒ30,- per dag.
. •
motorenrevisie FEENSTRA,
A'dam,
tel.
020
6763335
onderdelen
Peugeot 205 Ace., '88,/ 13.950
Speciaal tarief voor huur voor langere tijd.
Industrieweg 27, Duivendrecht,
Fiat Uno, '88
-.. .ƒ11.500 Seat Dealer Leeweg ZwanenRuys de Beerenbrouckstraat 157. Tel.: 020-6138473.
tel. 020-6980639.
AUTOBANDEN-UITVERKOOP
Peugeot 405 GR, '88, ƒ 19.250 burg 02907-3372. Seat Malaga
Bij
Peugeot 205 XE jr„ '87,f 11.000 GLX 87 ƒ 11.950. Seat Malaga APK keuring zonder afspraak, Laagste prijzen in Amsterdam
*AAA MATZER BV*
Ook reparaties en onderhoud. Van Hallstraat 73, tel. 6865689
Alle auto's met
Tour 89 ƒ 13.750.
Div. personenwagens v.a. ƒ 25,
3 maanden Bovag-Garantie Seat Ibiza GL, 1.2. bj. '87, Van, Garage West-Center, 2e
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
div. bestelwagens v.a 11-17 m3
tevens service en reparatie i.z.g.st., puntgaaf... ƒ6950.- Helmerstr. 15, tel. 020-6122476.
niet duur!!!
Klaar terwijl u wacht.
+ autoambulance 020-6630836
2e Weteringdwarsstr. 43 t/m 47 Tel. 02990-37825
A.P.K. KEURINGSSTATION
Ruilstarters en dynamo's.
Studenten 10% korting,
Tel. 020-6237669.
Keuren zonder afspraak
Valkenburgerstraat 134.
-auto-ambulance
&
oprijauto
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
• „SHOWROOM":
Feenstra & Jimmink
Tel. 020-6240748.
Nieuw CAR-SEARCH
-9-pers. bussen en pick-up's
v.d. Madeweg 23,
De autorubriek voor
Asterweg 24A A'dam 6364702 BLOKSMA
meer dan 900 occassions van
RADIATEUREN- Avond- en nachttar.:
A'dam • 020-6686146.
Amsterdam en omgeving.
Gooise dealers in 1 bestand.
Auto Centrum Duivendrecht. warmtewisselaars, Kapoeas- bestelwagen afhalen na 17.30
AUTOBOULEVARD.
Oplage 750.000 'ex.
Bel voor gratis info:
Groot onderhoud incl. APK
weg'17, A'dam, 020-6148385. uur en de volgende morgen
Elke week in Het Parool en
02152-41497.
en gratis leenauto, v.a. ƒ299,- Grote sortering ONDERDELEN
om 8.00 uur retour
alle uitgaven van WEEKMEDIA.
Saab
Schade-herstel 020-6995176. van schade-auto's, alle
Peugeot 205 1.4 i, 10/89,
tegen 4 uur-tarief.
Tel. 020-6658686.
35.500 km
ƒ17.250.020-6794842,
020-6908683.
merken, alle bouwjaren.
SAAB SERVICE
Autocenter Olthof, Isolatorweg
RAVENSTIJN. 02502-45435.
MOLENAAR
40, A'dam-W. Tel. 020-6823520
Autofinanciering
Lid Nevar.
Rijscholen
onderh., rep., apk
Peugeot 205 GTI, aug. '88,
en
verzekering
TOYOTA-DE GRAAF
60.000 km, nieuwe banden,
Nieuwe
Alle onderdelen voorradig.
grijs kenteken, prijs ƒ 17.850.
Royal Class Saab's
Condensatorweg 44, A'dam
Auto goed en goedkoop
Tel.: 02977-28077.
v.a. ƒ 17.000,-ü
Sl.dijk. Info: 020-6865511.
verzekerd, mnd/kwart. bet.
Ook zaterdag geopend.
Alle verz. CELIE 020-6416607.
Peugeot 309, XLD, eind '88,
Hoofddorp, 02503-14097
3-drs., kl. blauw, i.nw.st.
20 Rijlessen & examen aanvragen ƒ885,ƒ 10.950. Tel.: 020-6105478.
Motorpakket inclusief examen-aanvraag ƒ675,Skoda
Snelcursus in 2 of 3 weken
Algemeen
ZUIDWIJK MINERVALAAN
Spoedcursus theorie in 1 dag
AMSTERDAM - ZUID
205 Accent '87
ƒ11.950 Skoda 120 L, bj. '87, A.P.K., Nu halen en 1 augustus 1992 betalen * Diverse merken auto's, pok automaat
Halen & brengen. Theoriecursus op video gratis
205 Accent '90
ƒ 16.750 i.pr.st., ' rijdt nieuw, ƒ3.450,Ruys de Beerenbrouckstraat 157
bij: VAN DER POUW - PEUGEOT
205 GE '88
ƒ 13.800 020-6105478
Tel.: 020-6138473.
205 GL '90
ƒ15.950 T.k. SKODA 105, okt. '86. APK
DIVERSE PEUGEOT'S BOUWJAAR '84/'91
205 XR 1.4 '88,schd. .ƒ 14.850 12/'92, 84.000 km. In prima
Autorijschool Ferry
205 ACCENT, XRD, XAD,
205 GR 1.3 '85
ƒ 10.750 staat ƒ 3000. Tel. 020-6252033
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
205 GR 1.4 '87
ƒ 12.950 na 18.00 uur.
405 GL, GR, BREAK'S, MI-16
1e 10 lessen'a ƒ32 per uur.
Tel.:
020-6932074.
•
505 GL EN GR SEDAN
205 GR 1.4 '88, schd.f 13.950
Gratis halen en brengen.
Adverteren
in
309 XR 1.6 '88
ƒ14.950
Tel. A'dam: 020-6942145.
AUTORYSCHOOL MADURO
„SHOWROOM"
309 XR 1.4 '89
ƒ15.500
Staat voor kwaliteit. Bel nu voor
bij: CASPARUS FIAT - LANCIA
FAX: 020 - 665.63.21
405 GL Diesel '89 . . . ƒ 19.750
een afspraak voor een gratis Tot 15 oktober '91, eerste 10
Lada 2105 '87
ƒ 4.950
proefrit. Tel. 020-6003882.
autorijlessen a ƒ25,- MICHEL
DIVERSE
FIAT'S
EN
LANCIA'S
'8G/'91
Subaru
Fiat Panda 34 '85 . . . ƒ 5.750
PANDA'S
IN
ALLE
UITVOERINGEN
Celie 1e 10 lessen ƒ 42, 50 p.u. eeft ook motorrijlessen. Bel:
-12 mnd. gar. Inr., fin. en
UNO'S 45, 45 S, 70 SX, EN AUTOMAAT
Spoedcursus ƒ 1555. Theorie 20-6853683, b.g.g. 6181775,
verz. mog. Ook inkoop.
AUTO SERVICE WETTER
LANCIA YPSILON EN Y 10
proefex. a f 6,25. 020-6416607. 075-174996 of 02990-34768.
Minervalaan 86, 020-6629517.
Zwanenburgerdijk 503
DELTA GT, EN DIVERSE THEMA'S
Donderdags koopavond.
Zwanenburg. Tel. 02907-6572
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
De enige off. SUBARU DEAbij: OTO // ICI CITROEN
LER + occ. voor Purmerend
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
Rover
DIVERSE CITROEN'S BOUWJAAR '86/'90
02999-278, Jisperweg 39-40.
AX 1.0 en AX 1.1 SPIRIT '
Off. ROVER DEALER:
BX 16 TRS, VISA MET LPG
Pim v. Rootselaar, Rhônewec
40-42, A'dam-Sl.dijk,- 6131375
Ook uit diverse merken kunt u kiezen
Ook voor A'dam-Noord.
en volgend jaar betalen: In PRIJS gelijk,
in SERVICE' beter!
FORD ESCORT 1.4 '90, KADETT 1.3 '87, HONDA AERODECK
Ook voor een gegarandeerde
'87, FORD SIERRA '89, VOLVO 440 GLE '89,
occasion.
NISSAN SUNNY '87, MINI '88

Nissan

Honda Accord, blauw metallic
APK, b.j. '83, ƒ 3700. Tel. 0206004647 na 17.00, 3 drs.
T.k. Honda Civic Luxe 3D, bj.
83, APK 10-'92, 67.000 km,
gr.met., pr. st. ƒ4750,-. Tel.
020-6438166.
T.k. i.o.v. cliënt, civic 1.61,
3-'90, 17.000 km., zwart met.,
_.M. velg., bridgestone band.
205/60, El. schuifdak, stereo,
f24.500,-. AUTOSERVICE
Molenaar: 02503-25808.

Chevrolet

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

Alfa 33, 1.3., Bj. '86, i.pr.st.
Apk., rijdt nieuw ƒ7950.Tel. 020-6105478.
„SHOWROOM"
Postbus 156,
1000 AD Amsterdam

Honda

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties: Auto Centrum Duivendrecht
Hyundai onderhoud incl. APK
van BX, Visa en 2CV6.
gratis leenauto v.a. ƒ299,APK klaarmaken tegen gered.
prijz. Verk. van losse onderd. Schade herstel 020-6995176
el 020-6680820 en 075-702625
Over garantie gesproken

3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ 11 ,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
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Auto's in

25,00
36,00
47,00
58,00
69,00
80,00
91,00
102,00

26,50
-38,16
49,82
61,48
73,14
84,80
96,46
108,12

tjvliegen de deur uit!

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156.1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/
Rokin 110, Amsterdam. Afgeven kan ook tyj de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, laan der Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn, Stationsstraat 70: Weesp, Nieuwstraat 33: Zandvoort, Gasthuisplein 12.

Rover
020-6949266

OKTOBER:

Aktiemaand!
Bel voor info:
' Rüysdaelkadèi'/ë;'A.'darrr-'b.Z. •
•ïnfd:.020-6623ï 07-6732853-,;':

ALLE AUTO'S A.N.W.B. GEKEURD
EN BOVAG GARANTIE BEWIJS
' MAX ƒ 10.000,- vraag onze voorwaarden.
V.D. POUW PEUGEOT 02940-15110
CASPARUS FIAT LANCIA 02940-15108
AMSTELLANDLAAN 1 WEESP

OTO // ICI CITROEN: 02940/16661,
HOGEWEYSELAAN 21, WEESP
Nieuw CAR-SEARCH
±50 auto's, APK. gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstr. Haar- meer dan 900 occassions van
lemmerw.
bij
molen. Gooise dealers in 1 bestand.
Aktie verlengd tot 20 oktober.
Bel voor gratis info:
020-844079. Tevens INKOOP.
.
02152-41497.
nu SUBARU MINI JUMBO met GRATIS ACCESSOIRE-PAKKET
Let op ! ± 100 auto's
TER WAARDE VAN ƒ 1750,Peugeot
205, Diesel 'f
V.a. ƒ800.- tot ƒ 15.000.ot ƒ 875,- kontante korting
bij Wagenpark Johan Boom ƒ 13.750.- Ford Escort Diesel,
ƒ8.500.- Seat Ronda GL
Alle types en kleuren
Zuiderakerweg 83 (Oranje hek) '85.
1.2 '87. ƒ 7.800.-Nissan
Amsterdam -Osdorp,
direkt uit voorraad leverbaar
Cherry 1.3 DX '85. ƒ5.500.Tel. 020 • 6105478.
Reeds voor ƒ250,- p/m zonder aanbetaling
Renault 11 Lpg, '85. ƒ5.500.Alle
auto's
APK,
Hoge
inruil,
rijdt u nu al in een Subaru Mini Jumbo
BMW 315 Lpg, '33. ƒ5.500.financiering binnen 24 uur,
BMW318i,5-bak, '81. ƒ 3.950.
Geop.
van
9.00
tot
19.00
uur.
Autobedrijf Heere^
Golf Diesel '82. ƒ 4.950.- Opel
^i~';' Ceintuurbaan 225 -.-•• •'"£;
• De autorubriek
Ascona16S, h.b. '83. ƒ 3.950.•..::'.:':••• Tel- 020-6622204; ^S:,
„SHOWROOM" heeft
VAN OSTADE GARAGE
Doriderdagavörtd koôtJaVondr
een oplage van 750.000 ex.
v. Ostadestr. I82, 020-6625428

Let op!! Beslis direkt!

Voorkom verloren uren. Begin de werkdag produktief
met PCI Want PCT rijdt 's nachts en levert vóór de
ochtend. Bel voor informatie: 0 3 4 0 2 - 5 9 9 0 0

PCT
E X P n E S O I S T R I B U T I E

M E T

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

I—
Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tijd

Voedingsbureau:
veel vragen
over toevoegingen
EEL CONSUMENTEN
staan argwanend tegenover het gebruik van additieven als geur-, kleur- en
smaakstoffen. Zij vragen zich
af wat ze kunnen doen met hun
angst voor deze hulpstoffen of
toevoegingen.

V

Mannenmode
grijpt terug
naar verleden

Dit blijkt uit de vele vragen die
worden gesteld aan de infolijn van
het Voorlichtingsbureau voor de
Voeding". De vragenstellers willen
met name weten of deze stoffen
schadelijk zijn.
Voor een additief mag worden gebruikt, moet het zijn onderzocht.
Wanneer volgens de huidige wetenschappelijke inzichten is gebleken
dat er geen nadelige gevolgen zijn
voor de gezondheid wordt het additief in principe toegestaan en voorzien van een E-nummer. Dit wordt
gedaan door een wetenschappelijke
adviesraad van de Europese Gemeenschap.
Vervolgens wordt in de Warenwet
voor de diverse produkten bepaald
of ze additieven mogen bevatten en
hoeveel. Hierbij wordt bekeken of
het echt noodzakelijk is om een
hulpstof te gebruiken.

Gevarieerd eten
Voor mensen die zo min mogelijk
additieven willen gebruiken, is het
in de eerste plaats van belang gevarieerd te eten. Bij eenzijdige voeding
bestaat er niet alleen het gevaar een
tekort te krijgen aan sommige voe-;
dingsstoffen, maar kan ook de hoeveelheid van bepaalde, al dan niet
toegevoegde, stoffen te groot worden.
Een ander advies is om zoveel mogelijk onbewerkte produkten te gebruiken. De volgende produkten
kunnen zonder meer worden gebruikt: aardappelen, groente, fruit,
vruchtesap, brood, kaas, melk,
vlees, vis, eieren, yoghurt (zonder
vruchten of toegevoegde smaak),
roomboter, olie, koffie, thee en water. Kijk vervolgens goed op de verpakking van voorverpakte artikelen
of in de ingrediëntenlijst ook additieven staan.
Alleen de arts of diëtist kan voor
patiënten met allergische reacties
bij ALBA, de databank voor voedselovergevoeligheid, meer informatie
verkrijgen. Bijvoorbeeld lijsten met
levensmiddelen die bepaalde bestanddelen niet bevatten. Bij de Nederlandse Voedselallergie Stichting
(NVAS), Postbus 249, 3740 AE
Baarn, kunt u zelf terecht met vragen.

Recept
Warme appel met kaneelsaus
(voor twee personen): VA leetlepel
custard, V/2 eetlepel suiker, h eetlepel kaneel, 2 dl halfvolle melk, 2 kleine appels (bijv. goudrenetten).
Meng de custard met de suiker, de
kaneel en een gedeelte van de melk.
Breng de rest van de melk aan de
kook. Voeg goed roerend het custardmengsel toe en laat dit in onder
goed roeren enkele seconden doorkoken. Laat de saus onder af en toe
roeren afkoelen. Schil de appels,
snijd ze een keer door en snijd het
klokhuis er uit. Leg de appelhelften
met de bollekant naar boven op een
ovenvaste schaal en zet de schaal
vijf min. onder de grill. Verdeel de
warme appelhelften over twee
schaaltjes, giet een gedeelte van de
saus erover en serveer de rest er
apart bij.
Per portie: 560 KJ (130 kcal), 3 g
eiwit, 2 g vet, 26 g koolhydraten
Menusuggestie
gegrilleerde kippepoten
kropsla met yoghurtdressing
gebakken aardappelen
warme appel met kaneelsaus.

Foto MPS/MUSTANG

door Trudy Steenkamp

Folo C&A Nederland

Tips voor milieubewust leven

S HET mogelijk milieubewust te leven? De vele tips
die De Kleine Aarde van
haar lezers ontvangt leren
dat mensen zeer goed in
staat zijn om bewust met het
milieu om te gaan. Dat kan
zelfs zonder dat daar grote
offers tegenover staan, bericht De Kleine Aarde.

I

Zo'n leefwijze betekent een beperking van het grondstoffenverbruik en zuinig omgaan met energie. Wellicht belangrijker is, dat
we zodoende eeh schoon milieu
voor de generaties na ons achterlaten. Vaak zyn
alternatieven
beter dan allerlei modetrends.
En bedenk: ook
kleine dingen
kunnen
een
grote bijdrage
leveren aan een ___^__^^___
schoner milieu.
Bijvoorbeeld door er op te letten
wat u koopt. Wees alert bij felgekleurde spulletjes.
Vaak duidt de gif groene of fluorescerend gele of oranje kleur op
de toepassing van chemische
kleurstoffen, cadmium of zware
metalen, die bij het in de mond
nemen kunnen afgeven. Na gebruik zijn ze 'chemisch afval' geworden. Kies liever niet voor
speelgoed van polychloropreenrubber of siliconenrubber. Vermijdt speelgoed met batterijen.

zer, staal of blik scoort relatief beter dan veel plastics. Lego (gemaakt van ABS), Fisher Price en
Play Mobil zijn gemaakt van minder smerige plastics. Let er op dat
dit speelgoed niet is beschilderd
met zware metalenhoudende verf.
Wees' op uw hoede met de verpakkingen. Vermijd dutabelverpakkingen en blisters. Een tip:
kijk eens in de Wereldwinkel voor
een aardig cadeau.
Decembermaand:
speelgoedmaand ... Maar pas op. In veel
plastic speelgoed worden nog
steeds allerlei kwalijke kunststoffen verwerkt die slecht zrjn voor
- gezondheid en
milieu by produktie, gebruik
en als afval.
Vooral zachte,
weke plastics
bevatten vaak
pvc of giftige
weekmakers,
zoals
zachte
poppen en beestjes, auto's, opblaasballen, kunstleer, of vinyl.

Opvallend in de mannenmode is
de terugkeer van het toch altijd wat
saaie grijs. De sombere kleur wekt,
misschien wel onterecht, vrij snel de
associatie met ietwat saaie en kleurloze mannen. Toch is het juist deze
kleur die de ideale basis vormt voor
andere (felle) tinten. Eén van de
mooiste kleuren, die ik helaas te
weinig nog in de damesmode heb
gezien, is de zogenaamd rood/bruine tint. Een ideale herfstkleur en
Heel mooi te combineren met zwart.
Het herenpak blijft in. De combinatie met een keurig wit gestreken
overhemd verdwijnt enigszins op de
achtergrond. Pullovers, bonte overhemden en (streepjes) shirts zien we
daarvoor in de plaats terug, zodat
voor veel mannen het aangename
met het onaangename verenigd kan
worden. Bij de kostuums zijn het
vooral de details die in het oog springen. De colberts hebben diverse typen knoopsluitingen, mooi afgewerkte paspels (smalle omboordingen) en aparte reversvormen. Aan de
afwerking van de fournituren is veel
aandacht besteed. Heel nieuw zijn
de jasjes met een vlakverdeling (co-

lourblocking) in geraffineerde kleu- ling in de mode is de parka. Vorig
rencombinaties als licht en donker jaar haalde deze jas net niet de mode
flessengroen, of licht en donker au- tipparade, maar het lijkt er nu toch
bergine.
veel op dat het een hit zal worden in
zowel de dames- als de mannenmode. Het mag allemaal weer op de
Houthakkersshirt
jassen: capuchons, sjaalkragen, leHet assortiment overhemden is ren applicaties, sierstiksels en ritwerkelijk overweldigend. Met name saccenten. Heel handig is het parkade zuivere zijden hemden vallen op. model dat door middel van ritsen in
Dessins zijn er te kust en te keur: een handomdraai tot bomberjack geopvallende zwart/wit-, rnulti-color maakt kan worden. Vergelijkbaar
en stilleven-prints, maar ook het zijn de jassen die door middel van
klassieke blauwe shirt in denimstijl uitritsbare mouwen als body-warontbreekt niet. Opvallend is de te- mer dienst kunnen doen.
rugkeer van het zogenaamde
Voor diegene die dit allemaal toch
houthakkersshirt dat los over een t- wat te frivool aandoet, zijn er dit
shirt gedragen wordt, of ruim val- seizoen de traditionele trench-coats
lend over de broek.
op de markt gebracht. En, eerlijk is
Vergeleken bij de hemden zijn de eerlijk, over een pak gedragen geeft
truien vrij klassiek te noemen. De dat toch een fraaier beeld.
zogenaamde college-look komt terug
in de serie klassieke lamswollen
truien met ronde of V-hals. De col is Britse look
een belangrijk mode-item. We zien
Om het beeld van de man qua kledit detail terug in zowel de wollen ding af te maken, moeten we ook
truien als de katoenen pullovers.
nog even de schoenenmode belichten. De Britse look blijft centraal
staan bij de herenschoenen en dit
Parka
betekent dat de vetermodellen met
De bandplooibroek is weer héle- gladde neus favoriet blijven.
maal terug. De pantalons zijn over
Voor de sportieve mannen zijn er
het algemeen gemaakt van scheer- enkelhoge schoenen met bontaccenwolstoffen, katoen en velours. Bij de ten en modellen en (gekruiste) bansportievere broeken en jeans zien densluitingen. Helaas voor de zogewe steviger stoffen: katoenen can- naamde 'probleemvoeten' moeten
vas, gabardine en denim. Deze laat- we constateren dat de ruime instapste stof is overigens in een nieuwe schoenen langzaam uit beeld verkleur verkrijgbaar: blue/black.
dwijnen. En de kleuren... tja, bruin
Een duidelijk voorbeeld van resty- en zwart.

Magnetron-kookboeken
Uitgeverij Zomer & Keuning
heeft onder de titel Visgerechten en Ovenschotels twee kookboeken op de markt gebracht
voor magnetrongebruikers. De
twee boeken geven naast recepten uitgebreide informatie over
verschillende magnetrons en
speciale tips. Elk recept geeft
bovendien een calorie-aanduiding aan per persoon, de bereidingstijd van het recept en een
handige tip over de gezondheid,
gemak of voorbereidingsmogelijkheden van het recept.

ga*

'Knoflookflesje'
In plaats van een teentje is er
nu knoflook in een flesje. Het
gaat om een kaht-en-klare saus,
uitsluitend op basis van gepureerde verse teentjes knoflook
en zonnebloemolie. De saus van
firma Lea & Perrins bevat geen
kleur- en conserveermiddelen.
Het flesje is verkrijgbaar in de
delicatessenzaak en goed gesorteerde supermarkt.

WAT WETEN ZE VEEL TE VERTELLEN
ÖVE-R eeN -&BO
H

De Kleine Aarde

Natuurlijk materiaal
Koop bij voorkeur speelgoed
van natuurlijk materiaal, zols Europees . zachthout (blokkendozen), karton (puzzels en spellen),
textiel (knuffeldieren). Let erop of
het gerepareerd kan worden en
door zijn eenvoud de creativiteit
stimuleert. Speelgoed van gietij-

U slaagt het beste bij
het Westen

Wenken
'Leef gerust milieubewust' is de
titel van een nieuw boekje in de
serie Ecologische Alternatieven
en wordt uitgegeven door De Kleine Aarde. Het bevat 530 wenken
voor een kritische leefwijze, die
bij moet dragen aan een schone
wereld. Het staat vol met tips over
wat je zelf thuis, in de keuken, op
zolder, in de tuin of op het gebied
van vervoer kunt doen om gerust
milieubewust te leven. Met dit
boekje kan iedereen vandaag nog
aan de slag. Het kost ƒ 6,- en is
verkrijgbaar in de boekhandel.
In de gratis activiteitenkrant
van De Kleine Aarde staan nog
meer nuttige tips. U kunt deze
aanvragen bij De Kleine Aarde,
Postbus 151, 5280 AD Boxtel.

DE SLAAPVOORLICHTER
VOOR GROOT AMSTERDAM
Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-616 9813/685 4891
:
MATRASSEN. *'KOMPLETE SLAAPKAMERS * BOXSPRI^GS 'V •;;•-::• .:X";
DONSDEKBEDDEN ,*.:SENIORENBEDDEN *.VERSTELBAREBEDDENfö*ï.BEDT.ËXf IEIT;

Dokter repareert poppen
op Amstelveense beurs

Schakelpuzzel

in ons land die
dit oude ambacht nog uitoefenen. Hemkes
is alweer zes jaar
bezig, eerst als
assistent van een
oudere poppendokter
waar
Hemkes het taetrekkelijk eenvoudige werk
deed als het
'elastieken' van
een lichaam of
het inzetten van
een oog. Aangezien er geen opleiding bestaat
voor het beroep
poppendokter
volgde Hemkes
een opleiding als
porselein-restaurateur en paste
de geleerde technieken aan voor
gebruik op porseleinen poppen.
Sinds Hemkes erkend restaurateur
is, behoren naast verzamelaars van
antieke poppen ook musea tot zijn
klantenkring.

O'N DERTIG a veertig poppenmaaksters staan zaterdag 26 oktober met hun
collectie poppen in Scholengemeenschap Casimir te Amstelveen. Tijdens deze beurs zal
poppendokter Henk Hemkes Eerste hulp
jonge poppenmoeders helpen
Op de Amstelveense beursdag
die hun lievelingsspeelgoed geeft hij eerste hulp (een lui oogje of
loshangend armpje) aan jonge popstuk gespeeld hebben.

Nieuwe fietsroute
Midden-Nederland

Ijl

Folo Malmique

Alben Heijn heeft een papieren containerzak in het assortiment opgenomen. De zak is bedoeld voor de zogenaamde GFTcontainers. Door deze nieuwe
afvalzak kan het composteerbare afval op hygiënische wijze in
de container gedeponeerd. De
papieren zak heeft een inhoud
van 145 liter en is geschikt voor
al het GFT-afval. De zak is vervaardigd van sterk papier en is
volledig composteerbaar. Een
set a vijf stuks kost ƒ 5,50. De
zak is goedgekeurd door de
VAM Vuilafvoer Maatschappij,
is verkrijgbaar in Albert Heij supermarkten in gemeenten met
een GFT-container.

(ADVERTENTIE)

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

Na de Noordzeeroute (van Den
Helder tot Noord-Frankrijk) is door
de stichting Landelijk Fietsplatform
nu de fietsroute Midden-Nederland
uitgezet, die door de ANWB is bewegwijzerd. De 250 kilometer lange
route loopt van Scheveningen via
het Utrechts-Hollands veenweidegebied, de IJsselvallei, de Achterhoek
en Twente naar Enschede. De gids
Midden-Nederland-route met routebeschrijving, kaartjes en toeristische informatie is in de boekhandel
te koop of kan door overmaking van
ƒ12,50 op gironummer 234567 worden aangevraagd bij Stichting Fiets!
in Amsterdam. In het voorjaar 1992
volgt een derde lange afstands-fietsroute: de Maasroute, van Arnhem
naar Maastricht over een kleine
tweeho
tweehonderd kilometer.

Containerzak
voor GFT-afval

D

E GROTE trend in mannenmode is het teruggrijpen naar topmodellen uit
het verleden. Net als in de
kunst en de muziek, is er een
nostalgische hang naar oude
successen. We zagen het al bij
de damesmode, nieuwe invloeden zijn er sporadisch en als ze
er zijn, is het een variatie op
een 'oud' thema.

Allergisch
Bij het toestaan van additieven
wordt geen rekening gehouden met
het feit dat mensen allergisch kunnen zijn voor deze stoffen. Allergie is
zeer individueel bepaald en het gaat
te ver om alle stoffen of voedings- middelen waar wel eens iemand allergisch voor is te verbieden. Dan
zouden bijvoorbeeld ook aardbeien
en tomaten verboden moeten worden, omdat sommige mensen hier
ook allergisch op reageren.
In Nederland zijn naar schatting
vijf- tot twintigduizend mensen
overgevoelig voor een of meer additieven. Voor hen is het wel van belang om precies te weten wat er in de
voedingsmiddelen zit. De fabrikant
is wettelijk verplicht de additieven
te vermelden. Staan ze niet op de
verpakking, dan zitten ze er ook niet
in. De hulpstoffen moeten met de
§ eigen naam of door middel van een
E-nummer worden aangeduid.

-' Kcdactieadres ATV: Weeknicdia,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam.
tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)
Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving: Paul Bus.se

Foto Vroom & Dreesmann

Z

Horizontaal:
3. Angst; 5. sinaasappeldrank; 8.
Verticaal:
stomp; 9. eerbied; 10. soort school; 1. deel v.e. schip; 2. loot; 3. deugd13. meerstemmig zangstuk; 14. bep. zaam; 4. graansoort; 5. gestrekt; 6.
richting; 15. zangstem; 17. achtst. eeuwig; 7. vrucht; 11. plakplaatje; 12.
muziekstuk; 18. muziekinstrument; hoffelijk; 15. Arbeidstijdverkorting;
19. huid; 21. beekje; 23. losse weefsel- 16. speelgoed; 20. kortom; 21. waterdraad; 25. kans; 26. meetlat; 27. groot plantje; 22. bajonet; 23. gerieflijk; 24.
water; 30. deel v.e. gewei; 31. ruzie. taille; 28. groei; 29. aanw. vnw.

Organisator Max Wolters reist al
een aantal jaren het hele land door
met zijn poppenbeurzen. Met zijn
medewerksters laat hij poppen zien
die gemaakt zijn van textielen (als
wol, nylori), was, zelfhardende klei,
porselein, houtpasta en papier-maché. De stijl van de poppen varieert
van droom-, kinder-, portret- tot fantasiepoppen. Verder zijn er ook
stands met oude en antieke poppen.
De poppendokter is een verhaal
apart. Er zijn maar een paar mensen

penmoeders. De grote, kostbaardere, poppen gaan mee naar de poppenkliniek in Den Haag en kunnen
dan op een volgende beurs weer opgehaald worden.
Met gebruikmaking van de bon op
deze ATV-pagina kunnen belangstellenden voor één gulden korting terecht op de poppenbeurs. De beurs
wordt gehouden in de aula van Scholengemeenschap Casimir, Tulpenburg l te Amstelveen van half elf tot
half vijf op zaterdag 26 oktober.

(ADVERTENTIE)

DÜI\ geeff u meer!
POPPENBEURS - AMSTELVEEN
26 oktober 1991

Op zaterdag 26 oktober a.s. wordt in Amstelveen een grote
poppenbeurs georganiseerd. Op deze beurs vindt u een
veelheid aan stijlen, zoals droompoppen, kinderpoppen,
portretpoppen, fantasiepoppen en stands met oude en antieke poppen.
Er is een gedeelte met materialenverkoop, zodat u materiaal kunt aanschaffen om zelf poppen te maken en aan te
kleden. Poppendokter Henk Hemkes helpt op deze beursdag
(jonge) poppenmoeders met poppen, die nagenoeg stukgespeeld zijn.
De poppenbeurs vindt plaats op zaterdag 26 oktober 1991
van 10.30 - 16.30 uur in de aula van Scholengemeenschap
Casimir, Tulpenburg l in Amstelveen.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon
bij de ingang van de aula ontvangen onze lezers een
korting op toegangsprijs van f l,- p.p.
Normale prijs f 4,50 p.p., met kortingsbon f 3,50 p.p.
65-plussers ontvangen geen korting en betalen f 3,= p.p. en
kinderen van 4 - 1 2 jaar ontvangen ook geen korting en
betalen f l,- p.p.

Bon voor onze lezers
Tegenlevering van deze bon betaal ik slechts f 3,50 p.p. (in
plaats van f 4,50 p.p.) als toegangsprijs voor de poppenbeurs in Amstelveen op zaterdag 26 oktober 1991.
Nfrrnm-

pnc,trnH(=1.

Wnnnnlantc;.

Aant"! pers,;

geeff u meer!
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Eet en drinkkamer

Te koop

Dit weekend:

„De Gulle Toine"

Marsepeinschnitt 9,25
Roomboteramandelstaaf

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
Voor gezellig tafelen
Zondags reserveren gewenst.
Boul. Barnaart 14
Tel. 12932

200 gram

ATTENTIE!
Niet meer op dinsdag
maar op maandag gesloten.

1986
1e eigenaar

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.

Vr.pr. 25.900.Tel. 02507-16325

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Kwekerij

P. VAN KLEEFF

LLOYD JEAN
BAPTISTE

o.a. in bordeau, beige,
petrol en marine

2 zalen geopend.

CAB KAYE

In de winkel

KOSTERSTRAAT
zijn wij donderdags-vrijdags-zaterdags geopend
voor al uw verse en gebakken vis.
Zoals schar-schol-filet-gebakken bokking enz.

aan de vleugel
in de pianobar.
Corr. kleding a.u.b.
V.a. 25 jaar, entree ƒ15,Info.: 16023
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De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Betonlaborant m/v

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

randstad uitzendbureau

Zandvoort

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 11, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

Hitbingo is het grootste bingospel in ons land. Vijf
miljoen Nederlandse gezinnen krijgen deze week
hun persoonlijke bingokaarten in de bus. Vanaf
dinsdag 22 oktober kunt u thuis meespelen en
maakt u kans op extra prijzen van 25.000 gulden.

Deelnemers aan de Nationale
Postcode Loterij spelen gratis
mee met Hitbingo. Alle anderen moeten er snel bij zijn. Zij
k u n n e n de W1N-EEN-MILJOEN-BON hieronder of de
a n t w o o r d k a a r t uit het blad
'Buitenkans' opsturen.

Elke dinsdagavond
Carlo Boszhard en Irene Moors
p r e s e n t e r e n H i t b i n g o elke
dinsdagavond op RTL 4. Het
unieke van Hitbingo is dat u
meedoet met uw eigen persoonlijke serie bingokaarten.

14
22

15 17
25 27
31 36 41 42
Elke week een nieuwe kaart,
dertien weken lang. Daarna
krijgen de deelnemers aan de
Postcode Loterij automatisch
én gratis een nieuwe set kaarten toegestuurd voor een nieuwe ronde. En elke week hebl'^lkc dinstlux inn 2i).30 uur pi'CM'nU'/•(•« Carlii IliKzIutrd en Irene Moors
lliihingn <>/> K'ÏL-t.

Gratis kaarten
voor de Talkshow
Ursul de Geer
Ursul de Geer besteedt in
y.ijn Talkshow veel aandacht aan de goede doclen van de Nationale Postcodc Loterij. Ook u kunt
iedere v r i j d a g a v o n d de
o p n a m e n van du T a l k show bijwonen v a n a f 6
uur 's a v o n d s . Bel op
wcekdagen tussen 10 en
12 of 2 en 4 uur n a a r
02977-42777 voor
toegangskaarten. H

ben de deelnemers kans op
extra prijzen van liefst 25.000
gulden. Die komen nog eens
bovenop de honderdduizend
gulden, het miljoen en de tienduizenden andere prijzen van
de Postcode Loterij zelf. Het
enige wat de deelnemers thuis
en in de zaal hoeven te doen is
de nummers aan te kruisen die
op het grote bingobord verschijnen als een van de drie
kandidaten van Hitbingo het
juiste antwoord weet op de
vragen van quizmaster Carlo.

Extra kansen
Als u alle nummers op de
'kaart van de week' goed
heeft, hoeft u alleen maar de
B i n g o l i j n te bellen om de
25.000 g u l d e n te w i n n e n .
Deze week niet gewonnen?
Hitbingo geeft u de volgende
week opnieuw een kans. En de
twaalf weken erna. Dan begint
weer een nieuwe ronde. Met
e,xtra kansen voor iedere
deelnemer aan de Nationale
Postcode Loterij, de gezelligste loterij van Nederland!

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en maak een kans op
a een van de vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand
het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
_l 1 lot (ƒ 10,-) per maand

loten (a ƒ 10,-) per maand

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

Paradijsweg 2
Zandvoort
tel. 15602

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

Postcode Loterij lanceert grootste bingospel in ons land

et Hitbingo elke
week extra prijzen

en Zn

Grote Krocht 18, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Informatie bij Paul van Bijsterveldt, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49.

.\

MET FLEXA HEEFT IEDEREEN HET IN ZIJN VINGERS,

Kerkstraat 12, Zandvoort

Indien U MTS Bouwkunde of de vakopleiding Betonindustrie l
+ II heeft afgerond, dan hebben wij een baan met goede
doorgroeimogelijkheden voor u.

Voor een apotheek in de omgeving van Heemstede zoeken
wij een apothekersassistent die full-time aan de slag wil.
Ervaring is een pre.

20,

f\.f\fMf*\

_ Fa. P. Kleijn

Apothekersassistent m/v

K e r k s t r a a t

Flexa Ambiance helpt u bij het combineren van de
kleuren van uw interieur. Hiertoe zijn zes actuele stijlen
voor u in kaart gebracht. Bij iedere stijl horen 24 kleuren
die zich onderling uitstekend laten combineren. Hou het
in stijl met Flexa Ambiance!
ijl.

Zandvoorts Nieuwsblad

Randstad
heeft volop
werk

Corduroy
broeken

KLEUREN COMBINEREN
MET FLEXA AMBIANCE!

12121

VANAF HEDEN
WEER GEOPEND

Bloembollen, bloeiende violen,
najaars- en winterbeplanting voor
plantenbakken.

a.s. zaterdag in de Soc.
voor ongebonden mensen
hebben wij geheel
onverwacht gearrangeerd,
de Amerikaanse
zanger/entertainer

Tel.

Uitgerust van vakantie
is Vis-Restaurant „Schut" Kerkstraat 21

Van Stolbergweg 1.

Tot 1 december iedere dinsdag
de gehele dag gesloten!!

J. BLUYS
Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

S t ij l u o l

dwt

Tel. 17O93

WELKOM IN DE
MANEGE

in al uw

Visrestaurant

heeft plaats voor

Voor sollicitatie neemt u contact op met
mevr. Moerenburg, tel. 16123.

De specialist
bloemwerken

PARF. MOERENBURGH

± 17 jaar
voor de zondag.

BLOEMENHUIS

OföU

HOGEWEG 28, TEL 12989

/v

Geniet volop
van de mooie
herfsttinten

LANDROVER 110

Jakker
Werken in een parfumerie?

10

Unieke

Andrélon Haarkleuradviesdag
bij „De GAPER Drugstore''
2 Haarkleurspecialisten zijn a.s. vrijdag 18 oktober de gehele dag
bij ons aanwezig om al uw vragen over haarkleuringen te
beantwoorden.
Andrélon kleurshampoo bevat geen ammonia en is daarom niet
schadelijk voor uw haar.

Bij aankoop van
1 KLEURSHAMPOO a

9,95

krijgt u

EEN FLES BALSAMSHAMPOO t.w.v. 4,- KADO
KNIP UIT

BON t.w.v. ƒ1,55 V

1 Itr. Andrélon
douche en badschuim
Normale prijs 4,95

n

andrelon
DENNEN
ShUWPOO

r KLEUR
SHAMPOO
•^^^--ss^ N

haai en hoofdhuid

tegen roos

NU MET BON
P.S. HET HA ARADVIES IS GEHEEL VRIJBLIJVEND EN GRATIS 7

NATIONALE

'

DRUGSTORE

f
LOTERIJ

DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK

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

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT-TEL.02507-12513

/ ^

650.000 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

Donderdag 24 oktober 1991

Zandvoort
IMieuwsb

Los nummer ƒ 1,50

51e jaargang nummer 43

HALT-bureau naar Heemstede
ZANDVOORT - Een jaar na
de opening van het Halt-bureau gaat het nauw samenwerken met een nog op te
richten HALT-bureau in
Heemstede en Bloemendaal.
Er komt een groot HALT-bureau in Heemstede voor de
drie gemeenten, Zandvoort,
Heemstede en Bloemendaal.

sta'rt. Het bureau wordt twee dagen
per week bemand door coördinator
Marko Kleijri. Als gevolg van de verhuizing haar Heemstede wordt het
aantal uren ook uitgebreid: van vijftien naar 38 uur in de week, waardoor het HALT-bureau de hele week
bereikbaar is. De spreekruimte in
Zandvoort en de uren blijven wel
gehandhaafd.

Het HALT-bureau in Zandvoort
gaat zich op korte termijn meer met
Vorig jaar november werd het preventie bezighouden. Deze maand
Zandvoortse HALT-bureau opge- nog start er een cursus op vier basis-

Oplage: 5.100

Burgemeester opent kantoor

scholen in Zandvoort. De leerlin- 5J
ZANDVOORT - Burgemeesgen uit groep zeven en acht krij- j',
ter Van der Heijden opent
gen lespakketten van het Bureau is
volgende week woensdag het
van Voorkoming van Misdrijven. 8
pand van het
Er staan excursies op het pro- | verbouwde
Zandvoorts
Nieuwsblad.
gramma naar de remise, waar de |
vernielde goederen worden opge- l
slagen. Ook gaan ze naar de brand- | Het pand aan het Gasthuisplein
weer, de politie en het parket in
heeft gedurende een maand een
Haarlem waar ze een rechtzaak
flinke verbouwing ondergaan. Zo
bijwonen.
kregen de muren een verfje en
Het project wordt in november
werden kozijnen en deur verafgesloten met een fototentoonnieuwd.
stelling in de Openbare BiblioHet Zandvoorts Nieuwsblad is
theek.
sinds 1975 gevestigd in het pand

op het Gasthuisplein. Eerst was alleen de advertentie-afdeling er gehuisvest, maar een paar jaar later
kwam de redactie er ook bij in.
Tijdens de verbouwing hebben de
journalisten vanuit Amstelveen geopereerd, maar vanaf volgende week
bevindt de redactie zich weer in het
opgeknapte pand.
Burgemeester Van der Heijden zal
het kantoor volgende week woensdag om half v.ijf openen, op een ludieke wijze.
Het pand aan het Gasthuisplein,
dat op de plaats staat waar zich nu

Y"I1

het huidige kantoor bevindt, werd
in 1966 afgebroken. Daarvoor was
het een opslagplaats voor meubels. Het verkeerde echter in zo'n
slechte staat dat omwonenden er
aanstoot aan namen. Daarna is
het opnieuw opgebouwd en heeft
het rechter deel, Gasthuisplein
nummer 12, onder andere nog als
woonhuis en 'Eetsalon De Smitse'
gediend.
Volgende week brengt de krant
een speciale pagina over de geschiedenis van het kantoor van
het Zandvoorts Nieuwsblad.

Tl

Operette
Na een jaar afwezigheid is
de Zandvoortse Opereltevereniging weer terug.

Q
O

Sport
Topscorer Paul Longayroux
van Zandvoort'75 is er niet in
geslaagd te scoren.

r°
3*

Toerlaarzen
MoloRAl'91: ouderen kiezen -s -l
voor de motorfiets en de I l
zware toerlaarzen zijn uit. Verder op
de ATV-pagina een hypotheek-test.

®1 *

rlan Pavilj
verdeelt

ZANDVOORT - Het plan om
op de plaats van Paviljoen Zuid
een appartementencomplex te
bouwen, verdeelt de buurtbewoners. Tijdens de inspraakavond van dinsdag kwamen de
tegenstanders aan het woord.
Er blijken echter ook voorstanders te zijn.

maar ook niet tegen.
Het grootste bezwaar van de tegenstanders is, dat het gebouw met
zes verdiepingen en een hoogte van
achttien meter te hoog is voor de
locatie. Jeff Borkent, een Zandvoortse beeldhouwer, hield op de in-

spraakavond een lyrisch verhaal
waarom het plan volgens hem niet
door mag gaan. „Zandvoort-zuid
heeft één bouwstijl. Alles past bij
elkaar. De huizen kabbelen geleidelijk de duinen in.
Vervolg op pagina 3

De tegenstanders van het bouwwerk zien de strijd er tegen als een
gevecht: 'Het eerste gevecht, anderhalfjaar geleden, hebben we gewonnen. Nu komt de tweede ronde en
die is voor ons veel gevaarlijker. Er
zijn immers concessies gedaan'. Dit
staat in een brief die aan bewoners
van Zandvoort-zuid is gestuurd met
het verzoek hun handtekening eronder te zetten en weer terug te sturen.
Volgens één van de initiatiefnemers
tot het schrijven van de brief, oudraadslid Ter Veer, waren er dinsdagavond al twaalf brieven geretourneerd.
Deze handtekeningenactie is overigens niet de enige actie. Voorstanders hebben een soortgelijke actie
ondernomen. Makelaar Van Seters
zit hier achter. Hij heeft zakelijke
belangen in het geplande appartementencomplex, maar volgens hem
speelt
er meer: „Ik vind het een
l1 Het Circus op een doordeweekse dag volgens. Volgens Leo Heino wordt het Circus vooral in het weeknd goed bezocht.
prachtig gebouw en ik vind dat het • 'De Zuidbuurt vormt nu nog een eenheid, maar dat verandert als de
toto:Bram Stijnen
ook prima kan op die plaats. Ik ga er plannen voor een appartementencomplex doorgaan', zijn tegenstanders
zelf wonen, wanneer het klaar is. Ik van mening. Links op de foto staat nu nog Paviljoen Zuid.
weet dat er meer boulevardbewoners zijn die er willen gaan wonen.
Ik ben op een avond langs een aantal
bewoners gegaan en toen heb ik tien
handtekeningen meegekregen van
mensen die het met de plannen eens
ZANDVpORT - Na de zomer cus op die plek van het dorp heb vooral ouderen, vijftigplussers en terugverdiend is. Heino geeft dat waren. Ik heb ook bewoners gesprode rustige tijd voor Circus neergezet. Daarop was maar één ant- gezinnen met kinderen. Er komen toe: „Het zal wel twintig jaar duren ken die neutraal waren, niet voor,
ZANDVOORT - Het gewest met de trein naar Amsterdam te
|andvoprt aangebroken. Voor woord mogelijk: om economische veel gasten van Gran Dorado. Zon- voordat we het gebouw eruit hebIn het centrum van Zand- der dit park was ik er ook nooit aan ben. De bedoeling was dat we de
Zuid-Kennemerland
onder- brengen." Volgens de beleidsmedeeo Heino geen reden om stil. redenen.
is geld te verdienen. Als ik aan begonnen.
markt zouden verbreden en die doelzoekt
de
mogelijkheden
om in werker moet het rapport eind vol5 gaan zitten. De directeur voort
(ADVERTENTIE)
de
boulevard
zou
zitten,
zou
ik
geen
stelling
hebben
we
gehaald."
jaar klaar zijn, omdat dan ook
de
toekomst
in
regionaal
ver- gend
eeft tal van nieuwe ideeën om publiek hebben. Ik denk dat de
de
AVI-west
open gaat.
band vuil op te gaan halen. De
et Circus aantrekkelijker te Zandvoorter gewend raakt aan het Proces
Op dit moment wordt het vuil één
Een groot deel van de investering
gemeenten
in
het
gewest
regeaken. Niet alleen binnen het Circus. Of ze het mooi of lelijk vinDe bioscoop kan volgens Heino is gaan zitten in de vormgeving van
keer per week in Zandvoort opgelen de vuilinzameling nu alle- haald. Slot kan niet zeggen of dat
:bouw, maar ook daar buiten. den, de mensen gaan erheen."
nog wel wat meer publiek gebrui- het Circus: „Ik wilde een spraakmamaal nog zelf.
ken. „We hebben een regionale func- kend gebouw, waar je niet omheen
gaat veranderen: „Dat bepaalt de geio is hij van mening dat het
tie, maar nog geen regionale bekend- kunt. Opvallend, zonder concessies.
meente zelf. Het aantal keren dat de
'asthuisplein opnieuw inge- Regionale bekendheid
heid. Zo'n bioscoop moet zich lang- Dat is het ook geworden. Ik heb wel
Op dit moment wordt het Zand- gemeente vuil inzamelt is afhankecht moet worden.
Overdag is het rustig in het Circus. zaam ontwikkelen. Dat is een pro- wat moeten aanpassen, maar als ik
voortse vuil in Wijster gestart. Daar lijk van het budget."
Vooral in de weekenden wordt de ces. Mensen die eenmaal geweest dat te veel had moeten doen, dan
komt over een jaar echter een eind
Circus Zandvoort is op de kop af 'kermis' door dagtoeristen aange- zijn, komen steeds terug. Ik denk had ik het niet gebouwd, tenminste
aan. Vanaf l januari 1993 moet het
|m halfjaar open. Nog steeds wordt daan. Hoewel het nooit vol is in het dat we drie tot vijfjaar nodig hebben niet in Zandvoort."
vuil
naar de verbrandingsovens van Rolemmers
12.00 uur ons
• in het dorp gesproken over het Circus, is Heino positief over de pu- om het gebouw op volle sterkte te Eén ding kan niet ontkend worden:
AVI-west in Amsterdam.
Op dit moment wordt het gescheisbouw met de vlaggen, maar het blieke belangstelling: „We hebben laten draaien, zodat de attracties op- er wordt gesproken over het Circus.
den inzamelen van groente-, fruit- en
ordt al minder, zegt Leo Heino. „Ik nog twee andere bedrijven. Casino timaal gebruikt worden."
Volgens beleidsmedewerker Slot tuinafval (GFT)in het gewest ZuidDeze maand prijkt het gebouw op de
van het gewest gaat het hier niet om Kennemerland ingevoerd. Dat ge'eeg alleen extreme reacties. Men- Royaal en Play In. Die zijn in omzet
De bouw van het Circus was een cover van 'Holland Herald', het blad
bezuinigingen: „Het doel van nauwe- beurt in fases. Eind 1992 is Zand>n vonden het óf erg mooi, óf erg niet achteruit gegaan en dat bete- investering van twintig miljoen gul- dat in ieder KLM-vliegtuig ligt.
re samenwerking tussen de verschil- voort aan de beurt. De mensen krijlijk, nooit er tussen in. Er werd mij kent dat we met het Circus een den. Met de huidige belangstelling
lende gemeenten is te komen tot gen dan twee rolemmers, één voor
tijd gevraagd waarom ik het Cir- nieuw publiek aan trekken. Dat zijn duurt het wel even voordat dit geld
vervolg op pagina 3
meer efficiëntie. En als er doeltref- het GFT-afval en één voor het huisfender gewerkt gaat worden, dan be- afval.
Het is dan bijvoorbeeld denkbaar
edities van de Ontmoetingsdag. Bra- spaart dat ook geld. Zo kijken we
ZANDVOORT - Hij wordt al
bander hierover: „Omdat dit de bijvoorbeeld.of het rendabel is om dat de ene week één emmer geleegd
per voor de twintigste keer
twintigste keer is, dat de dag georga- met de eigen vuilnisauto naar de ver- wordt en de andere week de andere
Iporganiseerd: de Ontmoeniseerd wordt, hebben we wat meer brandingsoven in Amsterdam te rij- emmer. Ook dit wordt bepaald door
ngsdag Zandvoort. Op 6 nogeld te besteden. Daarom hebben we den, of te storten in Haarlem en het de gemeente.
ïjember is het zover. Dan wordt
gekozen voor wat duurder amuseet evenement voor de derde
ment." Het gevolg daarvan is dat er
leer gehouden in het Bouledit jaar geen Zandvoortse koren zijn
(ADVERTENTIE)
ird Restaurant van Gran Dote bewonderen, maar bijvoorbeeld
ido. De Zandvoortse inbreng om met de mensen te praten. Dit ren, worden door het organisatieco- dat de gasten eens kunnen praten wel de Haarlemse Bloemenmeisjes.
aspect maakt van deze dag een echte mité uitgenodigd. Hoewel het moge- met mensen die ze normaal nooit 's morgens zijn er ook optredens van
dit jaar echter beperkt.
ontmoetingsdag."
lijk is om op zo'n dag je grieven, zien, omdat ze nooit buiten komen", leerlingen van het Koninklijk ConIn totaal zestig mensen uit maat- bijvoorbeeld richting politiek, te aldus Brabander.
servatorium, die pianomuziek, harp
Jan Brabander, één van de organi- schappelijke groeperingen, zoals spuien, is dit niet echt de bedoeling:
Het Zandvoortse evenement is dit en zang en saxofoonmuziek ten geftoren, spreekt inmiddels van een kerk en de politiek, maar ook dokto- „Het gaat puur om de gezelligheid, jaar minder Zandvoorts dan vorige hore brengen. In de middag verzorgt
het Artiestenpalet een programma
pisch Zandvoorts evenement. „We
met zang, muziek en komische voorin twintig jaar geleden in Zanddrachten. Brabander vindt het niet
'ort hiermee begonnen en het is
die krant mooi ik hebhen.
erg dat de Zandvoortse inbreng, af^middels flink uitgebreid."
Omdat ik graag wil weten wat xieli in mijn
gezien van de vele vrijwilligers, beDe Ontmoetingsdag is speciaal
omgeving afspeelt. Ter kennismaking omvang ik hel X.aiuU oorts Nieuwsblad
'or mensen die weinig de deur uit
perkt zal zijn:
„Voor een keer maakt dat niet uit.
mien. Brabander: „Het gaat bij13 weken voor maar ƒ 11,00
Er zijn genoeg andere gelegenheden
'Qrbeeld om ouderen en gehandil
waarbij mensen van Zandvoortse
Pten. De mensen worden uitgenooptredens kunnen genieten. Het is
gd en opgehaald. Het bijzondere
niet de bedoeling dat je overlappin'n de hele dag vindt plaats in de
gen krijgt."
ddagpauze, wanneer er vertegenordigers van verschillende maatlelijke groeperingen komen
Vergrijzing

Circus trekt nieuw publiek aan'

Gewest doet onderzoek naar
regionale inzameling afval

Uw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag voor

kantoor, telefoon

17186

Ontmoetingsdag opgeluisterd
door amusement van buitenaf

Natuurlijk,

Zandvoorts
\x
l Nieuwsblad

Waterstanden
HW
03.27
04.02
04.43
05.25
06.12
06.58
08.03
09.25
10.34
24 okt.
P°dtiJ 31 okt.

LW
11.50
23.55
00.30
01.00
01.25
02.25
03.14
04.34
06.27

HW
15.46
16.23
17.01
17.43
18.25
19.18
20.35
22.05
23.14

Zo'n driehonderd mensen zullen
op de dag aanwezig zijn. Het levert
de organisatie de laatste jaren steeds
meer problemen op om de groeiende
belangstelling voor het evenement
in goede banen te leiden. Volgens
Brabander heeft dat een duidelijke
oorzaak: „Zandvoort vergrijst en het
aantal mensen dat wil meedoen aan
de Ontmoetingsdag neemt dus toe.
Toch moeten er mensen teleurgesteld worden. We mogen gratis het
Boulevard Restaurant gebruiken en
in samenwerking met medewerkers
" V^tëxi-^^&*3M&i^^M<
van Gran Dorado bouwen we de zaal
om. Die ruimte is het grote probleem. Er komen bijvoorbeeld vijf• In voorgaande jaren deelde Folklorevereniging De Wurf de bloemen uit. Dit jaar doen de Haarlemse Bloemen- tig rolstoelen en die nemen veel
ruimte in beslag."
meisjes dat.

_J

L

I'ostcode/l'laais:
Telefoon:
K) \VK
(iiro/lkinknr.: l l L
l l J
Daarna word ik abonnee en betaal per D maand ƒ 4,75* D kwartaal /' 15,00
D halfjaar ƒ 27,00 D jaar ƒ 49,00
* een iiiaandabonnemem is uitsluitend mogelijk bij
automatische beialing. Voor posiabonnees gelden
andere tarieven.
l' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020 - MiS.l.i.(K).
Stuur dex.e bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 I'A
Amsterdam, l' hoeft geen post/egel te plakken.
g "71Q 3 7 1 ''017 O O 3
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FAMILIEBERICHTEN

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT

bereikbaar

Tel. 02507-13278
Het is waar

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Nieuwstraat 12

Ben en Els
40 jaar een paar.
Ik zeg't niet met zoveel woorden

„gefeliciteerd"
van jullie vriendin uit het
Noorden
A
. v

A
s\

ei|^
Daar ligt onze belangrijkste
k éri dienstverlening.
Daarnaast Kunt ü bij ons
echt voor: - ? .V..;' ..- ; ; V : ' ••':,-'
Uitvaartverzekering

Op donderdag 24 oktober 1991
zijn onze ouders en grootouders

'

Ben Koning
en

Els Koning-v. Loevezijn
40 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd
Kinderen en kleinkinderen
A. J. v.d. Moolenstraat 24
2041 ND Zandvoort

EJTUT1

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Öëqretari& Bosmanstraat 40

Hermina AHda Bluys-van Vliet
(Miep)
sinds mei 1989 weduwe van C. G. Bluys
op de leeftijd van 72 jaar.
C. G. Bluys (Kees)
M. Y. J. C. Bluys
A. Bluys-van Duyn
Michael, Roy en Patrick
P. L. A. Bluys
M. Bluys-Bakker
Zandvoort, 19 oktober 1991
Correspondentieadres:
Brederodestraat 28
2042 BE Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden
op donderdag 24 oktober te Driehuis, gemeente
Velsen.

voor de steun, de
wijze woorden en alle
goede raad.

Ria
IRISCOP1E
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
Enige kennisgeving
Toch nog onverwacht is rustig van ons heengegaan mijn moeder, mijn schoonmoeder, onze
lieve oma

huur ƒ398,95 per maand.
1-kamerwoning met c.v.
Toewijzing aan alleenstaanden.
Het bruto maandinkomen van deze woning mag max.
ƒ 2360,- zijn.
huur ƒ 683,08 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met c.v.
Toewijzing aan 2-persoonshuishpudens en (onvolledige)
gezinnen tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning
mag max ƒ 4430,- zijn.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij
EMM, voorzien van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00
uur in het gevelkastje ten kantore van EMM.

Binnenkort komen voor verhuur beschikbaar 16 garages met
een oppervlakte van 16,2 m2 of 19,8 m2. Deze garages bevinden zich onder de nieuwe appartementencomplexen aan de
Van Lennepweg. De huurprijs bedraagt ƒ 80,- respectievelijk
ƒ 85,- per maand.
De garages zullen als zogenaamde voorkeursgarages worden
verhuurd. De toekomstige bewoners van het gehele nieuwbouwcpmplex hebben voorrang boven andere EMM-leden.
Daarbij gelden voor de toewijzing de navolgende regels.
Voor de 16 garages komen achtereenvolgens de volgende
groepen in aanmerking (binnen de groep is het lidmaatschapnummer bepalend). Bij de toewijzing wordt allereerst de eerste
groep afgewerkt, vervolgens de tweede, enz.:
1. de lid/huurders van de 12 seniorenwoningen;
2. de lid/huurders van de 31 eengezinswoningen;
3. de lid/huurders van de 12 juniorenwoningen;
4. de lid/huurders van de overige flatwoningen aan de Van
Lennepweg;
5. andere EMM-leden.
Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, adres, lidnummer en geboortedatum uiterlijk op 29 oktober a.s. bij
EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

Paul
Oktober '91,

Reünie
Deze advertentieruimte van SO mm breed en 50 mm
hoos kunt u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reünie, vergadering, hu*
welijk, geboorte of overlijden.
De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5 100 exemplaren
U betaalt daarvoor slechts f30,- (excl. 6% BTW).
Voor meer informatie bel Weekmedia Uithoorn,
tel. 02175-40041.

De beschikking en de andere stukken die op de aanvragen betrekking hebben
liggen van 25 oktober tot 25 november 1991 ter inzage bij de sector
Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar
ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op
werkdagen van 9.00-12.30 uur. De stukken liggen tijdens de openingsuren
ook ter inzage bij de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34.
Tot 25 november 1991 kan tegen de beschikking beroep worden ingesteld bij
de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus
20019,2500 EA te Den Haag door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen, die overeenkomstig de artikelen 20, 21, 22, tweede lid of 28,
eerste lid onder c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht;
d. enige andere belanghebbende die aantoont, dat hij/zij redelijkerwijs niet in
staat is geweest eerder bezwaren overeenkomstig de hierboven genoemde artikelen in te brengen.
De beschikking is na 25 november 1991 van kracht, tenzij voordien beroep
is ingesteld en tevens o.g.v. artikel 60a van de Wet op de Raad van State bij
de Voorzitter van de Afdeling voorde geschillen van bestuur van de Raad van
State, postbus 20019,2500 EA Den Haag een schriftelijk verzoek is gedaan
tot schorsing van de beschikking of tot het treffen van een voorlopige
voorziening.

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

Julianaweg 2 7 - 1 boom

Aangevraagde bouwvergunning

Afscheid de heer R. Weidema
Na meer dan 33 jaar in overheidsdienst te zijn geweest, waarvan 28
jaar als vakleerkracht Lichamelijke Opvoeding bij de gemeente
Zandvoort, zal op
vrijdag 1 november 1991
17.00 uur in de Raadzaal, Raadhuis,
Raadhuisplein 1 te Zandvoort

den.
Het gemeentebestuur van Zandvoort nodigt oud-collega's en
oud-leerlingen van de heer Weidema uit bij deze gelegenheid
aanwezig zijn.
Voor nadere informatie: bureau Voorlichting gemeente Zandvoort,
telefoon: 02507-61492
24 oktober 1991

Kwekerij

van

134 B 91
135 B 91
-137 B 91
183 B 91

Wilhelminaweg 11
Oosterparkstraat 50c
Zeestraat 65
Badhuisplein 7

-

oprichten carport
vergroten dakkapellen
plaatsen tuinschuurtje
veranderen speelruimte casino

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

Verleende bouwvergunningen
059 B 91 Secr.Bosmanstraat 21
117 B 91 Boulevard Bamaart 76

-

uitbreiden van de keuken
veranderen van Grand Café Rest.
Riche b.v.

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang
menen tezijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen
na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
24 oktober 1991

P. VAN KLEEFF

Ard Jansen

CHRISTIEN

Verleende hinderwetvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een vergunning ingevolge de Hinderwet verleend tot:
- oprichten en in werking hebben van een machinefabriek gelegen aan de
Kamerlingh Onnesstraat40 te Zandvoort.

Deze aanvraag figt gedurende één week na het verschijnen van dit blad ter
inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen, Kamertingh
Onnesstraat 20.
Deze afdeling Is van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur geopend.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk hun bezwaren
indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Deze bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Voor Uw medeleven en belangstelling na het overlijden

nog van harte gefeliciteerd,
JOSÉ, WOUT, MEREL

N.B. Let op de gewijzigde aanvangstijd!

Aangevraagde kapvergunning

Keesjan en José Blei

zeggen wij U langs deze weg onze welgemeende dank.
Uit aller naam:
A. Jansen-Hoogendijk
Zandvoort, oktober 1991

De stukken voor de vergadering liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
inzage bij de receptie in de hal van het raadhuis. Bij het bureau Voorlichting
kunt u terecht voor nadere informatie over de agendapunten.
Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.

-

aan de heer R. Weidema een afscheidsreceptie worden aangeboDankbetuiging
Langs deze weg willen wij alle familie, vrienden, kennissen, Zandvoort Meeuwen, bedanken voor de enorme
steun die wij mochten ontvangen na het overlijden van
onze broer

Openbare raadsvergaderingen.
tijdstip : maandag 28 oktober en dinsdag 29 oktober 1991,19.30 uur.
agenda: o.m.
- beëdiging toegelaten raadslid, de heer H.Landman;
- vaststellen begroting 1992: de behandeling bestaat uit de volgende
onderdelen:
- algemene politieke beschouwingen
- begroting algemene dienst
- begroting Grondbedrijf
- begroting Woningbedrijf
- Investeringsplan 1992-1996
- meerjarenraming
- wijziging diverse belastingverordeningen;
- begroting 1992 en Investeringsplan 1992-1996 W.L.Z.K.;
- voorbereidingsbesluit Boulevard Paulus Loot 21;
- bedrag voor stedebouwkundig onderzoek t.b.v_bouw hotel aan Badhuisplein;
- rekening 1990 Stichting Openbare Bibliotheek Zandvoort.

winkelcentrum Zandvoort-Noord

Anna van Beelen-Gravemaker
weduwe van Dirk van Beelen
op de leeftijd van 77 jaar.
Zandvoort:
Marja Booker-van Beelen
Doekle Booker
Ralph
Daphne
20 oktober 1991
Beelslaan 9
Haarlem
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Daarna zullen de boten van gemeentewege worden verwijderd en op
kosten van de eigenaren worden opgeslagen.
Voor nadere informatie: bureau Voorlichting, telefoon 02507-61492.

GARAGES

Bedankt

Deze boten dienen zo snel mogelijk verwijderd te worden.
De gemeente biedt de eigenaren van de boten de mogelijkheid om de
boten alsnog van het strand te halen vóór 31 oktober 1991.

2. Nieuwstraat 46

"Tel, 2507-- 7244
Dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend,
geven wij u kennis van het geheel onverwachte
heengaan van onze lieve, zorgzame moeder, onze
bijzondere schoonmoeder en onvergetelijke oma

Bij de onlangs gehouden strandcontrole heeft de gemeente geconstateerd dat op het strand nog enige onbeheerde boten liggen.

huur ƒ457,27 per maand.
2-kamerwoning met c.v.
Toewijzing aan alleenstaanden en
2-persoonshuishoudens.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning
mag max. ƒ3000,00 zijn.

3. Lorentzstraat 41
: Vraag ritètig vrijblij verid
JeKinlicHtin

Boten op het strand

Van Stol berg weg 1.
Tel. 17O93

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.
Kerst staat alweer voor de deur.
Om u een beter overzicht re geven van mijn
uitgebreide collectie, verplaats ik mijn
bloematelier gedurende de maanden november en december naar Kleine Krocht 2.
Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Tijdens de verhuizing van
30 oktober t/m 5 november ben ik gesloten.

Bloembollen, bloeiende violen,
najaars- en winterbeplanting voor
plantenbakken.

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

*%,

Tot 1 december iedere dinsdag
de gehele dag gesloten!!

Nieuwsblad
Diner
Idee..!

ADVERTENTIES

BOOT NATUURSTEEN

TRAKTEER UZELF OP 'N OVERHEERLIJK

zoekt

BEZORG(ST)ERS
Aanmelden: 02507-1 71 óó.

gespecialiseerd
in grafmonumenten

Op aanvraag sturen wij u vrijblijvend onze
folder.

GEHEEL VERZORGT 3-GANGEN-DINER
VOOR^SLECHTS

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Onze adviseuse zal u graag thuis bezoeken
om u kennis te laten maken met onze
complete serie grafmonumenten.

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velse

Ook is er op afspraak een bezoek mogelijk
aan onze showroom.
Voor kwaliteit, service
en een scherpe prijs
Meer en Duin 21 - Lisse
02521-13308
02507-15427

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE P

'JBOEMANIERSNESJ

CAFÉ - RESTAURANT

ZANDVOORTSELAAN 187 -2042 XL ZANDVOORT- TEL. 02507 - 12401
{Reserveren gewenst • Ruime parkeergelegenheid)

Drukwerk 7 dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zor
alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1 e klasse mate
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom (wa.
vast), wensenformulier, bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180, Heem;
023-33 19 75.
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'Niemand eet graag zijn eigen huis op'
ZANDVOORT - Hoe ga je op
de oude dag zo verstandig
mogelijk met je vermogen om?
Over dat onderwerp geeft
notaris mr. A.N.J. Gielen
dinsdagmiddag informatie in
het Gemeenschapshuis.

nogjongbent om je huis aan je
kinderen te verkopen. Je kunt het
alleen maar doen als je er zeker van
bent met meer te willen verhuizen.
Zo niet, dan moetje het niet doen,
want je weet niet wat er in de
toekomst gebeurt. Ik waarschuw
daar altijd voor, begin dan maar
met schenkingen op papier. Het
hangt erg af van de persoonlij ke
situatie. Maar nogmaals, je moet er
tijdig mee zijn Een dag voordat je
naar een bejaardentehuis gaat, is te
laat, want dat accepteert de
overheid met."

door Everhard Hebly
Volgens de notaris zijn veel
ouderen nog niet voldoende op de
hoogte van alle mogelijkheden die
beschikbaar zijn om de laatste
levensjaren te veraangenamen. Het
bejaardentehuis of de
verzorgmgsflat in en daar het eigen
huis 'opeten' is voor velen nog altijd
een schrikbeeld. Tijdig nadenken
over dat onderwerp is zinvol, meent
Gielen. „Je moet ruime tijd voordat
je een bejaardentehuis ingaat,
stilstaan bij de vraag wat er gebeurt
met het vermogen datje hebt
opgebouwd.

Vermogen overhevelen

Een bejaardentehuis kost veel,
heel veel. Voor een alleenstaande
twee- tot drieduizend gulden per
maand en voor een echtpaar
maximaal 5500 gulden. Er zijn er
natuurlijk maar weinig die dat
kunnen betalen en de gemeente
springt daarom bij via de Wet op de
Bejaardenoorden. Maar er wordt
wel de eis gesteld dat eerst het eigen
vermogen en de opbrengst van het
huis worden aangesproken. De
overheid trekt pas daarna de
beurs."

Rigoureus
Wie dus te laat is met het treffen
van een regeling, eet in het
bejaardentehuis zijn eigen
vermogen op. En dat is iets wat
weinigen aanstaat. Vooral de
generatie van na de oorlog heeft een
redelijk vermogen opgebouwd en
altijd veel afgedragen aan de fiscus.
Logisch dat de meesten dit
vermogen zoveel mogelijk in de
familie willen houden. Gielen: „In
het bejaardentehuis teer je heel snel

Bouw van
nieuwe stallen in
Noord begonnen
ZANDVOORT - De bouw
van de stallen van de Zandvoortse Harddraverijvereniging is begonnen'. Maandag
wordt het beton gestort.
De stallen zijn nu nog gevestigd bij
de nieuwe sportvelden op het binnencircuit. Nog dit jaar moet de verhuizing naar Noord een feit worden.
De nieuwe stallen worden op dit moment gebouwd achter de manege
van' Sandevoerde, in de Keesomstraat.
De heer Van Dam, van de Harddraverijvereniging, zegt dat de twee
verenigingen niets met elkaar te maken .hebben: „Het gaat om twee verschillende facetten van de paardensport. We gaan wel goed met elkaar
om."

Dubbele wanden
De stal kan snel klaar zijn omdat
het houtbouw betreft: „We maken
gebruik van systeembouw en het gebouw krijgt dubbele wanden. Er komen stallen voor twaalf paarden in
en drie inspanstallen. In deze stallen
worden de paarden voor de sulky
gespannen", aldus Van Dam.
De nieuwbouw wordt door de leden zelf opgebracht. De gemeente
verstrekt geen subsidie. Van Dam
vindt dat logisch: „We zijn al blij dat
we een locatie toegewezen hebben
gekregen. Het is een verbetering vergeleken met de stallen waar we nu
nog- in zitten, want die werden toch
wel oud."

Notaris Gielen is dinsdag aanwezig bij de voorlichtingsavond voor ouderen, die georganiseerd wordt door de ANBO.

in op je vermogen. Maar er zijn
mogelijkheden om dit te
vóórkomen voordat de overheid
gaat bijspringen. Bijvoorbeeld door
je huis tijdig aan je kinderen te

Dat Zandvoort nog steeds
kan bogen op een veelzijdig en
qua kwaliteit verrassend cultureel leyen, werd in het voorbije
weekeinde weer eens welluidend onderstreept. De gedoodverfde Zandvoortse Operette
Vereniging bracht gedurende
de zaterdagavond en zondagmiddag met veel succes, in 'Gebouw De Krocht' een gevarieerd programma, vol muzikale hoogtepunten voor het
voetlicht.

verkopen. Het klinkt rigoureus,
maar is toch minder ingrijpend dan
het lijkt. In de praktijk verandert er
niets. Ouders blijven dan gewoon in
het huis wonen, alleen het juridisch

of economisch eigendom wordt aan
de kinderen overgedragen. Het
voordeel is, dat het huis op naam
van de kinderen staat als de ouders
naar een bejaardentehuis verhuizen

Kerkdiensten

en dus ook niet wordt meegeteld als
vermogen van de ouders."
„Maar je moetje niet uitkleden
voordat je naar bed gaat. Het is
natuurlijk levensgevaarlijk als je

De bijeenkomst in het
Gemeenschapshuis wordt
georganiseerd door de ANBO en is
toegankelijk voor leden en nietleden. De aanvang is twee uur. Er is
volop gelegenheid tot het stellen
van vragen.

Gemeente gaat
bomen snoeien
ZANDVOORT - De gemeente is
van plan op twee plaatsen in het
dorp bomen te snoeien. Dat is nodig
om de bomen jong en vitaal te houden. Bovendien zijn de bomen zo
groot geworden, dat de omwonenden last hebben van de schaduw.
Het gaat om woudreuzen in de Celsiusstraat aan de oneven zijde en aan
de Flemingstraat ter hoogte van de
nummers twee tot en met zestien.
In de Flemingstraat betreft het vijf
bomen; de bomen in de Celsiusstraat
zullen m twee fasen gesnoeid worden: dit najaar de ene helft en volgend jaar de andere helft.
Wie meer wil weten over het snoeien en precies wil weten wanneer de
zaag uit de kast wordt gehaald, kan
contact opnemen met de gemeentelijke sector Eigendommentaeheer,
afdeling plantsoenen, telefoonnummer 02507-61577, of met bureau
Voorlichting, tel: 02507-61492.

Kleding voor
Mensen in Nood
ZANDVOORT - De jaarlijkse
kledinginzameling voor de
Stichting Mensen in Nood
wordt op l en 2 november gehouden.
De stichting vraagt goede en nog
draagbare kleding, schoeisel, dekens, lakens en gordijnstoffen.
De kleding moet aangeboden worden in gesloten plastic zakken.
Op l november wordt de kleding
verzameld in de vier kerkgebouwen
en bij de Nicolaasbasisschool in
Noord tussen 19.00 en 20.30 uur.
Op 2 november bij de St. Agathakerk, Grote Krocht 45 en bij de Nicolaasbasisschool aan de Prof. Zeemanstraat tussen tien en een uur.
In tegenstelling tot andere jaren is
het na deze datum niet meer mogelijk tussentijds kleding in te leveren
bij de Agathakerk.

De ingezamelde kleding komt ten
goede aan de allerarmsten in de Derde Wereld. Mensen in Nood stuurt,
na het uitsorteren, op verzoek goede
ZANDVOORT - De huis-aan-huis- kleding naar noodgebieden. Daarnaast kan zij uit de opbrengst van de
Een groot deel van het succes collecte van het Prinses Beatrix- verkoop van kleding ontwikkelingsmoet op naam worden geschreven fonds heeft in Zandvoort een bedrag projecten financieren voor de Derde
van de muzikaal begeleidster Vera opgeleverd van 3.197 gulden.
Wereld.
bos en de solisten Ineke Groen en
Jan van der Werff. Hun pianospel,
soli en duetten waren hoogtepunten
tijdens deze uitvoeringen. Ook Gerrit Vrees, Wim de Vries, Astrid
zart, Beethoven, Weber en Wagner Kraaijenoord, José en Ewald Vongaven de 'operettisten' blijk tot meer see excelleerden ieder op hun eigen
in staat te zijn, dan het zingen van wijze.
operettemelodien alleen.
Samenvattend kan worden gesteld,
Na de pauze bewezen koor en solis- dat de Zandvoortse OperettevereniVervolg op pagina 3 vernieuwen. „Ik wil het Circus nog
ten andermaal de muziek hoog in ging andermaal heeft aangetoond
flitsender maken, meer versiering
het vaandel te hebben. De medley uit dat zij, ook na meer dan veertig jaar,
En onlangs werd het Circus opge- en meer aandacht voor de machines.
het rijke repertoire van Robert voorziet m de culturele behoefte van nomen in een internationale studie- Daarnaast beginnen we binnenkort
Stolz, waaronder 'In Prater blüen de plaatselijke bevolking. Daarvan reis voor architecten. De deelne- een filmclub, waar mensen lid van
wieder die Baumen', 'Wien, Wien, getuigde het ovationeel applaus na mers gingen op bezoek bij een 'gam- kunnen worden en invloed op het
nur du allein' en de selectie uit de afloop van de beide voorstellingen. bling house', een benaming waar aanbod kunnen uitoefenen. In noHeino het niet mee eens is: „Ik vember starten er op zondag optrespreek liever van indoor-recreatie", dens op het podium m het speelgealdus Heino.
deelte. Er wordt dan onderhouden„Met de bouw van het Circus is voor de achtergrondmuziek gespeeld.""
mij een droom uitgekomen: op mijn
vakgebied, de amusementsmdustrie, het imago te verbeteren. Het Plat
circus kan een voorbeeldfunctie
Niet alleen in het Circus moet er
hebben voor veel collega's. Er is ook constant veranderd worden, maar
veel belangstelling vanuit het bui- ook daar buiten. „Er komt nog een
activiteit in de oude bakkerij aan het
tenland."
Gasthuisplem. Ik zou dat huis het
liefst plat willen gooien, maar er
Rondleidingen
woont nog iemand in. Ik vind dat de
De belangstelling voor het ont- functie van het plein opnieuw bekewerp is voor de directie van het Cir- ken moeten worden. Dus ook de incus aanleiding om een nieuwe at- richting van het plein."
tractie te bedenken. Heino: „We
Aan de kant van de Kerkstraat wilgaan de vormgeving exploiteren. In de Heino ook een klein plein maken,
het afgelopen half jaar is gebleken maar daarin is hij niet geslaagd:
dat veel mensen belangstelling heb- „Het is me niet gelukt om Club 25 in
ben voor het gebouw. Daarom gaan handen te krijgen. Dat was geen
we rondleidingen organiseren, net haalbare kaart, want er was geen
zoals je m andere steden ook bijzon- bestemmingsplan en bovendien was
dere gebouwen van binnen kunt de prijs veel te hoog."
zien. Die rondleidingen zijn niet alleen voor vakmensen, maar voor ieLeo Heino is voorlopig met van
dereen die geïnteresseerd is, dus plan een nieuw project op zich te
ook toeristen. Zo is het circus een nemen. „Als ik nog iets soortgelijks
onderdeel van een dagje Zandvoort. ga doen, dan kan het niet kleiner,
Binnen een toeristisch pakket. Het want ik doe geen stapje terug. Ik
Circus is geen attractie op zich."
vind dat ik op de goede weg bezig
Heino wil het assortiment blijven ben."

Nieuwe stijl van de
Operette Vereniging
is doorslaand succes

lectie uit de musical 'The Sound of
Music' en enkele liedjes uit het bekende volkstoneel 'De Jantjes'. Majestueus klonken hierna de tonen
van de Zhivago melodieën over de
hoofden van de verrukte toehoordoor Bram Stijnen ders. Het koor bleek in optima forma, daarvan getuigde vooral de varianten op het thema 'Die Forellen'
van Frans Schubert. In de verschilHet ging de Zandvoortse operette- lende stijlen a la componisten Movereniging de laatste jaren bepaald
niet voor de wind. Een dreigend faillissement en een terugloop in het
ledenbestand noopte het toenmalig
bestuur een jaar geleden te overwegen deze meer dan veertigjarige vereniging op te heffen. Tijdens een
emotionele vergadering in het Gemeenschapshuis besloten sommige
leden, gezien de tanende belangstelling voor de operettemuziek, de bakens eens te verzetten en een meer
gevarieerd programma in te studeren.
Onder leiding van dirigente Vera
Bos, werd de afgelopen periode hard
gesleuteld aan een ander repertoire,
waarin naast de bekende operetteklanken ook de musical en het
volkstoneel een belangrijke plaats in
zouden nemen. Onlangs maakte het
nieuwe bestuur bekend dat de schulden waren weggewerkt en de meeste
donateurs hun donatie weer hadden
Het eerste optreden 'nieuwe stijl'
werd al meteen een doorslaand succes. Het enthousiaste publiek kon
voor de pauze genieten van een se-

Foto Bram Stijnen

Een tweede categorie die Gielen
dinsdagmiddag van informatie
hoopt te kunnen voorzien, bestaat
uit mensen die niet een eigen huis,
maar wel vermogen naar kinderen
willen overhevelen. Hier speelt
vaak, meer nog dan bij het eigen
huis, het voorkomen van teveel
successierechten of
vermogensbelasting een grote rol.
Daar kun je al mee beginnen als de
kinderen nog maar in de wieg
liggen. Gedacht kan dan worden
aan schenkingen op papier. Du
houdt in dat ouders een bepaald
bedrag schenken en het vervolgens
weer teruglenen. Voor wat betreft
het betalen van successierechten is
het namelijk veel gunstiger om
bijvoorbeeld drie keer een ton uit te
keren dan een keer drie ton. Gielen:
„Successierechten zijn weliswaar
niet al te hoog, maar toch kun je
hier flink besparen. Zo mag een
ouder jaarlijks zevenduizend
gulden belastingvrij aan elk kind
schenken. Dat kun je bijvoorbeeld
tien jaar lang doen, desnoods op
papier. Kinderen tussen de 18 en 35
jaar mag je ook eenmalig
belastingvrij 33.000 gulden
schenken. Het is goed om tijdig
over dit soort zaken na te denken."

Zandvoorts
Nieuwsblad

operette 'La Perichole' deden weer
even terugdenken aan de succes-formule van weleer.

Opbrengst collecte

Heino gaat vormgeving
van Circus exploiteren

Weekend:
26/27 okt. 1991

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
Vanaf 10.30 uur mevr. ds. L.C. BlomHervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Ds. J.A. van Leeu- jous, Aerdenhout.
wen, viering Heilig avondmaal.
Roomskatholieke Kerk:
Gereformeerde Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: Pastor F. Meijer.
Zondag 10.00 uur: Ds. C. van de Vate. Zondag 10.30 uur: Pastor F. Meijer.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op donderdag Uitgave Weekmedia BV Hoofd commercie J F. Sas Hoofdredacteur: J.M Pekelhanng.
Kantoor: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel
02507 -17166. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort
Faxnummer- 02507-30497
Kantoor geopend' maandag 13-16 u , dmsdag 10-13,14-16 u.; woensdag 9-11 u ; donderdag 10-12 en 13-17 u ; vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn Tel 02975-40041. Postadres- Postbus 223, 1420 AE Uithoorn
Faxnummer adv verkoop- 02975-61095
verkoopmanager: B Lodewegen
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271. Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel
02507 -12066 Postadres: postbus 26, 2<teO
AA Zandvoort BIJ geen gehoor: 0206451515 tijdens kantooruren
D
ick Piet (red. chef), Mananne Timmer (adj
chef), Joan Kurpershoek, Willemien Kriebel,
'var Dobber
Abonnementsprijzen: ƒ 15,- per kwartaal, ƒ
27,- per half jaar; ƒ 49,- per jaar Voor postaDonnees gelden andere tarieven. Losse num•ners/1,50
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
Ja t/m vr 08 30-17 uur, tel (020J-6.68 13 00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u tel 02507 '7166
Zandvoorts Nieuwsblad

is

opgericht m

Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 10.30 uur: Morgendienst ds.
A. Snijders.
Zondag 19.00 uur: Avonddienst ds. A.
Snijders.

Leden van de Zandvoortse Operettevereniging manen het publiek tot stilte.
Toto Bram Stijnen

j Weekenddiensten
Weekend:
26/27 okt. 1991

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en Anders: tel. 023-319191 (ongevallmaandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. len), Centrale Post Ambulancevervan Rongen, L. Meeszstraat 14, voer (CPA) Kennemerland.
Haarlem, tel. 023-244553.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.

Burgerlijke stand

j

Geboren:
Kimberley, dochter van: Demmers,
Robertus Hendricus Johannes en
van: Vleeshouwers, Afra Johanna
Maria. Nikki Marcel Hendrik, zoon
van: Belunek, Franz Karl en van:
Weustink, Annette Wilhelmina Maria. Jill, dochter van: Koning, Willem en van: Bol, Anna Christina. Melanie Jane, dochter van: Lancaster,
Nigel David en van: Bussing Paula.
Maurice, zoon van: Drommel, Robert en van: Kostermans, Ingrid Leonarda Henriette. Madeion Amandine, dochter van: Korver Bernard
Wilhelmus en van: Lentink, Clementina Sophia Maria.

HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Plieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Neutel, tel. 13073. Openingstijden

(alléén voor recepten): zaterdag Belbus: Om van de belbus (voor be10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag woners van 55 jaar en ouder) ge11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten bruik te kunnen maken, dient men
de openingstijden alleen in dringen- zich 24 uur van te voren op te geven
de gevallen en na telefonische af- bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
spraak.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen persoon bedragen: ƒ1,50- voor een
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer- enkele rit, ƒ2,- retour.
land 's avonds, 's nachts en in het Alg. Maatschappelijk Werk Zandweekend te bereiken via de dokter- voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
sinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth werkdagen van 9.00-10.00 uur. Verde Boer-Burgh en/of mevr. A.C. der volgens afspraak. Deze hulpverGombert, Kochstraat 6A, Zand- lening, beschikbaar voor iedere mvoort, tel. 02507-14437, b.g.g. woner van Zandvoort, is gratis.
Telef'. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-341734.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
15847.
Dieren (overige diensten): Vereni- Davidsstraat. Eerste woensdag van
ging v.h. welzijn der dieren (02507) de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
14561,
Vermissingsdienst Zandvoortse Vereniging van Huur023-383361, Asiel Zandvoort (tevens ders: Gratis advies voor leden.
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem Spreekuur eerste en derde dinsdag
v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vier023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- de dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
lening: Voor informatie,-advies en uur. 't Stekkie, Plemingstraat 9.
hulp tel. 17373, op alle werkdagen (Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Woningbouwvereniging EMM:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand- Klachtentelefoonnummer techmvoort: (voorheen Dienstencentrum) sche dienst: 17577. Bestuurlijk
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393. spreekuur: iedere eerste dinsdag
Spreekuur op dinsdag- en donder- van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. Taxi: tel. 12600.

Van Caspel: 'Volbouwen
van Zuid is uitgesloten'
Vervolg van voorpagina
Er heerst een ritme van woningbouw. Dit ontwerp is niet organisch.
Het past niet in de omgeving, je
krijgt op die manier afstotingsverschijnselen. We moeten afzien van
dit type bouwwerk. We moeten geen
'hengstentoren' in het zuiden van
Zandvoort bouwen."
Veel medestanders raakten het
spoor bijster toen Borkent over
'Karma' begon. Toch waren ze het
eens met de essentie: 'Het appartementencomplex hoort met op deze
plek'.
Wethouder Van Caspel, die de inspraakavond voorzat, liet onomstotelijk blijken het bouwplan te steunen. Hij vertelde later zelfs dat hij
het een prachtig gebouw vond.

Sterrenflat
De heer Tates, van de VVD, liet
zich minder enthousiast uit, maar
toch was duidelijk wat hij bedoelde
toen hij zei: „Ik vind het een mooi
gebouw en ik vind dat het er moet
komen." Eerder had Cees van Deursen van de Stichting Duinbehoud gesuggereerd dat de VVD anders zou
beslissen, om de achterban, die traditioneel ruim vertegenwoordigd is
in de Zuidbuurt, niet tegen zich in
het harnas te jagen. Van Deursen
sloeg hiermee dus de plank mis

Oud KVP-raadslid Ter Veer laat
weten dat er wel zeventig tot honderd bezwaarschriften komen, als
het ontwe-p wordt goedgekeurd
door de gemeenteraad. „Het gebouw
torent hoog boven Zandvoort uit,
omdat het gepland staat op één van
de hoogste punten van Zandvoort.
Het kan met vergeleken worden met
bijvoorbeeld de Sterrenflat, want die
ligt m een kom."
Er speelt nog iets anders mee bij
de bewoners: de angst dat dit het
begin is van het volbouwen van de
Zuidbuurt. Ter Veer: „Wie zegt dat
ze m de toekomst niet met ideeën
komen om op de plaats waar nu het
parkeerterrein ligt nog een paar appartementencomplexen neer te zetten?" Wethouder Van Caspel zegt
dat dit uitgesloten is: „Het gebouw
dat m de plaats komt van Paviljoen
Zuid vervult een functie in de skyline van Zandvoort. Het is met de bedoehng om daar nog een gebouw bij
te zetten. Dat is stedebouwkundig
onaanvaardbaar."
Zandvoorters hebben de gelegenheid om tot en met 28 oktober in te
spreken. Deze opmerkingen en die
van dinsdag worden in het verslag
verwerkt. Op basis van dit verslag
worden de plannen eerst m de conv
missie Ruimtelijke Ontwikkeling en
vervolgens m de gemeenteraad besproken.
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S t ij l u o l
LICHT ONTBIJT?
KOPJE KOFFIE?
UITSTEKEND BROODJE?
GEZELLIG BORRELEN?
PRIMA TAFELEN?
WEER BORRELEN?!
slaapmutsje?....

Paradijsweg 2a:

KLEUREN COMBINEREN
MET FLEXA AMBIANCE!

Vrijst. karakteristieke woning met besloten achtertuin. Ind.: entree, hal, toilet, woonk. met open
haard, open keuken met inb.app. 1e etage:
slaapk., badk. met hgbad en 2e toilet, overloop
met vhzotrap naar vliering. C.v./comb. warm water.
Vr.pr. /195.000,- k.k.

Dr C. A. Gerkestraat 121:
Goed onderh. halfvrijst. woning met garage.
Ind.: entree, hal, gang, toilet, woonk., uitgebouwde keuken. 1e et.: 3 slaapk., balkon oost,
badk. met wastafel, douche en toilet. 2e et.: hal,
slaapk., bergruimte. Ged. v.v. thermopane begl.
Vr.pr. / 290.000,- k.k.

Haarlemmerstraat 14:
Woonhuis met praktijkruimte en garage. Tuin
zuid. Opp. 276 m2. Ind.: hal, toilet, kelder,
woonk. met open haard en parketvloer, 2 schuifpuien, woonkeuken met inb.app. 1e et.: 3
slaapk., badk. met ligbad, douche, toilet en wastafel, c.v. Garage met praktijkruimte.
Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k.

Max Euwestraat 23:

Vanaf VANDAAG is LA BASTILLE

iedere dag geopend van 12.00 uur 's ochtends
(in het weekend vanaf 10.00 uur)
tot 2.30 uur 's nachts!
haltestraat 58, zandvoort
02507 - 15111

IKZIEJEINLABASTILLE

Flexa Ambiance helpt u bij het combineren van de
kleuren van uw interieur. Hiertoe zijn zes actuele stijlen
voor u m kaart gebracht. BIJ iedere stijl horen 24 kleuren
die zich onderling uitstekend laten combineren. Hou het
m stijl met Flexa Ambiance!
MET FLEXA HEEFT IEDEREEN HET IN ZIJN VINGERS

\

DEMONSTRATIE

KEUR en ZOON

Op vrijdag 25 oktober 1991
van 11.00 tot 17.00 uur

Paradijsweg 2
Zandvoort
tel. 15602

De Braun foodprocessor en staafmixer met hakmolen zijn de meest
snelle en ideale keukenhulpen die u kunt bedenken!
Ze kunnen hakken, snijden, mixen, pureren en nog veel meer ....
Hoeveel méér, ontdekt u tijdens de demonstratie.
Komt u gezellig langs?

WAAROM BETAALT
U BIJ EENANDER
«1EERWÖR

Nu als extra
'n gratis
accessoire

Halfvrijst. woonhuis met voor- en zij- en achtertuin. Ind.: hal, toilet, L-vormige woonk., moderne
keuken, parketvloer over de totale begane
grond. 1e et. hal, 3 slaapk., badk. met ligbad,
wastafel en toilet. 2e et.: ruime zolder, geschikt
als slaapk., c.v./comb. warm water, thermopane
begl.
Vr.pr. ƒ 385.000,- k.k.

Prof. Zeemanstraat 29:
Uitstekend onderh. vrijst. woning met garage,
opp. 400 m2. Ind.: hal, toilet (marmer), L-vormige
woonk. met open haard, schuifpuien naar achtertuin, elektr. zonneschermen en rolluiken, keuken met inb.app. 1e et.: 4 slaapk., toilet, badk.
met wastafel en douche, zolder bereikb. via
vaste trap.
Vr.pr. ƒ395.000,- k.k.

OPEN HUIS

SERVICESTATION

JUPITER

VAN

m MAKELAAR QG.
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

(PLAATSVERVANGENDE) LEDEN VAN
DE GEMEENTELIJKE
MONUMENTENCOMMISSIE M/V
Per discipline zullen een lid en een plaatsvervangend lid worden
benoemd.
Uitgesloten zijn raadsleden en leden van het college van Burgemeester en Wethouders, alsmede allen die in een ondergeschiktheidsverhouding tot het gemeentebestuur staan.

Inlichtingen en sollicitaties:
Nadere informatie kunt u inwinnen bij de sector Grondgebied,
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, mevrouwmr. S.M.M. Schouten,
telefoon 02507-61565.
Sollicitaties, gericht aan Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, kunt u binnen veertien dagen na publikatie zenden
aan de gemeente Zandvoort, postbus 2,2040 AA Zandvoort,
onder vermelding van Monumentencommissie linksboven op
de enveloppe.

Dit weekend

Slagroom- ^ „
schnitt
8.50
Roomboter
amandelstaaf

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

Manneke en Piet,
bedankt voor het fijne wee/eend.
Ria

J. MAN 3(
zoekt

woninc
Hr. tot 600
Te!.
02507-309:

Bakkerij PAAP

(jutte, jloï
ome.

200 gram

(t/o ingang Hotel Gran Dorado)
VOOP

HOGEWEG 28, TEL. 12989

Samenstelling, profiel en werkwijze:
De commissie zal bestaan uitdrie leden en drie plaatsvervangende
leden. Deze worden benoemd door Burgemeester en Wethouders.
Gevraagd worden deskundigen op het gebied van architectuurhistorie, restauratie-architectuur en de Zandvoortse historie
als

*\

Dit weekend

Jakker

Algemene informatie:
De commissie heeft tot taak Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren over
- hetopnemeninenhetverwijderenvanobjectenuithetgemeentelijk monumenten register;
- de door de gemeenteraad uit te brengen adviezen aan de
Rijksdient voor de Monumentenzorg over het wel of niet opnemen van objecten in het register van rijksmonumenten;
- het verlenen van vergunningen tot wijziging of sloop van beschermde monumenten;
- alle zaken die strekken in het belang van een goede zorg voor de
op de gemeentelijke monumentenlijst voorkomende objecten.

De commissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en zal
ambtelijk worden ondersteund.
Voor de leden geldt een vergoedingsregeling.

1 roomboteramandelstaaf
6 echte
kadetten

(bij Palace Hotel)

Raadhuisplein 15

Een belangrijk aspect is hierbij het beheer van het gemeentelijk
monumentenbezit.
Onlangs heeft de gemeenteraad de Monumentenverordening
1991 en de Verordening op de gemeentelijke monumentencommissie vastgesteld.

Stationsplein 13/13:
zat. 26 oktober van 14.00-16.00 uur. In luxe
app.complex gelegen driekam.app. op 5e et.,
uitzicht op zee. Ind.: hal, toilet, woonkamer,
open keuken met inb.app., 2 slaapk., badk. met
ligbad, dubb. wastafel en douchekabine. Balkon
aan oost- en westzijde. Inpandige garage en
berging. Serv.k. ƒ263,- p.m.
Vr.pr. ƒ 359.000,- k.k.

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

Euro loodvrij ƒ l .84
Super benzine ƒ 1.99
Diesel
ƒ1.12

Zandvoort is een dynamische, bijna 16.000 inwoners tellende
gemeente. Het gemeentebestuur spant zich in om de grote toeristische en recreatieve functie die de gemeente vervult, in evenwicht
te houden met de normale woon- en werkfunctie.

tafelen
Zondags reserveren gewenst.
Boul Barnaart 14 Tel 12932

CHRIS HARDENDOOD

NIEUW UIT PARIJS

BIJ HAIR^VE

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

Wegens ziekte van baasje

telefoon 023-385478

MET SPOED
Lieve baas gezocht voor een
lieve
ur>
e»

Rottweiler
reu 1 jr. oud, lief met
kinderen. Tel. 18969.

Tja, Zandvoorters!
De zomer is nu toch echt voorbij!
Het wordt tijd om weer eens AKTIEF te worden !
Dat kan . . . op de Paradiisweg 1. bij
Fitness Paradise 02507-17742

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

Daar kunt u in een gezellige sfeer en onder
deskundige leiding trainen.
Net zo fanatiek als u zelf wilt.

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

U kunt gebruik maken van uiterst moderne
Fitnessapparatuur en Konditieapparatuur, zoals'
hometrainers, een traploopmachine en een
band-hardloopmachine.

SCHILDERWERK

Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen,
of kom gewoon even langs.

TOT ZIENS!

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Dagelijks geopend van 13.00-21.00 uur
Zaterdags geopend van 9.00-21.00 uur

HALTESTRAAT 34
Diverse vlees- en visgerechten
met verscheidene verse
aardappel- en
groentegarnituren.
Warm of koud af te halen tot
9.00 uur 's avonds.

Tel. 12025

WONING STOFFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

NOVILON MARMOLEUM

Zeestraat 56
Zandvoort
tel. 02507-308

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

Vraag vrijblijvend offerte.
OPEN: MA t/m VR10.00 • 22.00 uur H 10.00 • 14.00 uur

HAARMODE 1992 op video

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSREDRIJF AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a. Tel.

15186

Geopend van:
dinsdag t/m donderdag
vrijdag
zaterdag

9-17.30 uur
9-21.00 uur
8-16.00 uur
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Felheid ontbreekt
bij Zandvoort '75
ZANDVOORT
Zandvoort'75 heeft afgelopen zaterdag de kans op de eerste periodetitel voorlopig laten liggen.
De Zandvoorters waren in het
duel tegen DZS niet fel genoeg,
waardoor met 2-1 werd verloren. In dit stormachtige treffen
was de nederlaag geheel onnodig. Zaterdag kan alsnog de periodetitel bemachtigd worden
als in de uitwedstrijd tegen
hekkesluiter Odin gewonnen
wordt.
Zandvoort'75 is zowel met als tegen de stormachtige wind hoofdzakelijk in de aanval geweest. De Zandvoorters begonnen met de felle wind
in de rug, maar de schoten van buiten het strafschopgebied bleven uit.
Ook vrije trappen kwamen niet in
het deelgebied terecht. Die werden
meestal in tweeën genomen waardoor het gevaar was weggevallen.
Daarentegen speelde DZS een listige
partij voetbal. Vanuit een zwaar gesloten defensie loerden de bezoekers op de counters. Die liepen
meestal over aanvoerder en uitblinker Van der Velden.

Slecht weer
Onder de slechte weersomstandigheden is het wel moeilijk voetballen,
maar de Zandvoorters speelden niet
agressief genoeg. Wel viel er^en
schot van Rob Koning te noteren en
een kopbal van Robin Castien, maar
er werd te weinig onrust in de DZS
defensie gezaaid. Met nog tien minuten te gaan werd Van der Velden
geen strobreed in de weggelegd.
De DZS aanvoerder slalomde
langs drie man waarna hij fraai de
bal achter doelman Pierre Visser in
het doel schoof, 0-1. Vlak voor de
rust kreeg Zandvoort'75 de tweede
tegenslag van deze middag. De betrouwbare verdediger René Paap

Windkracht tien
deert leden
Schaakclub niet

moest met een zware enkelblessure
het veld verlaten. Hij werd vervangen door Peter Braamzeel.
In de beginfase' leek de donderspeech van trainer Gerard Nijkamp
zijn mannen te hebben wakker geschud. Tegen de storm in werd meteen onrust gestookt in de DZS verdediging. Edwin Ariesen knalde een
vrije trap op de vuisten van de DZS
doelman, waarna Robin Castien de
bal op de lat kopte. De terugspringende bal was net iets te hoog voor de
opkomende Jan Willem Luiten.
Zandvoort'75 begon een stormloop
op het zich met hand en tand door
DZS verdedigende doel. Toch ontbrak de overtuiging, bij de anders zo
trefzeker voorhoede. Het duurde wat
te lang en ook uit de vele vrije trappen werd geen profijt getrokken.

ZANDVOORT - Storm,
windkracht tien, regen en guur
herfstweer was geen belemmering voor de leden van de Zandvoortse Schaakclub om hun
vertrouwde, donderdagse clubavond aan te doen. De schakers die aanwezig waren speelden in de interne competitie
felle en ook fraaie schaakpartijen.

Gelijkmaker
Na ruim twintig minuten spelen
kwam toch de gelijkmaker tot stand.
Een korte hoekschop werd door Bas
Heino voor het doel gebracht en Dennis Keuning kopte fraai raak, 1-1. De verliest, maar miste het vuur. Boven- was, niet voldoende afgestopt. Tegen
badgasten hadden toen door moeten dien werden de twee spelmakers van zo'n team moetje je wapenen door
drukken maar de DZS defensie was DZS, dat goed gemotiveerd bezig snel te spelen", stelde de Zandvoortvaak een stapje eerder bij de bal. DZS
bleef tevens op de counter loeren en
zowaar lukte het tien minuten voor
het einde om te scoren. Nico Prins
mocht ondanks dat een medespeler
buitenspel stond doorgaan en maakte de aanval beheerst af, 1-2. In de
slotfase kreeg Zandvoort'75 nog kans
ZANDVOORT - Op 8 oktober jongstleden bestond de badminop de gelijkmaker, maar Paul Lon- ton-vereniging Sporting Club Zandvoort 25 jaar en dat feit gaat
gayroux schoot de bal vanaf tien me- op 9 november in Riche groots gevierd worden. Uit de Sporting
ter in handen van de DZS doelman.
Voor trainer Gerard Nijkamp was Club zijn vele sportclubs ontstaan, die heden ten dage nog zeer
de nederlaag een bittere pil. "Ja, ik florerend zijn. De club van voorzitter Dirk van den Nulft bedrijft
ben best teleurgesteld. Ik had meer nu op recreatieve wijze de badminton-sport, maar de activiteiverwacht, maar we waren niet agres- ten die in het 25 jaar bestaan van de vereniging zijn gehouden,
sief genoeg", meende Nijkamp. "Ik zijn niet allemaal te belichten. Door een kleine greep uit die
heb het al vaker aangehaald, dat als activiteiten te lichten moet het duidelijk worden dat Dirk van
er vrijdags wordt gezaalvoetbald dat den Nulft een vooraanstaande rol heeft betekend voor sportend
de zaterdag daarna minder wordt ge- Zandvoort.
speeld. Ik miste vandaag danook de
power. Ik vind het niet erg dat je

Sporting Club viert 25-jarig jubileum

door Aaldert Stobbelaar

Chess Society tweede
op Rapidtoernooi

ZANDVOORT - De Chess
Society Zandvoort heeft een
uitstekend resultaat geboekt
op een Rapidtoernooi voor
clubteams. De top vier, van de
Zandvoortse
schaakvereniging, bereikte afgelopen zaterdag de tweede plaats op een
sterk bezet toernooi in Amsterdam.

Olaf Cliteur, Ben de Vries, Ton
van Kempen en Hans van Brakel
hebben laten zien dat er in Zandvoort op een behoorlijk niveau geschaakt wordt. Op het door de
schaakvereniging 'De Raadsheer'
georganiseerde Rapidtoernooi voor
viertallen ging het Chess Society
goed af. Vierendertig teams bonden
met elkaar de strijd aan. Chess Society speelde in een poule, die bestond uit ploegen die in de competitie uitkomen in de tweede en derde
klasse. Daar het merendeel van de
teams hoger speelden dan Chess,
werden de Zandvoorters vooraf zeker niet als favoriet getipt. Om in de
eerste ronde tot een schifting te komen moesten de Zandvoorters het
gelijk opnemen tegen DOS/NieuwWest. Dit team speelt eerste klasse
landelijk en mag zich tot de top
twintig van Nederland rekenen. De
Amsterdammers wonnen met 4-0,
maar moesten het uiterste geven.

Tegen Chess/VAS ging het in de
tweede ronde beter en Chess Society
won met 3-1, om vervolgens in de
derde rond vernietigend uit te halen
tegen het derde team van De Raadsheer, 4-0. Het hoog geklasseerde
Chess trof in de vierde ronde promotieklasser LSG uit Leiden. Bijna
zorgde Chess voor een sensatie. Helaas bleef het echter bij een fraaie
winstpartij van Hans van Brakel,
waardoor een eervolle 3-1 nederlaag
werd geleden. In de vijfde ronde
werd tweede klasser Oud-Zuylen op
een 2-2 gelijkspel gehouden, terwijl
in de zesde ronde nipt verloren werd
van eerste klasser De Bilt, V/2 - 2'/2.

Laatste ronde

In de laatste ronde moest Chess
Society minimaal een punt halen
om kans te behouden op een hoge
klassering. Tegen tweede klasser
PCB uit Amsterdam zette Olaf Cliteur zijn tegenstander binnen tien
minuten aan de kant, terwijl op de
andere borden voordeel stond voor
de Amsterdammers. Hans van Brakel vocht zich echter uit een moeilijk stelling terug en behaalde zo het
fel begeerde punt, 2-2. Door dit resultaat legde Chess Society tot ieders
verbazing beslag op de tweede
plaats. Aleen het sterk DCG uit Amsterdam behaalde één punt meer.
"Een resultaat dat er zijn mag", constateerde team captain Olaf Cliteur,
die net als Van Kempen goed was
voor een fraaie vijftig procent score.
Absolute topper voor Chess was
Hans van Brakel, die met een score
van 5'/2 uit zeven de basis legde van
het succes. Ben de Vries verkeerde
niet in de juiste vorm, doch scoorde
ZANDVOORT - De ZHC- op de juiste momenten.

ZHC-dames
oppermachtig

teams kwamen afgelopen zondag goed voor de dag. Het damesteam won fraai van Kraaien met 3-1 en de heren speelden, na een goede tweede helft,
met 1-1 gelijk tegen Hoorn.

De start van de Zandvoortse vrouwen was direct veelbelovend. Goede
en snelle combinaties zorgden na
tien minuten voor de openingstreffer. Willemijn Gielen, ZHC's ontdekking als rechterspits, scoorde na een
knappe aanval. Kraaien ging massaal in de aanval, wat toch enig paniek achterin opleverde, maar de
ZHC keepster hield het doel schoon.
In de tweede helft sloeg de pech
voor Kraaien toe. De keepster raakte geblesseerd en één van hun spitsen moest in het doel. Daardoor ontstond er veel vertraging, wat ten koste ging van de concentratie bij ZHC.
Toch slaagde ZHC erin de score te
verdubbelen, omdat Monique van
der Staak scoorde na een fraaie
strafcorner-combinatie, 2-0. Wederom ontstond er veel vertraging door
een blessure bij Kraaien, waardoor
de ZHC achterhoede wat paniekerig
ging doen. Een bal werd verkeerd op
de stick genomen en dat betekende
een doelpunt voor Kraaien. ZHC
kreeg nadien weer grip op het spel
en Miranda Schüpzand slaagde, erin
de zege veilig te stellen, 3-1.
Na een zeer slechte eerste helft
kwamen de Zandvoortse mannen pp
een 0-1 achterstand in de wedstrijd
tegen Hoorn. Er lukte vrijwel niets
in het eerste gedeelte. In de tweede
helft een herboren ZHC dat Hoorn
met de rug tegen de muur zette. Het
aanvallende spel leverde de Zandvoorters kansen op waaruit alleen
Wouter Slotenmaker wist te scoren,
1-1. Ondanks aandringen op de tweede treffer lukte het ZHC niet om de
winst te pakken. Het bleef 1-1.

se trainer, die erop rekent dat zater- • Paul Longayroux slaagde er dit
dag tegen Odin alsnog de periodetitel keer niet in te scoren.
wordt binnengehaald.
^-^ ~•*~ \••--

In 1966 waren de plannen voor de
bouw van de Zandvoortse Sporthal
in een vergevorderd stadium. De
liefhebbers van de zaalsporten haakten daarop in en begonnen al met
het organiseren sportavonden. Dirk
van den Nulft gaf toen badmintonles
in het gymlokaal aan de Prinsesseweg. In dat zelfde jaar werd op initiatief van Fekke Boukes en Cor Korver de Sporting Club Zandvoort opgericht. Kort daarna trad ook Van
der Nulft toe tot deze vereniging en
tot op de dag van vandaag heeft hij
daar de scepter gezwaaid.
Basketbal, volleybal maar vooral
badminton waren de belangrijkste
sporten die men bij Sporting Club
kon beoefenen. De basketballers
gingen al spoedig op eigen benen
staan en onder de naam The Lions
gaat het nog steeds goed met deze
club. Recreatie was bij Dirk van den
Nulft een hoofd thema. Doch er was
ook een groot aantal leden, die badminton in competitie verband wilden spelen. Peter Keiler weet hierover nog wel het een en ander te
vermelden. "Wij waren jong en wilden wat meer. Samen met Paul Sepp
en Hans van der Mij e hebben we een
paar goede gesprekken gevoerd en
zo is de BC Lotus ontstaan. Dirk
vond het prima dat wij in competitie
verband wilden spelen. Ik kan wel
stellen dat Lotus uitgegroeid is tot
een succesvolle vereniging. Met
Dirk zijn de contacten altijd goed
geweest, zijn speeches waren perfekt en hij staat bekend om zijn grote sportinitiatieven", aldus Keiler.

"Vooral de zaalvoetbaltoernooien
tussen de Effectenbeurs, Vliegbasis
Soesterberg, ZVM en Sporting Club
waren ontzettend gezellige gebeurtenissen. Ja., ik bewaar de beste herinneringen aan Dirk. Hij heeft veel
voor de sport in Zandvoort betekend
waarbij hij altijd gesteund werd
door zijn vrouw Tinie".
Veel bekendheid kreeg Van den
Nulft ook door zijn speeches bij
prijsuitreikingen. Zowel voor Egbert Poster als Dirk Toorenent waren dat onvergetelijke avonden.
"Met zijn bekende stopwoordjes "ludiek" en edoch",die hij te pas en te
onpas gebruikte, had hij altijd veel
succes. De club die hij runde stond
bekend om zijn gezellige sfeer. Het
was altijd sporten, borreltje en speechen".

Een van die initiatieven was het
organiseren van zaalvoetbaltoernooien, terwijl Van den Nulft ook
aan de wieg van het nu nog steeds
georganiseerde
Koninginnedag
voetbaltoernooi stond. "Ik ken Dirk
als de man met het aansprekelijke
enthousiasme", zegt Egbert Poster.

ZANDVOORT - De 15-jarige Zandvoortse basketballer Robin Keiler speelde afgelopen weekend twee wedstrijden voor
het Nederlands jeugdbasketbalteam tegen Duitsland. Het
basketbaltalent van The Lions kwam vooral in de tweede
wedstrijd tot uitstekend spel.
In Sporthal Meersen (Limburg) werd onder grote belangstelling twee
wedstrijden afgewerkt tegen Duitsland. Onder toeziend oog van bondscoach Passchier ging de eerste wedstrijd verloren, maar de tweede
wedstrijd gaf een knap herstel te zien van het Nederlands team. Onder
aanvoering van de uitstekende center Robin Keiler greep Nederland in
deze ontmoeting een 58-54 overwinning. De ï- meter 90 lange Zandvoortse basketballer was in deze wedstrijd goed voor maar liefst zestien
punten.
De voor zowel de kadetten als de junioren van The Lions uitkomende
Robin Keiler speelt in januari 1991, in Heidelberg, opnieuw een wedstrijd voor het nationale jeugdbasketbalteam. Een zeer knappe prestatie van Keiler.

Naaste buur Willem Buchel, die
zijn sportschool naast de Pellikaanhal, het speeldomein van de Sporting Club Zandvoort, heeft liggen
werd vanaf de eerste contacten een
goede vriend. Bij beiden konden vele
spprten beoefend worden maar elkaar scheef aankijken was er niet
bij. Integendeel. "Vanaf het begin
zijn we goede vrienden geweest",
schetst Buchel. "We waren en zijn
geen rivalen maar goede buren. Het
heeft tussen Dirk en mij altijd geklikt. Zelfs was het zo, als het badmintonseizoen bij de SCZ afgelopen
Grootste toernooi
was, dat er nog vele leden bij mij nog
Het bekende grootste zaalvoetbal- een maand kwamen spelen. Naast

• Dirk van der Nulft is van betekenis voor sportend Zandvoort. Foto Bram stijnen

het zakelijke aspect tussen de sport school en de sporhal is er een ontzettend grote vnenschap ontstaan".
Het verloop van leden is net zoals
in andere plaatselijke sportclubs
vrij groot, maar toch zijn een paar
leden die bijna of zelfs van af de
oprichting het badminton spelletje
bij de Sporting Club beoefenen. Jan
en Elly Keizer hielden het drieentwintig jaar vol. "Ik kreeg het te
druk", memoreert Jan Keizer. "Ik
heb altijd ontzettend veel plezier gehad in de club van Dirk. Hij was de
grote sfeermaker, de spil waar alles
omdraaide. Er waren voor mij altijd
drie belangrijke elementen in de
club terug te vinden. Spelletje, douchen en pilsje horen bij deze club
onverbrekelijk bij elkaar. Bovendien sprak het competatieve mij niet
aan en daar was in deze club geen
sprake van. Plezier en ontspanning
waren het belangrijkste".

Oudste lid
Feiten die Dick Enderman volledig kan beamen. Het oudste spelende lid (62 jaar) heeft nog altijd plezier in het badminton. "Dirk is altijd
de recreatieve stimulator geweest.
Net zoals voor m'n zoon Jaap stond
het spelplezier voorop. Ik heb altijd
en speel nog steeds met veel genoegen. Op sportgebied heeft hij veel
aangericht, hij was het bewijs van
een groot organisator", vindt Enderman.
Rob Dröse heeft het vanaf de oprichting volgehouden en zal zeker
nog wel enige jaren doorgaan. "Het
is mij altijd enorm goed bevallen",
zegt Drósp "Ik deed het altijd om
lekker in beweging te blijven maar
toen er nog op vrijdagavond werd
gespeeld ging het mij ook nog om de
gezelligheid na afloop. Tijdens het
spelletje was er altijd wel strijd maar
het recreatieve badminton sprak
enorm aan".
Als er een jubileum te vieren viel
dan was Van den Nulft wel de man
die dat altijd regelde. Voor dit 25jarig jubileum heeft echter Louis
Schuurman de organisatie op zich
genomen. Ook Schuurman kent
Dirk nog van uit de Zeskamptijd bij
de NCRV en is eveneens jaren actief
als badmintonner. Het feest staat gepland op zaterdag 9 november aanstaande en Louis Schuurman hoopt
dat vele leden en oudleden acte de
presence zullen geven. "We hebben
zoveel mogelijk leden en oudleden
aangeschreven maar er zullen er
wellicht vergeten zijn. Vanaf deze
plaats zijn zij van harte welkom op
de feestavond vanaf kwart over
acht", aldus Schuurman.

Prima volleybal bij Sporting OSS
ZANDVOORT - Het Ada
Schüpzand volleybaltoernooi
is wederom een enorm succes
geworden.
Negenentwintig
teams vonden de weg naar de
Pellikaanhal alwaar gestreden
werd om de ereprijzen en de
Ada Schilpzand-bokaal. Die
bokaal kwam uiteindelijk in
het bezit van Die Raeckse uit
de dames
promotie/eerste
klasse. Dit team was de meest
sportieve verliezer.
Het toernooi werd geopend door
de recreanten en de heren derde/vierde klasse. De recreanten waren
met zes teams vertegenwoordigd. De
verhouding dames/heren was nogal
verschillend waardoor er soms grote verschillen in punten ontstonden.
Over het algemeen echter ging de
strijd redelijk gelijk op. Winnaar
werd het team van Ooteman, gevolgd door Santhaes. Het Sporting
OSS heren 2 team kwam in de sterke
derde klasse uit. Sporting reikte niet
verder dan een vierde plaats. Wmnaars werden Triumph 2 en het
Montessori College Oost uit Amsterdam.

Adspiranten

foto uiterst
rechts, in de
houding tijdens
het afspelen
van het
Wilhelmus.

Buren

Initiatieven

Robin Keiler in Nederlandsteam

• Keiler, op de

toernooi van Nederland, dat nu door
Zandvoortmeeuwen wordt georganiseerd kwam eveneens voort naar
een idee van Van den Nulft. Het allereerste begin was een wedstrijd
tussen Sociëteit Duysterghast en
Sporting Club. Die wedstrijd werd
zo enthousiast ontvangen,dat Van
den Nulft besloot een toernooi voor
bedrijven en instellingen te orgamseren. Van acht teans toen is het
uitgegroeid naar achtenveertig
teams nu. "Doordat ik samen met
Dirk bij het Spel zonder Grenzen
van de NCRV betrokken was, en omdat ik toen voorzitter van Zandvoortmeeuwen was, heeft Dirk het
toernooi later overgedaan aan Zandvoortmeeuwen", vertelt Wim Nijboer. "Bovendien was onze samenwerking perfect en dat heeft zeker
meegespeeld in het aan ons overlaten van de organisatie".

Het adspirantenteam van Sporting OSS kwam voor de eerste keer
uit in een seniorenpoule en behaalde
een niet onverdienstelijke vierde
plaats. De verschillen in de verloren
wedstrijden waren zo gering (steeds
l a 2 punten) dat de verwachtingen
voor het volgende toernooi heel
hoog zijn gespannen. Dames 2 van
Sportmg sloeg hard en meedogenloos toe in de tweede klasse. Alle

teams werden genadeloos aan de
kant gezet waardoor de eerste plaats
veilig werd gesteld. Alleen Alhdes
kon een gelijkspel afsnoepen waardoor dat team tweede werd.

hogere klasse. Martinus 2 werd eerste terwijl Sporting op de vijfde
plaats bleef steken, ondanks de germge verschillen in de verloren wedstrijden.

In de promotieklasse kon Sporting OSS dames l geen vuist maken.
Hoewel de wedstrijden spannend
waren, moest Sporting genoegen nemen met een vierde plaats. Eerste
werd Roda'23 en tweede werd
Triumph 2. Ook de heren van het
eerste Sporting team hadden het
niet gemakkelijk. Alle tegenstanders
komen in de competitie uit m een

Korte metten

Veertien van de achtentwintig
deelnemers aan de interne competitie van de Zandvoortse Schaakclub
bonden met elkaar de strijd aan. Ayress en Lindeman behaalden in deze
zesde ronde hun --oorlopige beste
resultaat. Beiden stegen door hun
winstpartij, op respectievelijk Tormes en Schiltmeijer, drie en zes
plaatsen op de ranglijst. Ook Franck
steeg een plaats, naar de vijfde, door
zijn overwinning op Handgraaf.
Gude behaalde zijn eerste overwmnmg van dit seizoen, terwijl Wiggemansen-Paap en Gorter tegen Berkhout besloten de punten te delen.
De lij staanvoerder Twint, moest
uiteindelijk genoegen nemen met
een remise tegen de op de vierde
plaats staande Geerts.
Het eerste team van de Zandvoortse Schaakclub speelde afgelopen
dinsdagavond m een uitwedstrijd de
tweede wedstrijd tegen het eerste
van Santpoort. Volgende week volgt
daarover een uitgebreid verslag. De
derde competitiewedstrijd is op vrijdagavond 15 november in een uitwedstrijd tegen Castricum.
BIJ de jeugd was er vorige week
geen competitie vanwege de herfstvakantie. Vanavond komen de jeugdige schaaktalenten weer aan bod.
Zij spelen dan de derde ronde van dit
seizoen.
De ranglijst na zes lan de in totaal tweeendertig te spelen ronden ziet er als volgt uit: 1.
Twint, 2. Dambrink. 'A. Van der Meijden. 4.
Geerts, 5. Franck, (i. Ayress. 7. IMarquenie, 8.
Terme.s,!). Kok en gedeeld 10/11. Van Elk en
l landgraaf.

Evenwicht bij
SIZO en ZVM
ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen hield aan het bezoek in
Hillegom tegen SIZO een punt
over. Een 2-0 achterstand zette
Zandvoortmeeuwen om in een
3-2 voorsprong, maar de Hillegommers kwamen vlak voor
het einde op gelijke hoogte, 3-3.
In het Zandvoortmeeuwen-team
maakte Jan Willem Spiers een goed
debuut. De Zandvoorters begonnen
met behoudend voetbal dat echter
niet geheel voldeed. Na een kwartier
spelen werd balverlies geleden en
SIZO sloeg hard toe, 1-0. Zandvoortmeeuwen kreeg wel meer balbezit
maar toch weinig greep op de strijd.
Opnieuw strafte SIZO, na een halfuur spelen, een misverstand in de
Meeuwen-defensie af, 2-0.
Trainer Alex Heesemans wisselde
verdediger Angelo Koning voor aanvaller Martin Visser om meer aanvallend te gaan voetballen. Er werd
meer druk op het SIZO doel uitgeoefend en in de 35e minuut zorgde
Chris Kuin voor de aansluiting, 2-1.
Vijf minuten later had Zandvoortmeeuwen de opgelopen schade goed
gemaakt. Nu was het Ferry van
Rhee, die een vlot lopende aanval
afrondde, 2-2.
In de tweede helft kreeg Zandvoortmeeuwen de Hillegommers
steeds meer in een houdgreep. Het
ontbrak de voorwaartsen echter aan
de juiste richting. Acht minuten
voor het einde leek Zandvoortmeeuwen toch met de winst huiswaarts te
keren toen Ferry van Rhee fraai omhaalde en de taal verdween onhoudbaar in het doel, 3-2. De winst was
voor te grijpen maar Zandvoortmeeuwen maakte de fout door te
gaan jagen op het vierde doelpunt.
Daardoor kreeg SIZO de ruimte om
nog eenmaal terug te komen. De vrij
gelaten spits aarzelde met en^zette
SIZO alsnog op een 3-3 gelijkspel.

Oplichter
aangehouden
ZANDVOORT - Een 47-jarige"man
zonder vaste, woon- en verblijfsplaats werd op 9 oktober in Arnhem
aangehouden nadat door de Zandvoortse politie zijn aanhouding in
verband met een aantal oplichtingszaken gelast werd. De man benaderde mensen met onder andere het verhaal dat hij zakenman was en dat hij
door omstandigheden niet aan zijn
kapitaal kon komen. Van zijn slachtoffers vroeg hij financiële hulp, die
hij naderhand weer zou verrekenen.
In Zandvoort wist de man;-een
geldbedrag van ongeveer zesti'gduizend gulden los te krijgen. Uit;ontvangen aangiften wordt vermoed dat
de man voor tenminste een ton heeft
opgelicht.

Ook op zaterdag kwamen de meeste Sporting OSS teams m het veld.
De minst gelukkige teams waren die
van de jongens adspiranten (0-3 tegen VCH) en het eerste damesteam
(1-3 tegen VCH). De andere teams
namen de volle winst mee naar huis.
Sporting dames 2 won overtuigend
met 3-0 van OVRA 4 en het tweede
herenteam maakte korte metten
met Allides 12, 3-0. Het eerste Sporting herenteam kwam ook goed voor
dag door FHC 3 met 3-1 te klopZANDVOORT - Tegen het zeer de
schotvaardige Hillegom, dat onge- pen.
slagen aan de kop van de ranglijst
gaat, heeft ook Zandvoortmeeuwen
geen schijn van kans gehad. De
(DNVeeUwdui/JH
Zandvoorters werden met 5-1 afgetroefd.
Ondanks de vijf tegen-doelpunten
Castien (Zandv.75)
gaf Zandvoortmeeuwen, met in het
doel een prima debuterende Wilfred
Koper, goed partij. Maar het dit seiLongayroux (Zandv'JS)
zoen uiterst sterke Hillegom is ongenaakbaar. De Hillegommers namen
van Rhee (ZVM-iat)
al na drie .minuten een 1-0 voorsprong en bij de rust keek ZandPaap^ZVM-zon)
voortmeeuwen tegen een onoverkoZwemmer (TZB)
melijke 3-0 achterstand aan.
In de tweede helft gaf Zandvoort10
15
meeuwen in de beginfase goed partij. Van der Meij en Barry Paap kregen nadien goede kansen op een Ook al scoorde de Zandvoort'75 spits Paul Longayroux niet, hij blijft nog steeds
doelpunt, maar zochten het doel op ongenaakbaar aan de kop met tien doelpunten. Toch komt Ferry van Rhee
de verkeerde plaats. De elf Hille- aardig opzetten. De spits van het Zandvoortmeeuwen zaterdagteam schoot
gommers hadden toen geen moeite tweemaal raak waardoor zijn totaal op zes komt.
om de negen Zandvoorters naar een
5-1 nederlaag te schieten.

ZVM afgetroefd

Topscorers
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• Strak en glad, naturel aluminium

• Ook in zachte tinten, voor een lieflijk interieur.

- Heerlijk kiezen uit meer dan 7O kleuren -

DE GRAAF: OOK E X C L U S I E F IN

PLAFONDS
PC epaal zélf de kleur en de
oJr sfeer van uw plafond. Dat
kan met het fantastische
Luxalon®-kleurenprogramma
in aluminium. Koel, warm,
vrolijk, of chique... met
aluminium kunt u alle kanten
uit. Wordt op maat geleverd,
tot maar liefst 6 meter lang,
dus praktisch altijd

'kamerbreed'. Eenvoudig zelf
te monteren met een handig
systeem. Aluminium plafonds
van De Graaf, daar kijkt u
van op! Kom bewonderen in
de royale showroom. Kunt u
meteen kennismaken met alle
andere bijzondere
@
materialen.
LUXALOIM
De Graaf is uniek, r ALUMINIUM PLAFONDS i

M A A K

H £ I

MEI

K l E UR

S h o w r o o m \ m s t e r d a m : Janmuidcn 47 (Sloterdijk-Wesi). iel (020) 613 47 75', geopend: ma l/m vrij 9.00-17.00 u.en zat. 1000-16.00 u.

Sportcenter

Wim Buchel
Zandvoort
A. J. v.d. Moolenstraat 47
tel. 15829-13965

WELKOM IN
DE MANEGE
a.s. zaterdag van 21.00 tot
03.00 uur in de nacht een

dansavond

SQUASH
Reserveer uw eigen privé squashbaan! Er
zijn nog slechts enkele avonduren vrij.

Nieuw:
JEUGDSQUASH - meisjes en jongens na
schooltijd v.a. ± 1 0 jaar.

BADMINTON
Nieuwe club voor dames/heren beginners
op maandagavond 20.30 uur.

met sfeer en gezelligheid voor
ongebonden mensen.
2 zalen geopend en

Cab Kaye speelt
in de pianobar
Korrekte kleding, v.a. 25 jaar.
Entree ƒ12,50.
Let op: zaterdag 2 november 7-jarig bestaan van de
Manege met een

artiestengala

Nieuw:
BADMINTON voor kinderen v.a. 6 jaar
woensdagmiddag en eventueel op andere
dagen na schooltijd.

en groots koud buffet.
Reserveren/info, bel 16023

DAMES KEEPFIT
GYMNASTIEK

Met de komst van de 106 introduceert Peugeot 'n nieuw automobielconcept
voor de jaren negentig De verrassing is
even compleet als veelzijdig Het resultaat
in alle opxichtcn mirakuleus
De nieuwe 106 is een karakteristieke verschijning met een fraai uiterlijk en
een verbazingwekkend interieur.
Hij wil u graag leren kennen Hij
staat te popelen om samen met u plezier
te beleven. HIJ wil de wereld verkennen.
Toeren maken Prestaties leveren

En opzien baren waar hij ook gaat
of staat. Hij wil u meenemen. De stad in,
waar hij zich net zo thuis voelt als u.
De wijde wereld in om te bewijzen wat hij kan en waard is
De Peugeot 106 combineert alle
voordelen van een compacte auto met de
voordelen van een grote.
Hij wil u laten genieten van /'n
pittige prestaties, z'n zee aan binnenruimte, z'n uitbundig autoplezier en al z'n
comfort. Het is fenomenaal hoe fraai

Peugeot zoveel kwaliteit en ruimte binnen
dit formaat heeft verpakt.
De 106 staat nu bij ons klaar In 4
uitrustingsniveaus, met 3 typen motoren,
in fraaie kleuren, reeds vanaf 20 295,Stap in. Daag hem uit. Test hem
maar. Wedden dat u binnen de kortste
keren de beste maatjes wordt?

PEUGEOT 100.
EEN MIRAKELS MAATJE.

C.tVHMI» l KUS INC l »TW

PEUGEOT

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.

Goede en gezellige gevarieerde oefeningen
op muziek
Maandagavond 19.45 uur
Donderdagmorgen 9.15 uur

l PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG.
autorijschool

W. v.d. Veld

SAUNA

U kunt nu lessen in de sportieve
MAZDA 323 f

Maandagavond v.a. 19.00 uur gemengd
Woensdagavond v.a. 19.00 uur dames
Donderdagmorgen v.a. 8.30 dames
.Vrijdagavond v.a. 19.00 uur gemengd

Onze aanbieding:
de eerste 5 lessen 32,50 per les
vervolglessen 42,50 per les
ook voor spoedopleiüingen

tel. 02507-19188

SPEKTAKEL VOORDEEL
Vriendelijk, vers en toch voordelig!

SPAR-NOORD
Vrijdag en Zaterdag

op ons ronde rek

MONSTERCOLLECTIE
JUMPERS

Maandagochtend geopend

FEDERAL EXPRESS is wereldwijd de meest vooraanstaande
vervoeronderneming op het gebied van tijdgevoelige zendingen.
Federal Express heeft 90.000 medewerkers in dienst en
beschikt over 400 eigen vliegtuigen en 25.000 voertuigen.
Service, efficiency, professionele automatisering en
gemotiveerd personeel vormen de grondslag van ons succes.
Voor onze vestiging te Schiphol zoeken wij (m/v)

tarwe
roggebrood

COUKIER5

(fuil-time, werktijden in nader overleg)

COURIERS

(fuil-time, enkel voor de maandag)
De werkzaamheden bestaan uit het afleveren en ophalen van
spoedeisende documenten en pakketten.
U bent liefst tussen 21 en 35 jaar en u beschikt over een rijbewijs B.

Sperzie
bonen

Magere

varkensreisde/

l DATA ENTRY OPERATOR
(part-time: 17:00-21:30)
De werkzaamheden bestaan uit het snel en correct inbrensen van informatie in de computer. U beschikt over een zeer vlotte typvaardisheid
(160-180 aanslasen per minuut) en u bent bij voorkeur tussen 18 en
35 jaar. Kennis van de Enselse taal is voor deze functie een pluspunt.

mode met

Gemotiveerde en zelfstandige mensen kunnen na een interne opleiding
bij ons aan de slag.
Sollicitaties richt u uitsluitend schriftelijk aan Federal Express
(Nederland) B.V., ter attentie van Personeelszaken, Postbus 75123,
1117 ZR Schiphol-Oost.

Magere

Varkens
lappen
kilo

6,95

Grote Krocht 19, ZANDVOORT

Federal Express. When it absolutely, positively has to be there on time.
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Jongenskoor op
Mozartweek

kust O
keur OL

HAARLEM - De jongens en mannen
van het Kathedrale Koor St. Bavo
opent zaterdag 26 oktober de Haarlemse Mozartweek in het Haarlemse concertgebouw. Het concert onderstreept tevens het 40-jarig jubileum van de koorschool St. Bavo.
Enkele gerenommeerde solisten
verlenen hun medewerking aan het
concert. Het orgel wordt bespeeld
door Bernard Bartelink, terwijl het
geheel onder leiding staat van dirigent Fons Ziekman. Het Amsterdams Begeleidingsorkest doet ook
mee.
Van Mozart staan op het programma het Te Deum (KV 141), dat mozart op 13-jarige leeftijd schreef aan
de vooravond van zijn eerste grote
reis naar Italië en het Sancta Maria
(KV 273) uit 1777. Het concert wordt
geopend met het Magnificat van
Bach en afgesloten met de Litaniae
de venerabili altaris Sacramento
(KV 243), dat in maart 1776 tot stand
kwam en geldt als één van de belangrijkste composities uit deze periode.
Kaarten voor het concert zijn verkrijgtaaar aan de kassa's van het concertgebouw in Haarlem (023320994). Aanvang om kwart over
acht

Mozart ook bij NPO
HAARLEM - Ronald Brautigam
bespeelt op dinsdag 29 oktober de
piano in Pianoconcert nr. 13 (KV
415) van Mozart tijdens het concert
van het Noordhollands Philharmonisch Orkest in het Concertgebouw
van Haarlem.
Het concert opent met Handels
'Concerto Grosso'. Daarna is Ronald
Brautigam aan de beurt. Na de pauze komt Iris op de lessenaar. Dit
stuk, fragmenten voor cello en orkest wordt gespeeld dóór Michel
Dispa.
Het concert wordt afgesloten met
'De zoen van de Fee' door Stravinsky, in zijn hommage aan Tsjaikovski. Het hele concert staat onder leiding van dirigent Roelof van Driesten, die Gabriele Bellii vervangt.

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Foto-expositie vanPeter
Zwitser in bibliotheek
ZANDVOORT - De Zandvoortse Openbare Bibliotheek exposeert tot en met 29 november foto's van Peter Zwitser in de
tentoonstellingszaal.
Peter Zwitser is in het dagelijks
leven docent biologie aan het Jac. P.
Thijsse College in Castricum. Zijn
vrije tijd brengt hij voor een groot
deel door in de natuur, waar hij door
middel van fotografie zijn ervaringen vastlegt.

In 1969, het jaar waarin hij begon
te fotograferen, werkte hij gedurende een halfjaar voor de Engelse vogelbescherming. Zijn foto's van alken, jan van genten en zwarte zeekoeten zijn in deze periode gemaakt.
Naast vogels hebben de zoogdieren
en met name walvissen zijn grote
belangstelling. Ook deze dieren fotografeerde hij verschillende malen
langs de oostkust van Amerika en in
de koude wateren rond Alaska.
De laatste jaren legt hij zich vooral
toe op het fotograferen van het Hollandse landschap en de macrofotografie, waarvan de foto's van herfstbladeren getuigen. Onlangs werd er
werk van Zwitser gepubliceerd in
het Nederlandse vakblad Foto. Ook
werd zijn werk gebruikt voor publicatie in de Grote Wïnkler Prins encyclopedie, in kalenders en als postcards.

Hij beperkt zich daarbij niet tot
Nederland, maar hij reist dikwijls
met zijn vrouw naar verre bestemmingen. Zo bezocht hij meerdere
malen Alaska, Canada, het oosten
van de Verenigde Staten, Hawaii,
Suriname, Kenia, Tanzania en de
meeste Europese landen. Vooral de
tropen, de eilanden en poolstreken
zijn favoriete bestemmingen.
Bij het zoeken naar onderwerpen
in de natuur staat vooral het landschap met zijn vele levensvormen,
zoals zoogdieren en vogels centraal.
Al meer dan dertig jaar is Zwitser
een actief veldornitholoog (iemand
die vogels bestudeert) en op dit asDe expositie is te bezichtigen tijpect ligt tijdens de reizen dan ook dens openingsuren van de biblioaltijd de nadruk.
theek van 2 tot en met 29 november.

Patronaat
HAARLEM - Gotcha! presenteert.
vanavond zijn nieuwe CD in Patronaat. De CD was eigenlijk al klaar,
maar problemen met toestemminjen voor het gebruik van samples
hebben de release tot eind oktober
uitgesteld. In 1990 werd Gotcha
tweede in de Grote Prijs van Nederland. De titel van de CD is 'Words
and Music from da Lowlands'. Entree bedraagt 12,50; met CJP tien gulden. Zaal open om negen uur, aanvang tien uur. De Trockener Kecks
treden vrijdagavond op in Patronaat. De groep behoeft geen introductie meer na optredens in de regio
en op het Pinkpopfestival. De band
wordt voorafgegaan door de Engelse
formatie Sourgrapes. Entree vijftien
gulden, met CJP 12,50. Zaal open om
negen uur, aanvang kwart voor tien.
Op zaterdag 26 oktober is het weer
tijd voor een 'Take a Triple'. Optre- • Een postcard van Peter Zwitser, die tot en met 29 november foto's in de
dens, Poopshovel, Big Trouble Hou- Openbare Bibliotheek exposeert.
se en de Jeff Dahl Groep.

Korte tips
-• In het Bloemendaalse raadhuis
wordt op zondag 27 oktober het
tweede concert van Muzenforum gegeven door de Amerikaanse pianiste
Barbara Nissman. Van Sergei Prokofiev klinken de 'Visions Fugitives'
en daarnaast voert Barbara Nissman de 'Wandererphantasie' van
Franz Schubert en de sonate van
Franz Liszt uit.
Aanvang kwart voor twaalf, toegangsprijs 12,50 gulden, kinderen en
CJP 7,50 gulden.
• Het Velser Operagezelschap 'Bel
Canto' geeft op 3 november een koffieconcert in de Laurentiuskerk in
Umuiden. Verdere medewerking
worden verleend door manoline-orkest 'Excelsior' en vokaal ensemble
'Oktoplus'.
Aanvang één uur, zaal open om
half één. De toegang is gratis.
• Het Windsor Kwintet geeft op zondag 27 oktober een concert in de
Stadsschouwburg in Velsen. Aanvang twaalf uur. Entree: 7,50, CJP en
Pas 65 zes gulden.
• Het Rotterdamse RO-theater
speelt op donderdag 31 oktober de
komedie 'Tartuffe' van de Franse
17e eeuwse blijspelschrijver Molière
in de Velsense Stadsschouwburg.
Ruurt de Maesschalck speelt de
hoofdrol.
Kaarten kosten 22,50 gulden voor
alle rangen. CJP. Pas 65 en JTK vijftig procent korting. Aanvang om
kwart over acht.
• Henni Orri, Ingeborg Elzevier en
Carol van Herwijnen komen terug
naar de Velsense Stadsschouwburg
met de toneelkomedie 'En ik dan?'.
De herhaling vindt plaats op l november. Kaarten kosten 28, 26 en 23
gulden.
Met CJP, JTK en Pas 65 vijftig
procent korting. Aanvang kwart
over acht.
• Tot 10 november is de tentoonstelling 'Hoorens en Schulpen' te zien in
Teylers Museum waar circa veertig
schelpenboeken uit de periode 15501850 te bewonderen zijn.
• Marianne Rebel en Femina Olthis
exposeren respectievelijk 'naleven'
en lyrisch abstracte schilderingen in
Atelier Paulus Loot aan de gelijknamige boulevard. De exposities zijn in
het weekend te bezoeken.
• De Haarlemse kunstenares Teddy
Brink exposeert tot en met 30 oktober acrylschilderijen in de Zandvoortse openbare bibliotheek.
• Ansje Molenaar, Zwaan van der
Mije en Hanneke Voit exposeren tot
en met 27 oktober in het cultureel
centrum in Zandvoort.
Het cultureel centrum is dagelijks
geopend van half twee tot vier uur.
• De verzameling van de 13-jarige
Ernst Granneman uit Haarlem is tot
en met 28 oktober in het Pieter Vermeulen museum te zien. De verzameling bestaat uit schelpen, mineralen, schedels, fossielen en andere
voorwerpen. Een deel van de verzameling heeft hij van familie gekregen, maar hij verzamelt zelf ook veel
materiaal tijdens zijn vakanties, die
hij meestal op Terschelling doorbrengt. Het museum is op werkdagen geopend van half tien tot vijf uur
en de eerste zondag van de maand
van elf tot vijf uur. Het adres van het
museum is: Moerbergplantsoen 20
in Umuiden.

Sportagenda
VOETBAL
Zaterdag: Odin - Zandvoort'75 15.00
uur, te Heemskerk.
Zandvoortmeeuwen - SCW 14.30
uur, circuitterrein.
Zondag: Zandvoortmeeuwen - Vogelenzang 14.30 uur, circuitterrein.
BASKETBAL
Zaterdag: Lions heren - Flash.Heiloo
20.45 uur, Pelhkaanhal.
Lions dames - Lisse 3 20.45 uur, Pellikaanhal.
ZAALHANDBAL
Zondag: Casino-ZVM dames A-jun. ADO 12.20 uur, Pellikaanhal.
Casino-ZVM dames - Concordia
13.30 uur, Pellikaanhal.
Casino-ZVM heren - Concordia 14.40
uur, Pellikaanhal.
ZAALVOETBAL
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur Zandvoort'75 D-jun. - Goal,
18.30 uur Zandvoort'75 C-jun. - HBC,
19.00 uur Zandvoort Noord dames Concordia, 19.45 uur HB Alarm 2 Zandvoort Noord 4,20.30 uur TZB 2 De Zon 2, 21.15 uur Zandvoort
Noord 7 - DVS'85 4, 22.00 uur HB
Alarm vet. • Heemstede.
Maandagavond in de Pellikaanhal:
20.45 uur Bad Zuid/ZVN - De Brug,
21.40 uur Trefpunt 2 - SIZO 3, 22.20
uur Zandvoort Noord 6 - BSM 8.

Berovingen
ZANDVOORT - een 60-jarige
vrouw uit Rosmalen deed vorige
week aangifte van een beroving van
haar handtas. Terwijl zij op de Boulevard de Favauge liep, rukte een
onbekende man de tas uit haar handen. In de tas bevonden zich een
geldbedrag van ongeveer 75 gulden,
een paspoort en een 65 plus-kaart.
Een Zandvoortse vrouw werd ook
het slachtoffer van een poging tot
beroving op de zelfde boulevard.Zij
wist echter haar tas vast te houden.
ZANDVOORT - Een auto, die op
15 oktober gestolen was vanaf de
Thorbeckestraat, is dezelfde dag
weer teruggevonden in Amsterdam
Het voertuig was gedeeltelijk gesloopt.
(ADVERTENTIE)

Bar - restaurant

„SCHRANSEN
AAN ZEE"
Boul. Barnaart 22
Zandvoort, tel. 15445

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

Ik weet het nu zeker. Smdb afgelopen zondag ib de zomer definitief
voorbij. Zondagmorgen tien uur: Op
het winderige Raadhuibplem kun je
een kanon afschieten. Er loopt geen
hond, laat staan een mens. In de
Haltestraat zijn zowaar alle parkcervakken leeg. Een wat vreemd gezicht, voor een badplaats met allure.
Via de keuken beland ik, druipend
van de regen bij 'Kopertje' aan het
Kerkplein. Deze 'achterom' ib uen
privilege dat slechts aan de vaste
klanten voorbehouden ib. Het ruikt
er naar boenwas en . erwtenboop
De exploitant kijkt triomfantelijk
Op het fornuis staat een pan van
formidabele afmeting. Ernaast een
stenen kop en enkele rookworbtcn.
Behoedzaam wordt de gevulde pollepel in de soepkom overgedaan
"Het is de eerste", zegt Paap trots
"voor een gast", verduidelijkt hij.
Nadat de schotel is afgegarneerd
met bruinbrood met spek, balanceert hij met deze wmterkost bij uitstek naar binnen. Het lokaal is nagenoeg leeg. Achter de open deuren
noodt het uitgezette terras tot openlucht recreeren. De rode gloed van
de verwarmmgslampen moeten een
zomerse temperatuur nabootsen.
Slechts een enkeling blijkt de uitnodiging te hebben aangenomen. Gebogen over het pluche tafelkleed zitten enkele autochtonen.
De inhoud van hun conversatie
bleek belangwekkend. Hoewel het
verhaal, vanwege de te grote afstand,
voor een buitenstaander, wat moeilijk te volgen is, heb ik er weinig
moeite mee. Ik woonde vroeger pal
naast een rangeerterrein en 'lees dus
lip'. "Pokkeweer", zag ik een van
mijn dorpsgenoten zeggen. De ander
knikte. "Voorlopig wordt het nog
niet droog Bert", zei hij, gezien de
loodzware lucht, geheel overbodig.
Bert knikte weer, ik zag hem denken. Hij pakte een viltje en begon te
schrijven. Zijn overbuurman kroop
nog wat verder over het pluche om
te zien waar hij mee bezig was. "Je
rekent", zei hij verwonderd. Voor de
derde keer ging het hoofd op en
neer. Met een zucht gooide hij even
later het schrijfwerk over de tafel.
"Ik kom er niet uit", zei hij. Bert
pakte de onderlegger en las hardop,

3 x 3 x 60 x 12 x 365 = .. Verwonden
keek hij op. "Is dat je uitkering Ad
vroeg hij. Ad schudde weer zi)i
hoofd, nu van links naar rechtb. Nee
dus. "Ze zeggen toch dat we zuini.i
moeten zijn met de energie"? Ni
knikte Bert. "De overheid zal een:
het goede voorbeeld moeten geven
Weet jij hoeveel reklameborden ei
m Zandvoort langs de weg staan"
Bert wist het. Hij had het uit cU
krant. "Dertig kleine en tien grote"
riep hi] triomfantelijk.
"Weet ji) wat dat kost", vroeg Ad
"Niks", zei Bert. Hij lachte. Dan, oj
samenzweerderige toon, "We heb
ben hem mooi tuk, die knakker. Die
gene die hem er neer heeft gezet
moet hiervoor 85.000 gulden per ]tiai
betalen. Zijn lach schalde over hè1
verlaten Kerkplein. "Compliment
voor onb gemeentebestuur. Op dezt
manier weten ze toch maar mooi hei
tekort op de gemeentebegroting wei
te werken", zei hij nog na-hikkend
Ad keek somber en trok het biervil
tje weer naar zich toe. Getweeei
sloegen ze aan het rekenen. Verdei
dan de klompenschool zijn ze waar
schijnlijk nooit gekomen. Ze kwa
men er niet uit. Uitbater Fred werc
er bij gehaald. "Als er een kan reke
nen is hij het wel. Hij heeft niet vooi
mets zijn diploma Meester-tapper"
zo veronderstelden zij. Paap deec
het inderdaad uit zijn hoofd. "3 x 3 >
60 = 540 x 12 = 6480 x 365 = uh.
2.365.200", rekende hij voor. Het ge
zicht van Ad klaarde op. "Net wat ik
dacht, Ze laten zich weer m de ma
hng nemen. Wat kost de stroom"
vroeg hij. "een kwartje inclusief de
btw", zei Paap. Hij kon het weten. Ao
rekende verder. "10 x 300 watt x 12 x
365 =" ? Fred wibt het weer
"1.314.000, samen dus, 3.679.200"
"Eureka", riep Ad. "Kijk", zei hij. "Ir
elk van de dertig reclamebord zitter
drie TL-buizen van zestig watt. Dat
is bij elkaar 180 watt, die brander
twaalf uur per dag, 365 dagen pei
jaar. In de tien grote borden zitten
twee grote lampen van elk minstens
150 watt. Ook die branden twaalï
uur per dag, het hele jaar door.
Dit was het weer voor deze week
Blijf gezond, tot de volgende week
BRAM STIJNEN

specialiteiten:

* Gebakken mosselen
21,00
* Lady-Toumedos
29,50
* Haas cotelet
17,50
keuken open
vrijdag t/m maandag
16.30-22.00 uur

(ADVERTENTIE)

'Dag van het karate' moet iedereen boeien
De Zwanenburgse karatecoach
Echteld verwacht dat de 'Dag
van het karate' een groot succes zal worden: „Met het team
uit Engeland komt er een echte naam naar Amstelveen: Vic
Charles. Die man is voor karateka's wat Marco van Basten
voor voetballers betekent of
Michael Jordan voor basketballers. Dit is dus een buitenkansje om de man in het echt
bezig te zien."
Het Delta Lloydsportcentrum in
Amstelveen is het decor voor de eerste 'Dag van het karate'. Op zondag
, 27 oktober maken de beste Neder- I
landse karateka's daar hun opwach-

Nipte overwinning
Nihot-Jaap Bloem
ZANDVOORT - De uitwedstrijd tegen het gepromoveerde
Heemswijck was een zeer lastige wedstrijd voor de dames van
Nihot-Jaap Bloem Sport. Na
een spannend gevecht ging de
winst naar Zandvoort met 0-1.
Heemswijck speelde zeer verdedigend en als de dames van Nihot-Jaap
Bloem Sport eens door de verdedigmg heen kwamen, dan was er altijd
nog de uitstekende keepster. NihotJaap
Bloem Sport moest attent blijv
en om de counters van Heemswijck
op te vangen. Dit lukte goed waardoor er een ruststand van 0-0 op het
scorebord prijkte.
Na de rust voerde Nihot-Jaap
Bloem Sport het tempo op en de
druk op het doel van Heemswijck
werd zeer groot maar het scoren
bleef uit. Het zat de Zandvoortse
vrouwen niet mee met twee schoten
van Joyce Valks op de doelpaal. ledereen had zich al met een gelijkspel
verzoend maar het zou toch nog anders worden. Twee minuten voor het
|inde mocht Nihot-Jaap Bloem
Sport
een vrije trap nemen. Pauline
p
aridon nam deze goed door de bal
voor de voeten te plaatsen van Joyce
Vlks, die keihard raak kegelde, 0-1.
deze stand kwam geen verandeg meer^, waardoor Nihot-Jaap
em Sport twee punten aan het
s
aldo kon toevoegen.

Auto gestolen
ZANDVOORT - Een zwarte Meredes is tussen 13 en 15 oktober gestolen vanaf het parkeerterrein van
Jffan Dorado aan de Vondellaan. Nauat
de Duitse eigenaar zijn auto miste
, deed hij aangifte.
c

ting voor demonstratie én een interland tegen de toonaangevende karate-natie Engeland.
De Nederlandse Karate-do Bond
en organisator Milco Lambrecht
hadden afgelopen weken nog botsingen over de verdeling van de inkomsten. Omdat Veronica Sport bijna
vijftien minuten zendtijd heeft beloofd, rekent men op «een flinke inkomstenstijging uit de reclameb'oarding. Toen de karatebond dit
vernam wilde ze ook wel een graantje meepikken van de opbrengst.
Lambrecht heeft echter de kosten
gemaakt en is niet van zins om de
opbrengsten in te leveren.
Na een korte bespreking, is dit meningsverschil alweer bijgelegd en is
de band tussen Lambrecht en KBN
uitstekend te noemen. Lambrecht:
„De karatebond neemt zelfs een deel
van de kosten voor haar rekening.
De scheidsrechters hoeven we bijvoorbeeld niet te betalen."

dit unieke evenement immers hetzelfde doel bereiken: een breed publiek interesseren voor karate en
het imago van de sport opkrikken.

dig publiek kan genieten van de
prestaties van de vechters. Door de
spotlights en muzikale intro's wordt
namelijk een sfeer gecreëerd waarin
de vechters een optimale prestatie
Meestal verbaasden de organisa- kunnen leveren.
toren van dergelijke budo-evenementen zich erover dat er zo weinig
Drie van de grootste karateschopubliek op afkwam. In vergelijking len in Nederland zijn al geruime tijd
met kickboxing zitten er bij judo- onafhankelijk van elkaar bezig om
karate- en taekwondo-toernooien een vrije oefening samen te stellen.
betrekkelijk weinig toeschouwers Dit nieuwe freestyle-onderdeel moet
op de tribunes. Daarin wil men ver- volledig op muziek worden uitgeandering brengen door de wedstrij- voerd. De atletische karatevaardigden te omringen met een professio- heid staat hierbij centraal. Daarnele licht- en geluidsshow. De actie naast bestrijden de beste Nederlandvindt plaats op één centrale tatami se kumite-vechters (vrouwen en
(karate-mat) en de rest van de hal is mannen apart) elkaar in een open
gevuld met kraampjes waarin aller- klasse en komen er ook kata-specialei karate-attributen, zoals boeken, listen op de mat om hun vaardighewapens, T-shirts en videobanden te den te tonen.
koop zijn.
Nederlandse toppers Rob Zwartjes, Wim van de Leur, Walter de
Genieten
Mooij, Jaaps Smaal, Ton van HeuNatuurlijk betekent dit niet auto- men en Harry de Spa verzorgen een
matisch dat de traditionele demon- aantal korte, maar zeer krachtige
Begrijpelijk
straties en gewoonten uit het oog demonstraties. Als hoofdgerecht
Deze stap is op zich erg begrijpe- verloren worden. Het is slechts de staat de interland tussen, Nederland
lijk. Bond en Lambrecht willen met bedoeling dat ook een niet-deskun- en veelvoudig wereldkampioen En-

geland op het menu. Volgens de
Zwanenburgse bondscoach Appie
Echteld een zware dobber, omdat
Engeland al sinds jaar en dag toonaangevend is in het internationale
karate.

Michael Jordan

CINEMA CIRCUS
Bioscoopprogrammering 25 t/m 31 oktober

Op de zaterdag voor 'De dag van
het karate' geeft Vic Charles een
trainingsstage in de Amstelveense
sporthal De Kemphaan, waaraan
ook het nationale team meedoet. De
volgende dag mogen ze dan de fijne
kneepjes die de meester hen heeft
bijgebracht tegen hemzelf in de
praktijk brengen. Belangstellenden
kunnen zich vooraf schriftelijk aanmelden bij Charissa Schijf, Hugo de
Grootlaan 29, 1422 BR Uithoorn.
Voor ƒ25,- kunnen zij deze stage, die
om 10.30 begint en tot 13 uur duurt,
dan meemaken.
Kaarten voor 'De dag van het karate' kunnen aan de kassa gekocht
worden en bij Fitnesscentrum All
Sports. Indien nog voorradig kosten
ze ƒ20,- per stuk.
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BoF is oudste Zandvoortse naam

ZANDVOORT - Onlangs
verscheen wederom een kwartaalnummer van 'De Klink',
het orgaan van het Genootschap 'Oud Zandvoort', en opnieuw betekende dit voor de
leden een duik in een ver en
soms niet eens zo'n héél ver
verleden.
In zijn voorwoord memoreert
hoofdredacteur Maarten Weber met
voldoening het groeiende aantal leden en hun betrokkenheid bij de totstandkoming van het blad. Hij adviseert de exemplaren van het afgelopen jaar en van de vier komende
jaren te bewaren, omdat ze in de
toekomst de inhoud zullen vormen
van een nieuw naslagwerk, 'De
Klink 1991-1996'.
Het genootschap was op 4 augustus aanwezig bij de onthulling van
de gedenksteen ter herinnering aan
de in 1940 verwoeste synagoge. Redacteur K.C. van der Mije Pzn. beschrijft in De Klink deze indrukwekkende gebeurtenis, waarbij hij de
toespraak van burgemeester Van
der Heijden in extenso weergeeft.
Het was goed gezien van de redactie
om aan deze samenkomst, waar o.a.
ook Rabbijn J.S. Jacobs uit Amers-

ring terug. Over klinkende namen
gesproken: in zijn artikel over de
stranding van de Gaffelschoener
Schouwen 11 in januari 1904 memoreert Ton Drommel dat de equipage
van het schip, bestaande uit vier
man en de scheepshond, behouden
aan land werd gebracht door bemanningsleden van de Zandvoortse reddingsboot, onder wie Jan Kerkman
(Janbroer), Maarten Keesman
(Goudje) en Leendert Kerkman
(Keggie).

Nakomelingen

• Op 16 januari 1904 strandde de Gaffelschoener Schouwen 11. Een
verhaal hierover is te lezen in de nieuwe Klink.
foort en de Israëlische ambassadeur
Dr. M. Bcwly het woord voerden,
ruim aandacht te schenken. De aanleiding, de verwoesting van de Zandvoortse synagoge ruim vijftig geleden, en het wegvoeren van joodse
plaatsgenoten behoren helaas tot de
historie van Zandvoort.
Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van 'Zandvoortmeeuwen' en het eerdaags in gebruik ne-

men van de voetbalvelden aan de
Vondellaan treft men in 'De Klink'
een foto aan van een elftal van de
Zandvoortse Voetbal Vereeniging
Z.V.V. De foto werd genomen in 1926
op het veld (huurprijs tachtig gulden per jaar) achter de Zandvoortselaan en brengt klinkende namen uit
de toenmalige voetbalwereld als
Siem Houtkamp, Jan Water en
Henk Schut weer eens in de herinne-

De genealoge mevrouw Van der
Oord-Wisker had zich afgevraagd
welke namen als eerste in de kerkboeken van Zandvoort voorkwamen. Bij naspeuring in de archieven
bleek het de familienaam Bol te zijn.
Omdat een genealogie betreffende
alle nakomelingen te veel plaats zou
innemen, heeft ze zch beperkt tot
één kerk en wat rechterlijke gegevens, reden waarom ze haar bijdrage
de titel 'Mini geneaologie Bol' meegaf.
Desondanks bevat het artikel tal
van wetenswaardigheden over Leendert Cornelisz. Bol, die op 22 april
1640 voor de Schout Heindrich
Arents (van der Mey) en zijn schepenen trouwde met Maritgen Pieters
(Botter).
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DAGELIJKS om 1600, 19.00
en 21 30 uur
The NAKED GUN 21/2
Kaarten volw ƒ12,50
Kinderen tot 12 jaar ƒ9,00

DAGELIJKS om 14.00 uur
Oliver & Co.
Ned. gesproken en gezongen
Kaarten vblw. ƒ 12,50
Kinderen tot 12 jaar ƒ9,00

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT
Tel. 02507-18686/19535
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Vanaf nu hoeft niemand meer te zien

Nu bij Hans AndersVarifocus
glazen tijdelijk 250,- per paar.

dat u eigenlijk twee brillen nodig
heeft. Want voor 250 gulden levert Hans Anders
u nu* glazen waarmee u zowel dichtbij als
veraf haarscherp kunt zien**.
Dat is extreem goedkoop***, want elders
bent u algauw het dubbele kwijt en zelfs Hans
Anders doet het normaal niet voor onder de
375 gulden. Het bijzondere van deze Varifocus®
glazen is dat het "leesgedeelte" onmerkbaar
(dus zonder hinderlijke lijntjes) en onzichtbaar
overgaat in het "veraf" gedeelte. U went er snel
aan en het vermoeit niet.
De ideale oplossing dus voor brildragers
die merken dat ze steeds meer last krijgen met
lezen. Of voor mensen met bi-focale glazen, die
nu eindelijk wel eens verlost willen worden van
hun "halve maantje". En 't is natuurlijk ook mooi
meegenomen voor wie al een bril met Varifocus®
glazen heeft, maar toe is aan verandering.
Want voor 75 gulden heeft u er bij Hans
Anders een nieuw montuur bij, waarbij u keus
hebt uit 750 verschillende modellen.
Uiteraard is de oogmeting voor
*

onze rekening.

.

Voordeelbon voor Varifocus®
glazen. Tijdelijk 250,- per paar.
*

De aanbieding is geldig t/m 1 4 december 1 991 .
Andere kortingsregehngen zijn hierop niet van toepassing.

**

Leveringsbereik: -5 t/m +4 en cylmder +4, additie 1 t/m 3.

*" Bovenop dit voordeel komt nog uw ziekenfonds- of
verzekeringsvergoeding van minimaal f 50,- tot maximaal
f 1 74,- per paar.

'*\

MET 90 HANS ANDERS VESTIGINGEN IS ER ALTIJD EEN BIJ U IN DE BUURT: ALKMAAR, LAAT 94A, 072-120088 AMSTERDAM, BUIKSLOTERMEERPLEIN 27B, 020-6340941, FERD. BOLSTRAAT 118, 020-6641879, KINKERSTRAAT 69, 020-6850342, MIDDENWEG 26,
6-0226776
W*»*«*on»wJ

020-6658255, TUSSEN MEER 61, 0206108680 BEVERWIJK, BEVERHOF 42, 02510-26716 DEN HELDER, SPOORSTRAAT 30A, 02230-18877 HAARLEM, ZIJLSTRAAT 65, 023-321292 HOOFDDORP, CONCOURSLAAN 25, 0250341413 HOORN,
KRUISSTRAAT 11-13, 02290-13657 LISSE, KANAALSTRAAT 35-37, 02521-18160 PURMEREND, WESTERSTRAAT 21, 02990-35428 ZAANDAM, WESTZIJDE 60,\075-312126

Hoeveel u aan bankkosten
betaalt, heeft u bij de
Rabobank zelf in de hand.

'Hoe doe ik mee
met Hitbïngo?'
• Hoe doe ik nu mee met het
nieuwe Hitbingo?
U krijgt uw persoonlijke bingokaart per post thuisgestuurd. Bent u lid van de Postcode Loterij? Dan doet u automatisch én gratis mee.
• En als ik nog geen deelnemer ben ?

dus kosten bespaart. Maar weet u ook, dat uw betalings-

En met de unieke Telebankpas, voorzien van een
•
chip, beveiligt u uw betalingsverkeer zoals u dat zelf wilt.

verkeer bij de Rabobank efficiënter en dus goedkoper kan?

Al vanaf zo'n veertig mutaties per maand kan Rabobank

Wij hebben namelijk het systeem van omzet-

Telebankieren ook voor u interessant zijn.

provisie en valutadagen afgeschaft. Het gaat er bij ons

Wij leggen u graag in alle openheid en duidelijk-

niet om hoeveel u overboekt, maar op welke manier u

heid uit hoe u uw bankkosten kunt verlagen. Tegelijker-

dat doet.

tijd kunnen wij dan de andere voordelen van Rabobank

De Rabobank houdt van duidelijkheid en daarom

Telebankieren demonstreren. U hoeft alleen maar even

hanteren wij een vast tarief per soort transactie. Daarbij

bij ons binnen te lopen of even te bellen voor een afspraak.

geldt, dat elektronische transacties goedkoper zijn dan
handmatige. Want minder rompslomp werkt ook voor
ons kostenbesparend. En dat voordeel zetten wij om in

'Kan ik de opnamen
van het programma
Hitbingo bijwonen?'
Dat kan, maar alléén als u
deelnemer van de Postcode
Loterij bent. Irene Moors
noemt elke dinsdag bij Hitbingo de postcode van de
deelnemers die mogen komen. Deze week kunnen de
deelnemers met de postcodes 1445,3031 en 6021
i(ongeacht de letters)
j
zich aanmelden. Bel
J
daarvoor op weekda-

een lager tarief voor uw elektronisch bankieren. Met

verlagen.

ZANDVOORT: Grote Krocht 36 tel. 16941

In september 62.000 winnaars
Bij de trekking van de Nationale Postcode Loterij in september vielen niet minder dan
62.000 deelnemers in de prijzen, van ƒ 10,- tot ƒ 100.000,-.

Volgende week leest u in dit
blad de uitslagen van de trekking van oktober en de winnende lotnummers bij Hitbingo.

loten (a ƒ 10,-) per maand

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

tijd en administratiekosten en bovendien heeft u veel

Onderneem 't met de Rabobank.

Kijk met Irene Moors mee naar Hitbingo, elke week om 20.30 op RTL 4. Is uw
kaart vol, bel dan de speciale Bingolijn (020-6795656) en win f 25.000!

Ü1 lot (ƒ10,-) per maand

Daarnaast bespaart Rabobank Telebankieren u

Rabobank S)

Stuur dan de Hitbingokaart op.
Op uw giro- of bankafschrift
ziet u dan vanzelf wanneer u
meespeelt.
• Maar als ik nog geen bingokaart ontvangen heb?
Vul dan snel de WIN-EENMILJOEN-BON hieronder in.
U krijgt uw persoonlijke
bingokaart met 13 bingoblokken, voor elke week één, zo
snel mogelijk toegestuurd.
• Ik heb meer loten. Krijg ik
dan ook meer bingokaarten?
Jazeker. Als u bijvoorbeeld
met vijf lotnummers per
maand meespeelt, ontvangt u
vijf bingokaarten. U heeft dan
ook vijf keer zoveel kans.
• Hoe weet ik nu wanneer ik
'Bingo' heb?
Elk goed beantwoorde vraag
bij het programma Hitbingo
geeft een nummer. Zijn alle

15 nummers van uw bingoblok vol, dan heeft u bingo.
Carlo Boszhard meldt wan-

neer de computer van de Postcode Loterij aangeeft dat er
winnaars in het land zijn en
dan stopt het thuisspel.
Veel succes met uw bingo! •

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en maak een kans op
een van de vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand
het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.

Rabobank Telebankieren kunt u dus uw bankkosten

sneller inzicht in de financiële stand van zaken.

. o p r / c i f N s
ALLEEN DE PRIJS IS ANDERS.

Postcode Loterij: antwoorden op veel gehoorde vragen

Nu al heeft het telefoonteam van de Postcode
Loterij verzoeken om informatie over Hitbingo
gekregen. Hieronder publiceren wij de meest
gestelde vragen en antwoorden, zodat u er uw
voordeel mee kunt doen.

Als ondernemer weet u, dat efficiënter werken tijd en

HANSAN&&&

Q dhr. Q mevr.
gen met de studio in
Aalsmeer tussen 10 en
12 of 2 en 4 (telefoon:
02977-42777).
• Moet ik dan mijn
bingokaarten meenemen?
Nou en of! Ook als u in
de zaal zit kunt u
meespelen en de bingo
van ƒ 25.000 winnen!
Bovendien spelen we in
de zaal na afloop nog
even door, en kunt u
daar nog extra mooie
en grote prijzen winnen. •

NATIONALE
III L O T E R I J
Bon invullen, uitknippen en opsturen m een enveloppe (zonder postzegel) naar:
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag

Wekelijkse Weekmedia-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied.van vjrijë;tijd

Hypotheek-test
met diskette

Ouderen kiezen voor de motorfiets
door Everhard Hcbly

E VERENIGING Eigen
Huis heeft een computerprogramma ontwikkeld
dat hypotheekbezitters minder afhankelijk maakt van
banken en externe adviseurs
voor de controle van hun
maandlasten en het maken
van keuzen.

D

door Gerrit Jan Bel
Op de eigen computer kan men nu
voor de meest gangbare hypotheekvormen zelf allerlei berekeningen
maken van de hypotheeklasten en
de bijkomende kosten. Wie tegen
het einde van een rentevaste periode
zit, kan zo precies zien wat de financiële gevolgen zullen zijn van een
eventuele verlenging tegen de nieuwe condities of kiezen voor een andere hypotheek.
Maar ook degene die al een hypotheek heeft en wil weten of tussentijds overstappen naar een andere
hypotheek voordelen biedt, krijgt
duidelijkheid. Een van de andere
mogelijkheden is de berekening van
wat meer voordeel biedt voor iemand die een gratificatie krijgt: op
de bank zetten of een extra hypotheekaflossing.
Groot voordeel van het computerprogramma is dat alle uitwerkingen
resulteren in een 'netto werkelijke
rente'. Dit is een kengetal waarin
alle onderdelen van de hypotheeklasten worden verrekend, inclusief
de belastingvermindering en rechten uit levensverzekeringen. Hierdoor krijgt men de totale netto lasten voorgeschoteld, waardoor vergelijking tussen de offertes van diverse
banken mogelijk is.
Belangrijk, want er zijn maar een
paar instellingen die zelf in hun offertes de netto werkelijke rente vermelden. 'Voor traditionele levenhypotheken is het programma minder
geschikt. Bij die hypotheekvorm is
onder andere sprake van winstdeling waardoor de resultaten zeer
sterk uiteenlopen.

De hypotheekdiskette is te bestellen door
ƒ32,50 over te maken op postgiro 2665588.
Men krijgt dan een 3.5 inch diskette toegestuurd. Wie een 5.25 inch diskette wil ontvangen moet vermelden: hypdisk 5.25.

AUTO'S
Een grote auto lijkt veiliger, maar
lang niet allf, middenklassers bieden
hun inzittenden een betere l/escherming bij ongevallen dan kleinere en
lichtere auto's. Dit blijkt uit een test
van acht grote middenklassers van
ƒ 30.000 tot ƒ 39.000 die de Consumentengids in zijn oktobernummer
heeft opgenomen.
Het ging om de Fiat Tempra, Ford
Sierra, Mitsubishi Galant, Nissan
Primera, Opel Vectra, Peugeot 405,
Subaru Legacy en Volvo 460. Hoe
groter de veiligheid bij botsing van
een auto, des te groter" de kans dat de
gevolgen van een ongeluk binnen de
perken blijven. Allerlei voorzieningen en constructies dragen bij tot
deze 'passieve veiligheid', bijvoorbeeld een doordacht geplaatste benzinetank of een verzonken stuurpen
in een goed vormgegeven en bekleed
stuurwiel. '
, Op ruim vijftig van zulke punten
werden de auto's beoordeeld. De veiligheid van de geteste middenklassers schommelt tussen vierenhalf
en zes. Ter vergelijking: in Engeland
werd de Saab 9000 een paar jaar geleden als de veiligste auto beoordeeld
met 6,8.
^JDe Fiat Tempra, Subaru Legacy,
Peugeot 405 en Mitsubishi Galant
bieden minder bescherming tegen
de gevolgen van een ongeluk dan
kleinere auto's als Opel Kadett en
Volvo 340. Ford Sierra en Nissan
Primera geven iets meer bescherming, maar het verschil is klein. Alleen de Opel Vectra en de Volvo 460
springen er qua veiligheid uit. De
Consumentengids vindt een verschil
van ongeveer één punt bij de passieve veiligheid belangrijk genoeg om
de ene auto de voorkeur te geven
boven de andere.

Suzuki 800 Intruder

AN 25 tot 27 oktober staat

de RAI in het teken van
V
de motorfiets en het is nu
al zeker dat MotoRAI 91 een

bestseller gaat worden. Want
niets lijkt op dit moment populairder dan motorrijden te
midden van de autojungle. De
cijfers spreken boekdelen. In
1990 werden 74 duizend rij-examens afgenomen, terwijl dit
aantal voor 1991 op negentigduizend zal komen te liggen.
De belangstelling voor de motor is terug te vinden in alle
lagen van de bevolking.

Interessante
modellen v.oor
opstappers
Jarenlang gold-in motorland
het gesegde „Alleen een zware is
je ware", waarmee bedoeld werd
dat alleen motoren vanaf zo'n
beetje 750 cc het aanzien waard
waren. -Daarin komt de laatste
tijd verandering, ook al weer
door de 'nieuwe motorrijder'. De
motor wordt immers steeds vaker gebruikt voor toeristische
tochten, wat goed geïllustreerd
wordt door de vele customs, een
perfecte motor voor kortere ritjes. Duizend cc is daarbij echt
niet nodig.
De RAI biedt dus veel customnieuws, maar ook op ander gebied zijn er voor de opstappers
interessante motoren met een
wat eenvoudiger ontwerp te
zien. Basismodellen zonder een
volle stroomlijn en verfijnde zaken als ABS-remmen en katalysatortechniek. Nieuw is bijvoorbeeld de Yamaha Diversion,
maar zeker zo interessant is de
Kawasaki Zephyr 550, Honda
CB1 of Suzuki 500. Ze gev,en allemaal aan dat je met een handelbare middenklasser uitstekend
uit de voeten kunt.

25 t/m 27 oktober
vrijdag 25 en zaterdag 26 okl van 1021 uur; zondag 27 okt. van 10-17 uur

Amsterdam
lende motoren te laten lessen.
• Dat er nu al meer geboden wordt
aan de rijkere schakering motorrijders blijkt duidelijk op de tentoonstelling.

Kleding

Fabrikanten hebben oog voor de
veranderende markt door een groot
Zo op het eerste oog heeft de mo- aantal CMstom-motoren aan te bietor een zonnige toekomst. Maar, zo den. De custom is zonder meer de
menen Leyer en Weerstra, er moet

OOR sommigen betekenen herfststormen het
wandelen langs vaderlandse stranden. Weer anderen verkiezen een vangen van
de laatste zonnestralen in een
ver land. In deze rubriek weer
een handje vol tips om er op uit
te trekken.

V

door Leni Paul
AMELAND - Ik verloor mijn hart
aan deze schitterende Waddendiamant die juist in deze tijd zoveel te
bieden heeft. Het natuurgebied

Oerd in herfstkleuren, de door toeristen verlaten
karakteristieke
straatjes van Nes, Hollum en Ballum en de prachtige nazomerluchten op dit eiland dat dikwijls beter
weer kent dan 'de wal'. Veel hotels
zijn er het hele jaar open waaronder
Hotel Hofker en Zeewinde, beide gerieflijke familiehotels met, vergeleken met de Randstad, vriendelijke
prijzen. Info: VW Ameland. tel.
05191-2020.

TIJD - Jong is 'in' in onze maatschappij. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Afrika, waar ouderdom
wordt geassocieerd met wijsheid en
levenservaring. Over het thema 'Ouder worden in Afrika' handelt de in
het Afrika Museum tot 31 maart
1992 te houden foto-expositie 'Zij
hebben de tijd aan hun zijde'. Informatie over openingstijden en entreeprijs: 08895-42044.

Horizontaal en verticaal dezelfde
woorden invullen.
1.medicijn; 2.open bosplek; 3.pl. in
Overijssel; 4.gebod; 5.afsluiting;
ô.rolsteen; 7.leger; S.vaas; 9.visbenodigheid; lO.ingetogen; ll.bloemtros;

Redactieadres ATV: Wcekmedia,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)
Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving: Paul Bussc

Hobbyisten bijeen
tijdens Krea-Doe

• Honda

populairste motor die op dit moment over de wegen toert. De MotoRAI vindt, net als vorige jaargangen,
plaats in de Amstelhal, maar omdat
de kassafaciliteiten daar te beperkt
zijn, is besloten dit onvermijdelijke
onderdeel te verplaatsen naar de
hoofdingang. In de Europahal zijn
nu, te midden van een expositie van
historische Amerikaanse motorfietsen, terrassen ingericht die uitzicht
bieden op de accessoiresmarkt, een
nieuw fenomeen voor de MotoEAI.
Om de bezoekers verder attent te
maken op de ontwikkelingen op het
gebied van motorkledin|; worden
speciale modeshows gehouden. Pak,
helm, handschoenen en laarzen zijn
zijn net zo belangrijk als de motor
zelf. Het probleem is echter dat niet
iedereen de mogelijkheden kent,
vandaar modeshows.

Spijkerbroek

ZOET - Wie zoet is krijgt binnenkort weer lekkers waaronder marsepein. Wie eens wil zien hoe dit zoete
gemaakt wordt kan terecht in 'De
Ware Amandel' in Nieuw-Vennep
waar van maandag tot en met vrijdag van acht tot vijf uur in de Sta12.deksel; 13.gebroken getal; 14.deel ringstraat 21 Piet en Marian Balk
v.h. lichaam; IS.draaikolk; 16.stijf; hun ambachtelijkbedrijf graag laten
17.bevel;
IS.oude
vochtmaat; zien. Toegang gratis.
19.steengruis; 20.1of; 21.bouwland;
22.immer; 23.hoge berg; 24.schicht;
MOLENS - Ook gratis zijn de wa25.1eenman; 26.toog; 27.vaarwater.
termolens te bekijken die in Twente,

Het is bepaald geen uitzondering
dat een kersverse motorrijder op
zijn nieuw verworven stalen ros
wegrijdt, gekleed in spijkerbroek,
gympen en bromfietshelm van vroeger. Het misverstand dat dit voldoende moet zijn, is na de eerste
regenbui uit de wereld. Ook bij vrijetijdsgebruik, en juist die functie van
de motor neemt toe, is goede kleding
onontbeerlijk. 'Normale' kleding
voldoet bij voorbaat haast niet. Een
motorjack sluit beter af, is dikker en
heeft hier en daar verstevigingen.
En wat belangrijker is: het is afgestemd op de zithouding.
De MotoRAI 91 is op vrijdag 25 en zaterdag
Bij de huidige trends stuit je op
oktober geopend van tien uur tot negen
een mengeling van klassieke en mo- 26
uur en op zondag 27 oktober van tien uur tot
dieuze ontwerpen, al kan je niet echt vijf uur.

De Jaarbeurs te Utrecht is van
woensdag 23 tot en met zondag
27 oktober het nationale ontmoetingscentrum van alle hobbyisten van Nederland. De Krea
Doe is een groots opgezette manifestatie, waar alle leveranciers van hobby-materialen laten zien wat er zoal te doen is op
het gebied van vrijetijdsbesteding. Via workshops en demonstraties kunnen bezoekers uitgebreid kennis maken met diverse hobby's.
Krea Doe Is dagelijks geopend van
tien tot vijf uur. De toegangsprijzen liedragen voor volwassenen acht gulden
en G5+ers zes gulden. Kinderen tol en
met 15 jaar (onder begeleiding) mogen
gratis naar binnen.

Horloges voor kinderen
De Zwitsere horlogefabrikant
'Flik Flak' heeft voor jongeren
van acht tot twaalf jaar de zogenaamde fantasie-collectie uitgebracht. De horloges zijn quartzprecies, schokbestendig en waterdicht. Ze zijn te koop bij juweliers en warenhuizen in de
prijsklassen ƒ39,90 en ƒ49,90
met volledige internationale garantie.
Voor meer informatie importeur Ed
Maassen: tel. 043-252550.
,

O

arabica in de vensterbank te kweken. Open van 23 november t/m l
december, elke dag van elf tot vijf
uur. Info: 077-733020.
HERFST - De herfst blaast op de
hoorn, zo dichtte de Vlaamse schrijver Felix Timmermans aan het eind
van zijn leven. Hij bedoelde het figuurlijk, maar letterlijk is er in zijn
geboorteplaats Lier in de Kempen
juist in de herfst veel moois te zien.
Twaalf gemeenten hebben zich verenigd tot een streek-VVV met tal van
bezienswaardigheden op korte afstand van Nederland. Informatie:
Hart
der
Kempen,
tel.
09 32 14 513964 of Belgisch Verkeersbureau, tel. 020-6245953.

HELSINKI - Finland trekt jaarlijks een vaste schare toeristen die
hun hart aan dit landschappelijk
fraaie, dun bevolkte land hebben
verloren. Vooral Helsinki, ook wel
dochter van de Oostzee genoemd,
biedt veel. Wie er heen reist, doet er
goed aan de Helsinki Gard te kopen
voor een, twee of drie dagen. De aantrekkelijk geprijsde kaart geeft onder meer gratis toegang tot musea
en andere bezienswaardigheden,
• Marsepeinen figuurtjes te bezichtigen en te koop in 'De Ware Amandel vrij reizen met openbaar vervoer en
reducties in bepaalde restaurants en
Salland, de Achterhoek en een deel chum-Hof in het Limburgse Steyl. bij culturele evenementen. Informavan Duitsland als toeristische at- Voor de doe-het-zelver zijn koffie- tie: Fins Verkeersburau, tel. 020tracties jaarlijks veel bezoekers plantjes te koop om uw eigen Coffea 6719876.
trekken. Grensoverschrijdend toerisme noemt de VVV Overijssel dit
(ADVERTENTIE)
en voor ƒ 4,95 is een aardig boekje
over deze molens te koop. Wellicht
bij uw eigen VW, anders via tel.
05490-18767.

WEEI

WANDELEN - Op Majorca kun je
meer dan zonnebaden. Dit Spaanse
eiland heeft zoveel wandelpaden,
voor zowel de rustig kuierende toerist als het stoere stapperstype, dat
het toeristenbureau in Palma de Majorca een (gratis) Engelstalige folder met twintig wandelingen heeft
uitgegeven.
KOFFIE EN WIJN - Koffie en
wijn, twee niet meer weg te denken
dranken, zijn het onderwerp van een
kijk-en-proef-manifestatie in de Jo-

(ADVERTENTIE)

"IK HEB EEN HUIS UIT DUIZENDEN,
DUS WIL IK DAT ENE INTERIEUR DAT DAARBIJ PAST"
Zij vond 't bij Van Reeuwijk Nieuwe Stijl

"Ik heb een geweldig leuk huis. Over de inrich- precies het interieur waar ik naar zocht. Zelfs
ting had ik meteen al hele uitgesproken ideeën. voor dit bed, de gordijnen en een leuk karpet
Een vleugje romantiek en lekkere frisse kleuren, ben ik geslaagd. Eigenlijk is dat niet /o wonde rdaar hou ik wel van. Van
ir>s
••]
lijk, want Van Reeuwijk heeft
Alle to merken b clk;Uln
Reeuwijk in Diemen had VftÏÏlM CCUWllK.
P
'J
"
Sniop 7, .Mciihcll'ouleunl Uicnien, (020) f>«4l 11
(\! .1,

spreken van snel wisselende trends.
Er kan ruwweg gekozen worden tussen leer en nylon. Kunststof is goed
tot uitstekend geschikt voor minder
fraai weer en vaak gunstiger geprijsd. Helaas hebben de 'ademende'
high tech-materiaalpakken een hoger prijskaartje. Vandaar ook dat velen nog altijd leer kiezen. Veilig,
maar minder weerbestendig. Het is
maar de vraag of dit laatste een rol
speelt, gezien het grote aantal 'mooi
weerrijders' van tegenwoordig. Je
kunt leer in elk geval nog eens dragen zonder nu meteen in het zadel te
kruipen. Op maat gemaakte leren
pakken (overalls) zijn uitzondering.
De meesten kiezen voor een tweedelig 'kostuum'. Je stuit dan al snel op
de klassiek getinte stroming: zwart,
donkergrijs en oud bruin. De reden
zou zijn dat het goed past bij het
karakter en toeristisch gebruik van
de vele custom- en choppermotoren
die je zoveel ziet. Bij kleurrijke pakken is het opmerkelijk dat het rood
en blauw vervangen zijn door paars,
groen, roze en turquoise. Tinten die
je ook op de motoren zelf terugvindt.
Wat betreft de laarzen is de zware
toerlaars uit en de lichte sportieve
motorlaars in. Integraalhelmen bieden nog steeds de meeste veiligheid,
maar door de populariteit van alweer de custom-motoren zie je
steeds meer open helmen. Vooral de
Amerikaarïs ogende politiehelm
wordt veel gevraagd. De jethelm van
weleer is duidelijk op de terugweg.

Wijn proeven in Limburg en
watermolens malen in Twente

GÖTEBORG - Veel Nederlanders
maakten al eens de overtocht per
boot vanuit Amsterdam naar Göteborg. De stijgende vraag deed Scandinavian Seaways besluiten komend
jaar het aantal afvaarten van honderd op 126 te brengen. Deze lijn is
de enige directe verbinding tussen
ons land en Zweden en er kan twee
keer per week worden gevaren. Info
020-6114800.

EN VERDER . . .
Pentax, in enkele jaren uitgegroeid tot millionseller in compactcamera's, komt terug op de autofocus-spiegelreflex-markt met de Pentax Z-10. Volgens Focus (oktober)
lijkt dit amateur/instapmodel de
voorbode van een geheel vernieuwde spiegelreflex-generatie.
Autokampioen (no. 20) doet een
vergelijkende test tussen de nieuwe
modellen van de populaire ruimtewagens Chrysler Voyager en Renault Espace en test eveneens de
Volkswagen Caravelle CL 2.4D, de
luxe uitvoering van het nieuwe VWbusje dat in de richting van een
ruimtewagen komt.
Autotests eveneens in AutoWeek
(no. 41): de Seat Ibiza 1.5 GLXi en de
Hyundai Sonata 2.0i GLS 16 V
DOHC ('Veel waar voor z'n prijs van
ƒ 39.950').

MotoRAI 91

Zonnig

Puzzel

VIDEO
De mini-camcorder neemt een
steeds belangrijker plaats in op de
markt. Het kan allemaal eigenlijk
niet klein genoeg zijn. Audio & Video Totaal (oktober) besteedt in een
omvangrijke test aandacht aan een
handvol mini's uit videoland: de
JVC GR-SX9 (S-VHS), Sony CCDTR705 (Hi8), Fuji FF60 Wide (8
mm)r Panasonic NV-S5 (VHS-C) en
de Sanyo VM-ES77P (8 mm). Een
minicamcorder is ook de Hitachi
VM-E10 die aan bod komt in het
oktobernummer van Focus. Daarin
eveneens een test van grotere broer
Hitachi VM E-15.

Motorrijden is allang niet meer
het alleenrecht van jongeren tot 25
jaar. Integendeel, de stijging is vooral toe te schrijven op het conto van
ouderen. De brede belangstelling
staat in direct verband met de 'nieuwe motorrijder', waarmee mensen
bedoeld worden die de motor pas
onlangs, hebben (her) ontdekt.
Nu we toch even met cijfers aan
het gooien zijn, hier volgen er nog
een paar die boekdelen spreken over
de plaats van de motorfiets. Liefst 55
procent van het aantal rijexamenaanvragen betreft 25-plussers. Het
aantal nieuw verkochte motoren
komt dit jaar uit op twintigduizend,
een stijging van dertig procent ten
opzichte van vorig jaar. In 1985 lag
het nog op achtduizend.
Het huidige succes komt niet zomaar uit de lucht vallen. De veranderende houding is eigenlijk al vijfjaar
zichtbaar en niet in de laatste plaats
op de weg. De gezamenlijke importeurs, verenigd in de RAI, hebben
een onderzoek laten verrichten naar
de samenstelling en het toekomstbeeld van de markt. De reden hiervoor was dat er te weinig bekend was
van de 'nieuwe motorrijder'. De onderzoekers van Leyer en Weerstra
constateerden in de eerste plaats dat
het aantal jongeren met een motor
weliswaar stijgt, maar in het totale
beeld een minder belangrijke rol
speelt door de opkomst van motorrijdende ouderen.

wel wat gebeuren want de zon blijft
zeker niet altijd schijnen. Er zijn
drie scenario's mogelijk. Het eerste
is dat de huidige situatie niet meer
dan een rage is die even snel verdwijnt als dat ze verscheen.
Het tweede is dat er sprake is van
een modeverschijnsel. De belangstelling blijft dan niet beperkt tot
een groep liefhebbers, maar wordt
overgenomen door andere groepen.
In dat geval duurt de populariteit
iets langer, maar zal na verloop van
tijd toch weer naar het oude niveau
terugzakken. De derde mogelijkheid
is dat motorrijden te maken heeft
met een life-style. Als de fabrikanten
erin slagen een koppeling te leggen
tussen deze stijl van leven en het
produkt, dan ontstaat een blijvende
behoefte aan motorfietsen.
Het zal duidelijk zijn dat de motor
alleen maar gebaat is bij dit laatste
scenario. Leyer en Weestra geven
het advies aan de branche om een
soort van 'motor plus' te gaan verkopen. Dit houdt in dat motoren geleverd worden die in hoge mate voldoen aan de wensen van de 'nieuwe
motorrijder' en dat rijscholen erop
inspelen door leerlingen op verschil-

TOPMERKEN ALS GALERY CL.VIR, FISCHBACIIER EN ROHÉ. MARMEREN TAFELS.

geeff u meer/

INDOORSKIËN IN HARTJE
AMSTERDAM
Skiën aan de lopende band. Dat betekent trainen zonder
oponthoud. Hierdoor kunt ook u in korte tijd een perfecte
alpine-skier worden (en blijven).
KORTING
In samenwerking met Weekmedia biedt Ski-Inn u de gelegenheid kennis te maken met het het skiën en snowboarden
op een indoorskibaan in de periode van 28 oktober t/m 3
november 1991:
* een kennismakingsles skiën van een uur (incl. materiaal),
normale prijs ƒ20,-, met kortingsbon ƒ 10,- p.p.
* een kennismakingsles snowboarden van een uur (incl.
materiaal), normale prijs ƒ 25,-, met kortingsbon / 15,- p.p.
Bovengenoemde kortingen ontvangt u alleen tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na telefonische reservering bij Ski-Inn, tel. 020-6184946. Ski-Inn bevindt zich in het Amsterdams Ondernemers Centrum op het
W.G.-Plein 281 in Amsterdam.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon heb ik na
telefonische reservering recht op een
... kennismakingsles skiën d ƒ 10,- p.p. d.d
... kennismakingsles snowboarden a ƒ 15,- p.p. d.d
bij Ski-Inn, W.G. Plein 281 in Amsterdam.
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

:

geeff u meer/

Winkelpersoneel gevraagd
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l TRUE COLORS \

i WELCOME HOME
ÖCKYCARMICHA

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
IZAKENMAN EN PARTICULIER
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worden gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,40 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of afgeven/zenden aan:
• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort.
• Weèkmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn.
• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad.Gaasperdam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode en De Nieuwe
Weesper ƒ 6,38 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoren verkrijgbaar.
• Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
gebracht, alsmede ƒ6,00 adm.kosten.
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefonisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
bezorgklachten) of zenden aan:
Centrale Orderafdeling Weèkmedia
Postbus 122
1000 AC Amsterdam
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing
in dezelfde week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

IKEA Amsterdam
maakt deel uit van een Zweedse keten van woonwarenhuizen
met een succesvolle formule en een geheel eigen stijl.
Wij zoeken enkele enthousiaste medewerkers, full-time, parttime, en voor de donderdagavond en de zaterdag, die van
aanpakken weten en graag meehelpen aan het goed lopen
van onze winkel.

• medewerker workshop/
accenten m/v
voor het bijvullen van goederen en het op orde
houden van de afdeling

medewerker
zware zelfbediening m/v
voor het aanvullen van de zelfbedieningshal met onze
produkten en het beantwoorden van vragen van klanten

meubelopbouwer/
handyman m/v
voor het verrichten van doe-het-zelf werkzaamheden
'in onze showroom

oproep medewerker
showroom m/v
voor het geven van informatie over ons assortiment en
.
het verkopen van meubels

kassière m/v
voor het afrekenen van de artikelen met behulp van
een komputerkassa

medewerker
technische dienst m/v
voor het assisteren bij storingen, onderhoud, reparaties
en verbouwingen aan het pand

THE LOOK ALIKE

KNDERGARTEN

Oproepen - Mededelingen

donderdagavond/
zaterdag krachten m/v

Kom MAHLER en BEETHOVEN zingen!
l Het Nederlands Concert Koor heeft nog plaats voor eerste
sopranen, tenoren en tweede bassen voor Mahler-concerten
in januari 1992 en Beethoven-concerten in juni 1992.
voor de horeca, de kassa, de verkoop en magazijn-afdelingen
Repetities woensdagavond, Amsterdam, o
Informatie en aanmelding voor auditie: tel. 02518-70761.
Wij denken aan mensen:
MODELTREINENBEURS te DIEMEN zaterdag 26 oktober
10.00-16.00 uur. Ruilen en verkopen. Tevens taxatie oude - met middelbare schoolopleiding
treinen met bemiddeling van verkoop. Burg. Bickerstraat 46, - met goede kontaktuele eigenschappen
Centrum (achter postkantoor). Entree ƒ2,50 - kinderen ƒ 1. - die het leuk vinden om rnet klanten om te gaan
- die een flexibele instelling hebben en van aanpakken
* Evert, veel succes in New houden
* 1e hulp bij HARTSTIL- York, en goede reis gewenst. - die een goede lichamelijke konditie hebben
[ STAND. Reanimatie cursus, Dirk, Gré, Cilla, Nico.
- leeftijd vanaf 20 jaar
óók voor club/ver./bedrijf. Privéles v. fam. van hartpatien- * Gratis af te halen z.g.a.n. Bel voor een sollicitatieformulier: 020 - 564 8888
ten. 02507-16085, hr d. Leeuw archiefkast. Café 't Wapen
van Zandvoort!! Geen Hande*24-4-79/24-10-91 Tonneke larenü
Divers personeel gevraagd
l en Bert 12Mz jr. Geweldig!
Veel geluk samen, ga zo * Help de Polen. Stuur eens
door. Tot heel gauw! Tien, een voedselpakket! Geen
Henk, Michel en Irene. S'pore. adres? Dat hebben wij voor u!
Inl.: tel. 02907-5235.
* 27 okt.-2 nov.
* Hoera het is echt waar
De kollekteweek voor de
Nederlandse Brandwonden- Opa Munier wordt 28 okt. 70 OPGELEID WORDEN VOOR EEN VAK
stichting. U geeft toch ook? jaar. Van harte gefeliciteerd
Gabriëlla en Fabian.
MET TOEKOMST EN GELIJKTIJDIG
* 27 okt.-2 nov.
* Ome Ben en Tante Els geDe kollekteweek voor de
EEN SALARIS VERDIENEN ?
Nederlandse Brandwonden- feliciteerd van de "Broekjes".
I stichting. U geeft toch ook? Opa en Oma
Beveiligen is een vak dat veel boeiende aspekten met zich
meebrengt en dat men niet zo maar even doet, hiervoor moet
565827782 is het banknum- Het is echt waar
een gedegen opleiding worden gevolgd.
I mer van de vriendenclub van zijn al 40 jaar een paar
het Zandvoorts Mannenkoor. Hartelijk gefeliciteerd
Sinds kort bestaat er een opleiding die theorie en praktijk
Wilt u ons steunen, maakt u Debby en Nick
kombineert, de aankomend beveiligingsbeambte volgt het
dan ƒ 10 of meer over?
* Opa gefeliciteerd met .je theoretische deel van de opleiding op een streekschool, de
* Alle kippen op een stokkie. 70e verjaardag. Op naar de praktijk leert hij bij zijn werkgever onder supervisie van een
Opa en Oma zijn al 40 jaar 80. Frans, Inge, Fabian,
ervaren praktijkbegeleider.
Het Bokkie. Hartelijk gefelici- Gabriëlla, Ron, Yvon, Michael
teerd. Raymond en Sabrina, en Selina.
EEN EN ANDER WORDT GEORGANISEERD DOOR HET
INSTITUUT VORMING OPLEIDING BEVEILIGING (IVOB), IN
*Annelies van dier plezier * Schaken in Zandvoort??
ledere donderdagavond in SAMENWERKING MET DE BEVEILIGINGSORGANISATIES.
tuurlijk had je gelijk op
het Gemeenschapshuis bij de
dierendag '91.
Wij zoeken kontakt met mensen die in aanmerking willen
Zandvoortse Schaakclub.
Groof-Muf-Emily-Luka en
komen voor plaatsing op deze opleiding tot
Carla.
* Stel het is je eigen vel. Wilt
* Dat is prachtig!
u een uurtje kollekteren voor
Rie van Deursen
de brandwondenstichting?
wordt vandaag 80.
Bel 02507-13873.
Gefeliciteerd
Voor trouwfoto's en voldoen aan de volgende eisen:
van de kinderen.
- leeftijd vanaf 19 jaar
* De ƒ 3 + fans van ZandFoto Boomgaard -vooropleiding op LBO niveau
voort Meeuwen wenst zijn
-goede beheersing van het Nederlands
Grote Krocht 26 -onbesproken gedrag
coach Michel veel succes in
La Bastille!
-woonachtig in de nabijheid van Amsterdam (30 km)
Tel. 13529
Het spreekt vanzelf dat men bereid moet zijn in wisseldien* Donderdagavond schaken
sten te werken.
in het Gemeenschapshuis.
Vanaf januari 1992 gratis
Verloren en
Wij bieden een vaste baan op basis van gemiddeld 40 uur per
schaaklessen.
week, bij een van Nederlands grootste beveiligingsorganisagevonden
* EHBO
herhalingscursus
ties met salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden volstart 29 okt. 20.00 uur in Het
gens de eigen bedrijfs CAO. Tijdens de eerste 4 weken van
Rode Kruis Gebouw, Nic.
* Wie heeft mijn oude zwar- de theoretische opleiding ontvangt men een studie-vergoeBeetslaan 14, tel. 02507te fiets met krantentas Het ding, daarna het volledige aanvangssalaris.
17599.
Parool gevonden of zien
* Stel het is je eigen vel. Wil staan. Vorige week woens- Heeft u interesse, schrijf dan - vóór 27 oktober 1991 een kort
je een straatje lopen voor de dag gestolen in de Mezger- briefje, voorzien van een recente pasfoto aan onderstaand
brandwondenstichting?
straat. Ben zeer gedupeerd. adres, u wordt dan uitgenodigd voor een informatief gesprek
Bel 02507-13873.
Mark v. d. Wal. 02507-13145. op ons hoofdkantoor. Voldoet u niet (geheel) aan de gestelde
eisen maar wilt u toch graag meer informatie, aarzel dan niet,
maar neem kontakt met ons op, dan kunnen wij samen uw
mogelijkheden bespreken.
Schoonmaakpersoneel gevraagd

Seceurop Nederland BV

FROM THE EDGE

MBÖ
Weekvoordeel

. BEVEILIGINGSBEAMBTE

SECEUROP NEDERLAND B.V.
HEIERMAN SCHOONMAAKBEDRIJF vraagt voor een fraai
AFDELING WERVING EN SELEKTIE
restaurant in ZANDVOORT een
POSTBUS 9021
SCHOONMAAKSTER
1006 AA AMSTERDAM
Werktijden: 2 uur per ochtend (08.30-10.30 uur).
Werkdagen : maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag/zaterdag.
BIJVERDIENSTE
Een gezellig feestje geven en nog geld verdienen ook?
Hebt u interesse? Belt u ons dan vanaf 18.00 uur.
'Dat kan met de verkoop van LINGERIE (geen sexartikelen),
Tel.: 02507-19292.
Antwoordapparaat? Spreek dan duidelijk uw naam en tele- DIANA zoekt enthousiaste consulentes voor huispartyverkoop. Interesse? Bel: (020) 638 26 69.
foonnummer in. Wij nemen dan kontakt met u op.

Woninginrichting

DAGELIJKS VAN
13.00-21.00 UUR
?lM&-^Oprn;-.; - . - . • ; • - : '

Radio, tv en video

TV Correct
T.k. prachtige 4 deurs donker
TV- EN VIDEOREPARATIE
Lijsten op maat
eiken kast tussen boven en
onder deuren, 2 laden sluit- Snelservice, ook 's avonds en in het weekend. Geen voorrijbij
werk brons n. 166 br. 125 d kosten. Vrijbl. prijsopg. met garantie. 020-6109740/6194718
Foto Boomgaard '42 t.e.a.b. Tel.:02507-12973.
* Te koop gevr. Tape Deck
Foto Boomgaard 26
Grote Krocht 26
cm. Spoel, 03499-82321.
Grote Krocht 26.
*
Te
koop Marantz tuner met
Telefoon: 13529.
Led-fijnafstelling en signaalHuishoudelijk
UW FILM OP VIDEO
meter ƒ 125. Tel. 02507-14426
ƒ 1,75 per minuut met
personeel
na 18.00 uur.
T.k.a. zeer mooie slaapbank,
gratis
achtergrondmuziek.
gevraagd
z.g.a.n. Lits-jum., van / 1500
voor/500. Tel.: 02507;12531.

Tel. 13529

Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf

|Slegersstraat 2b
02507-1 2070
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T.k. eik. bankst. 3-1-1 m. L
br.ler. kussen/350, witte berber 240x170/200, eik. steromeub. hg. ƒ 100. Alles in 1
koop/500. Tel.: 02507-17315.

* Gevraagd lieve oppas die
kan koken en huishoudelijk
werk kan doen, 5 dagen per Amersfoorts schilderwerken binnen en buiten tot 8 m hg,
week, 2-3 uur per dag.
witten en behangen, met gar.off. Ook woonboten.
Tel. 02507-30838.
Tel. 020-6916420, ƒ50 k.p.d.

PARTNERRUIL Privé
• ANNULERINGEN van uwBANKSTEL-, BOOT-,.CARAVANKUSSENS EN -MATRASSEN
direkt apart met mannen
advertentieopdrachten kunt u in elke maat en model. Wij bekleden ook uw oude kussens.
en vrouwen die zin hebben
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
JEMA KUSSENATELIER - STOFFEERDERIJ
'
in 'n spannende sexruil!
richten aan Centrale Orderaf- Verrijn Stuartweg 52C - Diemen - TELEFOON: 020 - 698 22 15
06-320,330.91 (SOcpm)
aeling Weèkmedia, Postbus
*
T.k.
38-delig
oud
boeren* T.k. gr. oude zilv. Oosten122, 1000 AC Amsterdam.
Pascale doet het op de
bont servies, nooit gebr. Pr. rijkse Thaler ± 25 gr. 15.
tafel. Echte KEUKENSEX.
ƒ 225 Tel.:'02507-17193.
Tel.: 02507-17193.
06-320-330*98 (50c/m)
Kleding
* T.k. 6 kunstst. tuinst., rd Voor onze MOOI OPGEPIKANT. 2 hete meisjes
ƒ15 p.st., 2 salontaf, ƒ30 MAAKTE SCHALEN hoeft u
zijn hitsig! Alles uit!!
boodschappen
Te koop 2 zw. smokings mt. p.st., 1 rond, 1 vierk., 1 zelf geen
06-320*330*34 (SOcpm)
slp.bank
ƒ
25.
023-400722.
meer in huis te halen.
52/75 p. st. en div. herencosPLEZIER VOOR TWEE,
BROODJE BURGER
tuums. Zw. fluweel dms pakje T.k. donkerbr. vouwd., 2 barde manier om direkt
+ fluweel jasje mt. '42. Pr: krukken, 2 hal hanglampjes, 8 Schoolstraat 4 - Tel. 18789
een vriend of vriendin
n.o.t.k. Tel.: 02507-12007.
hk
eik. salontafel. Tel.
aan de lijn te krijgen.
*Te koop nieuw imitatie 02507-17296 na 18.00 uur.
Bel 06-9.500 (50 cpm)
Te koop
bont- mantel, kl. bruin, m 38, * T.k. NAAIMACHINE in kofPRIVE-SEX-KONTAKT
gevraagd
ƒ200, tel. 02507-14735.
fer. Prijs ƒ 125. Werkjopper,
Maak een sex-afspraakje.
diversen
nieuw maat 56, prijs ƒ 40. Tel.:
Met een heet meisje of stel.
'02507-13868.
06-320.322.33 (50 cpm)
*T.k.a. centrifuge ƒ35. Ron- *Te koop gevraagd peuter
Sabrina, een GEWILLIG
de oliekachel 'Pelgrim' ƒ75, traphekje. Tel. 02507-17271.
meisje, haar eerste trio.
* Te koop zonnebank en 3-pits gasstel 'Atag' ƒ50, al06-320.323.44 (50 cpm)
*
T.k.
gevr.
ouderwets
wanzonnehemel met lift. Te sa- les in z.g.st. Tel. 02507-12531.
delwagentje (vierkant met
Scheur de kleren van mijn
men ƒ 275. Alles in uitmuntenlijf, ik heb een hete bui!!
de staat, merk Rheen. Tel. * T.k. Telefoon-kostenteller bandje in het midden). Tel.
ƒ75, tel. 02507-16122.
02507-17271.
06-320.211.34 (SOcpm)
02507-16413.
SEX AAN HUIS??
Een privé of escortrneisje.
Onroerende
Woningruil
Foto - Film
06-320*330*60 (50c/m)
goederen te koop
SEX KONTAKTLIJN
gevraagd
Aangeb. 4 kam.fl. in Haarlem,
Gewillige meisjes zijn
Foto Boomgaard
1 hg. Gevr. in Zandvoort 4- op zoek naar hete jongens.
ook voor
kam.flat of eengezinswon.
Ontmoet hier jouw nieuwe
portretfoto's,
GARAGE
Tel. 023-400722.
sexvriendin van je dromen.
pasfoto's,
TE KOOP GEVRAAGD
06-320.330.66 (50 c/m)
Aangeboden: 4-kamerflat in
receptiefoto's,
Tel. 02507-14534
AMSTERDAM-WEST.
**SEX VOOR TWEE**
groepsfoto's aan huis.
Gevr.: woonruimte in ZANDDirekt kontakt met jonge
Grote Krocht 26.
VOORT. Tel. 020-6175678.
meiden, huisvrouwtjes en
Tel. 13529.
Onroerend goed
stoere hete knullen.
en woonruimte
06-320.330.90 (50 cpm)
Financiën
en
te huur gevraagd
MuziekSEX-ADRESSEN
handelszaken
via keuzemenu, snel de juiste
instrumenten
dame kiezen, elke dag serieuGezocht: tuinhuisje of kamer
ze adressen verwacht. Live
Autoverzekering
in
Zandvoort
±
ƒ600
p.m.
door de dames ingesproken
Gevr. voor vereniging piano
incl. Tel.: 073-145164.
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
06-96.85 (50 cpm).
en accordeon. Tel. 02507blijft toch goedkoper!
17462 na 19.00 uur.
S.M. PRIVÉ. Voor
Bel nu: 02507-14534.
ruige sexafspraakjes.
Sportartikelen
06-320.322.17 (50 cpm)
Autoverzekering
Dieren en
nu
nog
goedkoper
bij
**S.M.KONTAKTLIJN**
dierenTEUBEN ASSURANTIËN
Strenge sexkontakten
*Te koop ijshockeyschaatbenodigdheden
06-320*322*20 (SOcpm)
Tel. 02507-14643.
sen mt. 37. Tel. 02507-16422.
Stiekem MEEGENIETEN
T.k. Blizzard Firebirds ski's
Hypotheken
met 3 hete tieners (18 jr)
* T.k. gevr. jonge krielkip- paars, 1 wk gebruikt 1.85 m.,
computervergelijking
06-320*322*04 (SOcpm)
pen.
Oosterparkstraat 1, schoenmt. 40 Salomon Bin.
Bel nu 02507-14643.
Zandvoort.
457 + st. ƒ475. Tel.:
Stoute sex-afspraakjes,
Teuben Assurantiën MEISJES-KONTAKT (18 jr):
02507-19851 na 17.00 uur.
06-320.330.16 (50c/m)
Lessen en clubs
Straks al 'n vrijpartij?
Rijwielen, motoren, bromfietsen
S-E-X-KONTAKTLIJN
06-320.329.88 (SOcpm)
Beeldend vormen vanuit beGROTE FIETSENVERKOOP 1/2 GELD 100 stuks
weging op woensdagavond
Tessa (18) een lekker
in Bloemendaal. Max. 6 pers. Reisorg. Cycletours verkoopt prachtige (één tot enkele we- OPGEWONDEN tienermeisje
ken gebr.) SHIMANO STI 200 GS 'HYBRIDES' (=stad ATB
Inl. 023-254621.
06-320*328*88 (50c/m)
met smalle banden) geheel Shimano afgemonteerd, 21
versn., spatborden, bag.drager. DAMES EN HERENMODELLEN in vele framematen v.a. ƒ 625,00.
Zalenverhuur
WANNEER? zaterdag 26 oktober 10-16 uur. (KOM VROEG)
WAAR? Spaklerweg t.o. Deltalloyd bij Amstelstation
Amsterdam. INFO: 020 - 627 40 98 / 668 46 39.
VERENIGINGSGEBOUW

MEEGENIETEN, rnet
Loesje en stoute Anita.
06-320*328*04 (50c/m)
Met z'n tienen flirten
of apart. SJANSLIJN
06-320.330.77 (SOcpm)
MONIQUE, haar eerste keer
ze trilt van sex-genot.
06-520.330.97 (50c/m)
Nieuw: **BI-SEX PRIVÉ*'
Direkt apartlijn voor trio,
jongens en hete meisjes.
06-320.330.46 (SOcpm)
* * * * * TIENERSEX * * * * *
Jong en onschuldig ..-.?
06 • 320*324*24 (50 c/m)
*TRIOSEX-KONTAKT*
06-320.330.92 (50 cpm)
Ook voor partnerruil.
UITDAGEND huisvrouwtje
met volle..., superheet.
06-320.330.56 (50c/m)
UITDAGEND tienertje gaat
mee met 2 jongens.
06-320*326*01 (50c/m)
VLUGGERTJE: Kim verwent
de jongens (18 jr.) na de les.
06-320*330*32 (SOcpm)
Voor VANAVOND een
afspraakje versieren?
Bel dan de flirtbox.
06-320.330.01 (SOcpm)
WULPSE Loesje gaat lekker
tekeer met drie jongens.
06-320.330.96 (50c/m)
Yvette gaat op SEXBEZOEK
bij Annet. Triosex!
06-320.320.95 (SOcpm)
Zoek je een het meid?
06-320*322*11 Ook haar
naaktfoto (50 c/m)
Zoek je een leuke vriend
of vriendin? Bel dan
met de AFSPREEKLIJN,
je hebt zo een partner.
06-320.320.33 (50 cpm)
Zoek jij een lekkere Boy?
Homo/BI-sex/SM-DATING
06-320.330.95 (SOcpm)
Zoek ji; 'n lekkere meid?
De Hete MEIDENLIJN:
06-320*320*36 (50 cpm)
Zoek jij sexkontakt??
TIPPELLIJN
06-320.330.79 (SO.cpm)

Zonnebanken

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705-18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

Huwelijk en
kennismaking
500 POOLSE DAMES
Gratis info-fotobroch.
Fotoboek ƒ 10. Stg. AMOR,
Postb. 95, 4724 ZH Wouw.
Tel. 01640-52623.
Partner voor huwelijk, LAT,
vriendschap, of vakantie? Bel
070-3361443, Partnerselect,
Pöstb. 623, 2280 AP Rijswijk.
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderafd. Weèkmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de behandeling.
Serieuze dame, 25 jaar, zoekt
lieve man. Doel: huwelijk,
leeftijd onbelangrijk. Br. o. nr.
755-77572 v.d. blad.

Te koop
aangeboden
diversen

Auto's en
auto-accessoires

Huur en verhuur
auto's en motoren

T.k. Renault 4 F 6, geel kent.,
half '82, 109.000 km, nw. uitl.
ree. ruilstartmot, trekh. etc.
ƒ500. Bag. wag. + dek, 3 +
res. w. + pap.: is rechtop te
zetten ƒ 450 (fiets)imp. Tacks
voor b.v. op bag.wag. of autodak (ma. 4 fiets, ƒ 100.
Tel.: 02507-30142.

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

1000000%
Sexnieuws!
Vrouwen, echtparen en soms
ook mannen vertellen wat ze
graag willen en ook doen! Nu
heb je de kans om met die
mensen in kontakt te komen!
Dus pen & papier bij de hand,
want het gaat hier om diskr.
persoonlijke codes!
Red Ear Productions

145 Escort
Sex/meiden!

* Carrera racebaan Servo Geven zich bloot, vertellen
140 compleet ƒ 75, als nieuw! hoe ze d'r uit zien en wat ze
Tel. na 6 uur 02507-17027.
op Sex/gebied te bieden heb* Te koop eiken-landhuis ben! Daarna geven ze je hun
keuken met inbouwapp., eigen telefoon-nummer!
koelkast, gasfornuis, afzuig- Boven de 18 jaar! 06/50 cpm
kap etc. weg. verhuiz. Nu
slechts ƒ300. 02507-12245.
Te koop Etna gasfornuis met Red Ear Productions.
grill, 4-eiken barkrukken. Tel. 5 meisjes/dames ontv. tijde02507-16516.
lijk/part-time in rom. privéTe koop gasfornuis in goede sfeer v.a. ƒ 100. 020-6252497.
staat, wegens overcompleet
**** HARDSEX * * * *
ƒ 150, rieten kinderfietsmand Keihard de lekkerste (50 c/m)
ƒ 15, tel. 02507-13085.
!!! 06 - 320*325*35 !!!
* Te koop gasfornuis ƒ 85, gr. * * * * RIJPE VROUWEN-****
bureau/boekenkast ƒ75. Tel. Veertig jaar en hitsig!! 50 c/m
02507-14104.
06-320*325*45
* Te koop: legpuzzels a ƒ 2.
BI-SEX Kontaktlijn
Robbedoes, Eppo, Bobo 10 a
06-320*325*01 (SOcpm)
ƒ1,50. Tel. 02507-19968.
Ook trio-sexkontakt
* Te koop lichtblauwe KoelBI-SEX voor TWEE, direkt
stra kinderwagen. 3 in 1 + apart met een heet meisje
matrasje + dekbedje + overof een lekkere jongen:
trek. ƒ45. Tel. 02507-12245.
06-320.330.82 (SOcpm)
*Te koop: nieuwe zwart leBlonde NATASJA doet
deren dameslaarzen, mt. 36,
het met 2 hete jongens.
z.g.a.n. van ƒ200 voor ƒ50.
06-320*327*77 (50c/m)
Inlicht, tel. 02507-19968.
BUURVROUW Chantal en
*Te koop overcompl. koelhaar hete buurjongens
kast, dubbeldeurs, 4-sterren,
06-320*328*01 (50c/m)
merk Erres, prijs ƒ 125, tel.
De SEXADRESSENLIJN
02507-17050.
elke dag adressen van
* Te koop verstelbaar peude hete dames&meisjes
terledikant met matras, dek06-320.328.00 (50c/m)
bed + overtrekken ƒ 150, 4Direkt apart met een
pits Etna gasstel ƒ 50, 1-pers.
strenge meester of met
bed ƒ25. Tel. 02507-13085.
een onderdanige slaaf!
* Te koop wegens omstan*Gay S.M. voor TWEE*
digh. nieuw Olympia Carrera
06.320.329.99 (50 cpm)
2 elektronische schrijfmach.
DIREKT KONTAKT
Nieuwprijs ƒ 450, nu vraagpr.
Mannen en vrouwen bieden
slechts ƒ 295. 02507-15178.
zich aan, stuk voor stuk
* Te koop wollen dekens ƒ 25
krijg je ze aan de lijn.
p. st. Kast hang/leg 1.70x60
Bel jouw voorkeurlijn:
cm. ƒ 50. Voetbalschoenen
Partnerruil: 06-320.326.11
mt38/17,50. Bed + matras (1 Triokontakt: 06-320.322.16
persoons) ƒ 75. 02507-12313.
Bi-sex: 06-320.322.33
* T.k. + 100 beschild. tinnen Homo: 06-320.322.64 (50c/m)
soldaten incl. ruiters +
Direkt Snel SEXKONTAKT!
kanonnen enz. ƒ 125. Tel.:
Live-Afspreeklijn:
02507-17193.
06-320*322*88 (50 c/m)

06.96.45

X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
«merverhuizingen. Voll. verz.
Dag-nachtserv. 020-6424800.

Randstad
heeft volop
werk

Telefonisch verkoper m/v
Voor een bedrijf in Heemstede zoeken wij uitzendkrachten
met een commercieel gevoel en een goede telefoonstem.

Rijles auto's
en motoren

Diverse clubs
100 ondeugende Meisjes,
zoeken snel SEXKONTAKT!
06-320*330*21 (50c/m)

Diversen

Duik in bed met 'n hete
meid! SEXKONTAKT.
06-320*328*02 (50c/m)
Probeer ook 06-95.11
Een PRIVEMEISJE aan
huis? Sex-dating
06-320.325.04 (SOcpm)
****G-A-Y P-R-I-V-E****
Jij wilt straks snel en'
discreet een opwindend
afspraakje regelen? Bel
dan Gay Privé, want daar
zit je direkt apart. Druk
op de nul voor 'n andere
jongen. Veel succes!!
06-320.322.68 (SOcpm)
GLUREN: Buurvrouw Linda
is weer hitsig en heet.
06-320*330*67 (50c/m)
Hete MEIDEN hoor je op
de sexadvertentieiijn:
06-320.325.80 (SOcpm)
Hete meiden zijn op
op zoek. PORNO Daling
06-320*321 *44 (50 cpm)
Hete meisjes willen
een SEXAFSPRAAKJE.
06-320.320.44 (50 cpm)
Hete MEISJES willen nu
een sexafspraakü
06-320.330.42 (SOcpm)
HOMO: Het is slikken
voor die hete jongens
06-320.327.01 (50 c/m)
Homo: Jongens met elkaar.
Hoor ze TEKEER gaan.
06-320*330*88 (50c/m)
Homo: Zoek je 'n hete boy
voor een SEX-AFSPRAAK??
06-320*330*18 (SOcpm)

Live uit
Zandvoort
2 heerlijke nimfo's hebben op
hun flatje pal aan de boulevard een eigen live 06/lijn laten installeren!

Ze hebben
nu van zich-zelf héle sexy
(100% naakt) foto's laten maken en daar mag je dus nu
om vragen! + (06/50 cpm)

340.340:50
Red Ear Productions.
MARIETJE staat te liften
in haar strakke rokje!
06-320.321.20 (50 cpm)

Nü al: 310
Vrouwen!
vertellen éérst wie ze zijn en
wat ze in bed lekker en opwindend vinden en geven
daarna hun geheime telefoonnummer aan je door!
Boven de 18 jaar! (06/50 cpm)

340.310.10
Red Ear Productions.

Informatie bij Paul van Bijsterveldt, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49.

-»r randstad uitzendbureau

Zandvoorts Nieuwsblad
LOSSEVERKOOPADRESSENFa. P. Kleijn

Kerkstraat 12, Zandvoort

De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort

. Weèkmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Haltestr. 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 11, Zandvoort

Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

Casino/ZVM-handbal
Zondag 27 oktober spannend
zaalhandbal in de Pelikaanhal
12.20 uur
13.30 uur
14.40 uur
15.55 uur

Dames jun. A
Casino/Z.V.M.-A.D.O.
Dames Casino/Z.V.M.Concordia l.
Heren Casino/Z.V.M.Concordia l.
Heren jun. A
Casino/Z.V.M.-Vos l.

Gevraagd

Nette
„betrouwbare"
werkster
voor op de
vrijdagochtend,
Leeft. ± 35 jaar.
Tevens vragen wij
een lief
meisje als oppas.
Voor informatie,
bel even 19100

Fa. Frank
Dakbedekkingsbedrijf
Gespecialiseerd
in alle soorten

dakbedekking,
leien, pannen,
zink- en platte
daken.
Tevens rep. van
dakgoten.
Ook voor

timmer-, voeg- en
stukadoorwerk.
Tel. 02507-30890
023-343542

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

OEfl/E makelaars o.g.

L|J

Tel. 02507-12614

NVM
MAKELAAR

WEEKM EDI A 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-21-22

Autorubriek SHOWROOM verschijnt elke week in alle
edities van Weekmedia, t.w.; Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
'
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-0658686. Fax 020-6Ó5632I.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat l 31 of Rokin
l 10, Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemslelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten.
Totale oplage 750.000 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ 11 ,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
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T.k. van dame Citroen AX
Ford Scorpio 2.9i GL Autom. m.
mage, b.j. '90, 18000 km, '89,
i.z.g.st.,
met. grijs
nw.staat, ƒ5500, 020-6691758. ƒ 19.950.-. Tel. 02990-37825.
Type Axel 12 TRS, bj. eind '86, Ford Taunus 2 L Ghia bj. '81,
APK sept. '92, ƒ3950. l.pr.st. 4-drs, nwe Apk,
ƒ 1950.met sportvelgen.
Tel. 02990-37825.
Tel. 020-6119149. Inruil mog.
T.k. Ford Escort, bj. '84, nieuwe
V.a. ƒ 85 - 5 veerbpllen op druk banden, APK, kl. staalblauw
brengen bij de Citroénspecia- met. Pr. 5500,-: 075-156262.
list van Zaanstad:
T.k. Ford Granada bj. '80,
GARAGE RENÉ SPAAN
Vissers-pad 11, Krommenie i.g.st., apk tot '92. Vr.pr. ƒ 1950.
Tel. 020-6247920/6846253.
075-281193 of -353788

Honda

ingdijk
autoverhuur

Honda Prelude 20 EX Automaat stuurbekr/schuifdak enz.
Brons met. m. '85 ƒ 13.950.
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Badhoevedorp, 020-6010680.

ZX

Hyundai

ƒ85,- per dag

Over garantie gesproken

en o.a. AX, BX
vanaf ƒ40,10 excl. BTW
Tel. 020-6932750
S. Stevinstraat 12a, A'dam

Ferrari

HYUNDAI OCCASIONS
met 2 jaar garantie
alleen bij:

AUTOKROOY

Zelf rijden in FERRARI 308
GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa
voor trouwen, Uniek! 2 verlengde Lincoln's 7,85 m. lang, wit
en blauw, type '91. Bel
Meijers BV: 030-444411.

Fiat

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

Lada

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

ƒ 7.750*
ƒ 5.750*
ƒ 8.995*
1989,
ƒ 2.500
...1988,

Austin

Fiat Panda 1000 CL., bj. '87,
Zwanenburgerdijk 503,
perfecte auto, nwe Apk,
Zwanenburg. Tel. 02907-6572
AUSTIN METRO-Surf, 7e mnd. ƒ 6950. Tel. 02990-37825.
'86, 46.000 km., praktijk-erva- Rat Panda 45, bj. 1984, APK Lada 1200 beige 28.000 km. m.
ring. Inr. mogelijk. 02520-15234. gek., 69.000 km., i.g.st. Vr.pr. '88 nieuwstaat ƒ4250.
ƒ3000. 020-6224768/6241861. CAR TRADE HOLLAND B.V.
Badhoevedorp, 020-6010680.
BMW
Fiat Panda White m. '86
Audi 80, 1.8 S, 90 pk.,
LADA BONTEKOE
ƒ6.950. Rat Ritmo 70. LPG
stuurbekr., comfort, speciaal
blauw m. '85 ƒ 5950. Rat Ritmo Altijd aantrekkelijke occasions
pakket., metallic-lak.,
85 S grijs met alle opties m. '88 APK gekeurd, BOVAG garantie
trekhaak., complete stereo
Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
installatie, juni 1991,
Off. BMW-dealer
CAR TRADE HOLLAND B.V.
TEL. 020-6992865.
1.500 tot 6.000 km's.,
1e Ringdijkstraat 39
Badhoevedorp, 020-6010680.
Huidige rijklare nieuwAmsterdam-Oost
WESTDORP
prijs
'. ..'.ƒ46.525.Rat Regatta 85 S, bj. '88,
Meer keus in LADA,
Nu
ƒ39.995.Occasions
i.z.g.st., 1e eigen. .. ƒ7950.- 14 nieuwe en 20 jonge Lada's

AUDI

6 a ƒ7000.VOORDEEL

Asmoco

Autovroon

Opel Kadett 16 diesel automaat 3 drs brons met', ƒ 8950.
HEERE B.V.
Opel Kadett 13 LS 3 drs zwart
GOLDCAR AMSTELVEEN
45.000 km. m. '90 ƒ 16.950,
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi leaseprijs ƒ451 p.m.
occasions. Tel. 020-6433733. Opel OMEGA 18 LS wit Ipg m.
Aktie verlengd tot 31 oktober.
'89 ƒ16.950, leasepr. ƒ462
p.m. Opel OMEGA 18 LS CA- nu SUBARU MINI JUMBO met GRATIS ACCESSOIRE-PAKKET
TER WAARDE VAN ƒ1750,RAVAN (stationcar) Ipg onof ƒ 875,- kontante korting
Datsun Cherry, 1.4GL, bj. '82, d.bouw blauw m. '89 ƒ21.950,
Nette auto, rijdt prima ƒ 1450.- leaseprijs ƒ607 p.m.
Alle types en kleuren
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Tel. 02995-37825.
direkt uit voorraad leverbaar
Badhoevedorp, 020-6010680.
HH hand. tegen inr.prijzen:
Reeds voor ƒ 250,- p/m zonder aanbetaling
Sunny 1.4 L, rood, 1-'89, Opel Kadett, Combi, bj., '81,
rijdt u nu al in een Subaru Mini Jumbo
ƒ13.250. Sunny 1.4 LX, wit, Apk, puntgaaf, rijdt nieuw
LPG, 1-'90, ƒ 14.250. Sunny 1.6 ƒ 2.950.-Tel 020-6105478.
Autobedrijf Hëere
SGX, blauw met., electr. ra- Opel Kadett GT, Lpg„ bj. '88,
. . ;• Ceintuurbaan 225, ;-\'
men, stuurbekr. 5-'87 ƒ 10.750. i.z.g.st
ƒ 14.950.Tel. .020-6622204.::.
Sunny 1.3 L, grijs , met., 9-'88, Tel. 02990-37825.
Donderdagavond koopavond.
ƒ 10.750. Sunny 1.7 SLX Diesel,
4-drs„ met 6-'88 ƒ 11.750. Blue- Opel Vectra 18 gis 4 drs. blauw
De enige off. SUBARU DEAbird 2.0 LX, wit, stuurbekr. 8-'88 met. LPG m. '89 ƒ21.950, leaAUTO SERVICE WETTER
LER + occ. voor Purmerend
seprijs ƒ590 p.m. Opel Vectra.
ƒ12.750.
Zwanenburgerdijk 503
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
17 diesel 4 drs blauw, m. '89
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Zwanenburg. Tel. 02907-6572 02999-278, Jisperweg 39-40.
Amsterdam, Tel. 020-6627777. ƒ21.950, leasepr. ƒ590 p.m.
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Nissan Cherry, Diesel, bj. dec. Badhoevedorp, 020-6010680.
'85, "Trend", uitv. motor 100%
Te koop Opel commandeur, bj.
ƒ5.950.-. Tel. 020-6105478.
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
1976, met klein defect ƒ 1000.
NISSAN MICRA, 3e mnd. '89,Te koop Opel stationcar, bj.
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
wit, 45000 km., praktijk-erva- 1978, geen apk ƒ 850. Wel in Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
ring. Inr. mogelijk, 02520-15234. goede staat. Te koop Ford tau- Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85,020-6793249/6713581
NISSAN PRAIRIE, bj. '83, APK nus, bj. 1982, met lichte schaVan Deinum - Suzuki-dealer
4-'92, kleur beige. Vr.pr. de ƒ750. Weesperzijde 160-3
Diverse Suzuki occasions in voorraad
na 18.00 uur
ƒ 6950,-Tel.: 02979-83095.
Nu nog makkelijker bereikbaar via de nieuwe toegangsweg!
T.k. Opel Ascona 16D, donkerJarmuiden 29, Amsterdam Sloterdijk, tel. 020-6148933
rood, 5 drs., 1e eig. 66.000 km.
Bj. '85. Vr.pr. ƒ 8500.
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
Tel.: 02503-34640.
voor A'dam Noord e.o.
Opel Ascona 16 S, 4 drs, Ipg
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
brons m. '84 ƒ3950. Opel Re-

Mitsubishi

Let op!! Beslis direkt!

Nissan

Suzuki

Opel

AUTO SERVICE WETTER
Al onze occasions met ster:
_.... 1 jaar garantie.

Lada 2104 1.3 1988,
Rat128,gnAPK,/1250.Zasta- Lada 2107 1.51987,
va750(Rat600mod.).APK12/
Lada 2107 1.6 1988,
91 ƒ 975: 020-6252361 antw.ap.
Lada Samara 1.5
Rat 131 Mirafiori diesel blauw ƒ12.500*
model 1984 ƒ 1750.
Volvo 343 L ..1982,
CAR TRADE HOLLAND B.V. Opel Kadett HB 1.3
Badhoevedorp, 020-6010680. ƒ15,500

21-15

Let op ! ± 8 0 auto's
V.a. ƒ800.- tot ƒ 20.000,bij Wagenpark Johan Boom
Zuiderakerweg 83 (Oranje hek)
Amsterdam -Osdorp,
Tel. 020 - 6105478.
V.a. ƒ 1500.- al garantie
Alle auto's APK, hoge inruil, financiering mogelijk
Geop. van 9.00 tot 19.00 uur.

APK + grote beurt v.a. ƒ,299'
DIESELSERVICE; ./,.;:.'
brandstofpompen; verstuivers;
cil.koppen vlakken. Garage^..'
motorenrevisie FEENSTRA/X
Industneweg 27, Duivendrëcht,-'
tel. 020-6980639.

APK keuring zonder afspraak,
Ook reparaties en onderhoud.
Garage West-Center, 2e v ' '
Peugeot 205, Diesel '88, Helmerstr. 15, tel. 020-6122476.:
ƒ 13.750.- Ford Escort Diesel,
A.P.K. KEURINGSSTATION
'85. / 8.500.- Seat Ronda GL
Keuren zonder afspraak
1.2 '87. ƒ7.800.- Nissan
Feenstra & Jimmink
Cherry 1.3 DX '85. ƒ5.500.Asterweg 24A A'dam 6364702
Renault 11 Lpg, '85. ƒ5.500.RADIATEURENBMW 315 Lpg, '83. ƒ5.500.- BLOKSMA
BMW 318 i, 5-bak, '81. ƒ 3.950.- warmtewisselaars, KapoeasOpel Ascona 16 S, h.b. '83,weg 17, A'dam, 020-6148385.
ƒ 3.950.AUTOSCHADE en richtspeciaVAN OSTADE GARAGE
list met prof. apparatuur. Ook
v. Ostadestr.182, 020-6625428, voor APK, laswerk en reparatie.
maandag t/m vrijdag.
Autobedrijf Been, Aalsmeer-

derdijk 386, Aalsmeerderbrug.
T.k. inruilauto's Apk gek.,
Kadett 1.2 LS, station Lpg, Tel. 02977-27262.
o.b., 1-'84, ƒ6250.- BMW. 315,
Lpg, 6-'82, ƒ 4950.- VW Golf C
Diesel, 6'-83 ƒ 5500. Kadett 1.6
LS, 5-drs. Stat., Lpg-o.b., lichte
schade, 3-'86, ƒ7500. Rekord
2.0 S Aut., 1-'84, ƒ4950. Rat
Auto goed en goedkoop
Croma2.0, 7-'87, ƒ8950
verzekerd, mnd/kwart. bet.
Citroen BX 14 RE, Lpg (m. lich- Alle verz. CELIE 020-6416607,
te beschad.), 5-'88 ƒ9950.
Citroen CX 2.5 Prestige, Aut.,
Autoverhuur
airco, 4-'82, ƒ4950. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, Tel 020- 6627777
*AAA MATZER BV*
Suzuki Jeep SJ413. Bj. '86,
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Div. personenwagens v.a. ƒ 25,
APK, Apr. '92, LPG, i.z.g.st.
Klaar terwijl u wacht.
div. bestelwagens v.a 11-17 m3
V.W. Golf, diesel, Cl. B]., '87,
Prijs n.o.t.k. Tel.: 020-6852555.
Ruilstarters en dynamo's.
+ autoambulance 020-6630836
Apk.
Schitterende
auto
Valkenburgerstraat 134.
ƒ11.950. Tel. 020-6105478.
Bij
Tel. 020-6240748.
VW. Golf diesel 3-drs wit m. 89
ƒ 17.450. Leaseprijs ƒ 470 p.m. Grote sortering ONDERDELEN
SKODA'S
VW. Jetta 4-drs blauw met. m. van schade-auto's, alle
nieuw of gebruikt
niet duur!!!
'88 ƒ13.950. Leaseprijs ƒ369. merken, alle bouwjaren.
KOPPENOL
Studenten 10% korting,
RAVENSTIJN, 02502-45435.
p.m.
VW.
Passat
Variant
(staJ. van Lennepstraat 16-22,
-auto-ambulance & oprijauto
Lid Nevar.
tioncar) diesel grijs met. m. '88
A'dam. Tel: 020-6180967.
-9-pers. bussen en pick-up's
ƒ 14.950 Leaseprijs ƒ 410. p.m.
TOYOTA-DE GRAAF
Avond- en nachttar.:
CAR TRADE HOLLAND B.V.
APe onderdelen voorradig.
Badhoevedorp, 020-6010680.
Condensatorweg 44, A'dam bestelwagen afhalen na 17.30
uur en de volgende morgen
Sl.dijk. Info: 020-6865511.
Talbot Samba, bj. '83, groen V.W. Jetta 1.6 GLS, bj. '81,
om 8.00 uur retour
Ook zaterdag geopend.
met. Zeer zuinig; i.z.g.st 2-drs., zeer mooie auto APK,
tegen 4 uur-tarief.
ƒ2950.- . . . Tel 020-6105478. ƒ2.950.-. Tel.: 020-6105478.
020-6794842, 020-6908683.

Autofinanciering
en verzekering

Volkswagen

Skoda

Peugeot

Meer Waar Voor Uw Geld!
Peugeot
205 XE Accent, rood
205 XL 1.1, rood
205 XE junior, wit
205 XS, donkergrijs met
205 XE Accent, wit
309 XRD. d. grijs met
309 GL 1.3, rood
405 GL 1.6i, grijs met
405 SR 1.9 wit
405 GLD blauw met
405 GRD blauw
405 GRD blauw met
505 GR 2.2 inj., grijs met
Citroen BX TRD autom., wit
Renault 9 GTX, Ipg, rood

Service en
reparatie

45.000
30.000
25.000
43.000
34.500
68.000
71.000
28.700
120.000
113.000
109.000
75.000
55.000
. . . 120.000
103.000

01.89
02.89
01.88
01.90
08.87
01.89
04.87
07.90
02.89
07.88
01.89
06.90
04.89
05.86
02.86

Ouke Baas

ƒ15.250
ƒ16.950
ƒ13.250
ƒ22.500
ƒ12.250
ƒ22.500
ƒ13.900
ƒ27.950
ƒ25.750
ƒ20.500
ƒ24.950
ƒ30.250
ƒ31.500
ƒ 14.000 Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
ƒ 9.950
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401

Talbot

Toyota

BROUWER t'iOJfA

Bedrijfsautos

Accessoires en
onderdelen

CHEVY VANS
Nieuw en gebruikt; diesel en
benzine. Officiële Europese
fabrieksgarantie, service en
onderhoud. Import USA Cars, AUTOBANDEN-UITVERKOOP
Keurenpl. 9, A'dam-Osdorp. Laagste prijzen in Amsterdam
Van Hallstraat 73, tel. 6865689
Tel. 020-6670121.

uit voorraad leverbaar
Ook nu enige speciale
Toyota Celica liftback,
Door inruil:
aanbiedingen van de nieuwe
m. '82, Lpg., puntgaaf, Nwe HI-LUXE, sept. '89, nw. model,
Rijscholen
Samara met 2 jaar volledige
Apk ƒ 2450.-. Tel. 02990-37825. 2.2 benz., 4x4 wd, open dak,
020-6943093
garantie, 100% financiering,
poly deck. Zeer mooie wagen.
TOYOTA
DE
GRAAF
of leasen vanaf ƒ 275,- p/m.
BMW 316, nw. mod. '84, kleur
Vr.pr. ƒ 26.500,- ex.
nieuw + gebruikt
Occasions met BOVAGwit, Apk. "een plaatje" ƒ 7.950.- GOUDSMIT FIAT Amstelveen
IMPORT USA CARS
Condensatorweg
44
Keuze
uit
50
gouden
Rat
Audi 80 18.S grijs met. LPG m, Tel. 020-6105478.
garantie, A.P.K., en Nationale
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp.
A'dam-Sl.dijk,
info-6865511
•
3
maanden
garantie
op
arbeidsloon
en
onderdelen
•
geen
occasions. Goudsmit Rat,
'88 ƒ'19.950 leasepr. ƒ 534 p.m.
Auto Pas
Tel. 020-6670121.
BMW 730 i, bj. '88, 1e eigen., Amstelveen. Tel.: 020-6470909
Ook zaterdags
CAR TRADE HOLLAND B.V.
OCCASION VAN DEZE WEEK: eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
Airco., Als nieuw ƒ 44.950.-.
Te
koop
Toyota Corolla 1.6 XL 20 Rijlessen & examen aanvragen ƒ 885,•
geen
beperkende
maatregelen
»
omruilgarantie
•
aanvulBadhoevedorp, 020-6010680.
Samara 1.3,. 3-'88, ƒ9.250.PANDA 1000S '88, ƒ7750.
Tel. 02990-37825.
• „SHOWROOM",
Station, nw. model okt. 88, Motorpakket inclusief examen-aanvraag ƒ 675,lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd.
Adres "verkoop:
PANDA 1000S '89, ƒ 9750,de autorubriek
46000 km, trekh., zonnedak, Snelcursus in 2 of 3 weken
Adm. de Ruijterweg 396-398
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
Renault Dealer Ronday.
voor Amsterdam
d.groen metall., zeer mooi. Vr. Spoedcursus theorie in 1 dag
A'dam, tel. 020-6825983.
Tel. 020-6237247.
en omgeving.
pr. ƒ 18.900,- Tel. 02979-87290. Diverse merken auto's, ook automaat
KOUDIJS AUTOBEDRIJF B.V.
Halen & brengen. Theoriecursus op video gratis
Tel. 020-6658686.
IMPORT USA CARS
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
Ruys de Beerenbrouckstraat 157
Alle soorten Pick-ups, Lumina APV Cargo, Chevy Vans,
1183 JG Amstelveen
Tel.: 020-6138473.
Volvo
Pontiac Trans Sport, tevens luxe wagens o.a. Beretta, Corsica,
Tel. 020-6455451
Mazda 323. 1.3 LX blauw met.
Caprice, Buick'Park'.Avenue. Volledige garantie, service
Halte
Sneltram:
',,Zonnestein"
1e
5
AUTOrijlessen
+
1e 3
± 1 7 GEBRUIKTE m. '86 ƒ8450. Mazda 626 2.0
Autosloperijen
VOLVO-DEALER BIEDT AAN: MOTORrijlessen a ƒ 25 per les.
en onderhoud. Tevens diverse auto's door inruil verkregen.
240 GL SEDAN
LX
Sedan
Ipg
wit
m.
'89
Peugeot 505 of 504
Volvo 740 GL, antra.m., '88, Michel geeft les in div. talen
Zie ook elders op deze pagina. Keurenplein 9, A'dam-Osdorp
wit,
105000
km.
'89;
740
GL,
bl.Autosloperij A. de Liede
ƒ14.950, leasepr. ƒ399 p.m.
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 020-6670121.
line, aut. '88; 740 GL Sedan Volvo 740 Gl, aut., LPG, '87 020-6853683, b.g.g. 6181775,
Neem geen risico: orig..
Mazda 626 8 LX 5 drs HB brons
Volvo 740 turbo, wit,
'86 075-174996 en 02990-34768.
KLEIN DEFECT GEEN BEZWAAR
LPG,
airco
'89;
360
GL
inj.
'88;
PTT-vrijwaring RDW '•
Chevy Van Globemaster '89,
in perfecte
met. Ipg m. '89 ƒ 17.950, leaVolvo
240
GL
2.3,
LPG,
wit,
'i
Chevrolet Cithecion, bj. '82,
340
GL
Sedan
aut.
'84;
340-'84
Bel: Randolf 010-4769164
alle opties. Zeer mooie wagen.
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
sepr. ƒ 486 p.m. Mazda 626 2 D
(s)loopauto's
Volvo
244
GL
2.3,
d.blauw,
'87
nwe APK, rijdt prima, ƒ 2450-.
A
1
conditie
t/m '89; 440 GL grijs, 45000 km.
Grijs kent. Volledige garantie,
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
LX diesel 5 drs HB rood m. '89
of Eric 020-6762795
HOOGSTE PRIJS
Tel. 02990-37825.
'89; 440 GL groen met., 42000 Volvo 244 GLE, antra.m., '83
service en onderhoud.
Gratis
halen
en
brengen.
2.0, 2.0I, 2.4i, 2.9i
ƒ15.950, leasepr. ƒ434 p.m.
Tel. 020-6198691 ' /
km. '89; 440 GL blauw met., Volvo 460 GL, blauw m., '90
• „SHOWROOM" verschijnt IMPORT USA CARS
Peugeot 205 GL diesel 7-'84
Diesel, 5-bak, L.P.G.
Tel.
A'dam:
020-6942145.
Mazda 20 GLX coupe grijs
Volvo 440 GLE, blauw m., '89
44000 km. '89.
huis aan huis in geheel
5
drs
5
bak
apk
nieuwstaat
Keurenplein 9, A'darn Osdorp.
met.
m.
'84
ƒ7.950.
AUTOWRAKKEN tegen de
Prijzen van ƒ 20.850'
Autorijschool Ferry
NIEROP de vrienden van uw Volvo 360 3-drs., blauw,
•'Amsterdam en omgeving.
ƒ7500 tel. 02990-22229.
Tel. 020-6670121.
Mazda 626 20 GLX 12 V. coupe
hoogste -prijs voor de 'deur
tot/41.000Volvo 360 GL sed., gr.m., '86
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Volvo, Vancouverstraat 2-12
Peugeot-dealer
Ipg zwart diverse opt. m. '90
gehaald. Autosloperij Jan.
Peugeot 305, G.T., blauw, met.
Volvo 340 3-drs.1.7, LPG, '89
Tel.: 020-6932074.
A'dam-west. 020-6183951.
Bel voor informatie
ƒ 23.750, leasepr. ƒ 670 p.m.
AMSTERDAM,
bj. '85, zeer snelle fraaie auto
Volvo 340 3-drs., 1.7, wit, 'i AUTORYSCHOOL MADURO Tel. 020-6361178 / 02907-6248.
OFF. FORD DEALER
CAR TRADE HOLLAND B.V.
HH.
hand.,
tegen
inr.prijzen:
sinds 1930
ƒ4.950.-. Tel. 020-6105478.
Volvo 340 3-drs., 1.7, gr.m., '87
v. KALMTHOUT & v. NIEL bv. Badhoevedorp, 020-6010680. 205 junior
Centerparts .':;>:
'87
Volvo 740 GL 23i, wit, ABS, c.v„ Volvo 340 5-drs., 1.7, rood, '87 Staat voor kwaliteit. Bel nu voor
2 CV 6 club 8-'86, apk 8'92, kl. Citroen BX, 1400 cc, wit, 9/88, Marktplein 11-29, Hoofddorp
ZUIDWIJK MINERVALAAN
66.000 km, incl. trekh., fiets.205
Accent
'88
1-'89, ƒ 25.000.340 1.7 DL, grijs Volvo 340 3-drs., 1.4, wit, '89 een afspraak voor een gratis vraagt sloop- en schadewawit, i.z.g.st., ƒ4950.
02503-13441.
AMSTERDAM - ZUID
proefrit. Tel. 6003882.
drager, imp., br. z.g.a.n. ban205XL-Mint"
'90
met., LPG, 3-'88, ƒ 10.750.
gens. Origineel R.D.W.-vrijwaTel.: 02503-41871.
ƒ 9.900 Volvo 440 GL, 3-'89, ƒ 18.500. Volvo 340 5-drs., 1.4, grijs, '89
den, APK, 3 mnd. gar., 1ste Ford Resta 1.1 inj. C, bj. 9/89,
309 XR
'88 205 Accent '86
Bovag erk. Rijschool Veronica ring. De hoogste prijs en geen
Volvo
340
DL,
3-drs.
diesel,
'89
205
Accent
'87
ƒ11.950
T.k. Citroen BX 19GT, okt '85, eig. ƒ 16.000: 071-120245.
405 GLi
'90
BEREBEIT,
Amsteldijk 25, Volvo 340 GL 3-drs. aut. wit, '89 Niassstr. 29, A'dam. Voor 60 risico. Tel. 6107942 of 6107946.
luxe uitv., 4 drs., 22.000 km,
Mercedes 190 wit sportv. ver205 Accent '90 ..'...ƒ 16.750 A'dam. Tel.: 020-6627777.
Lpg, trekhaak km.st. 141.000,
Citroen BX, 19 GTI, 8-'86, rood Vr.pr. ƒ 15.650. 023-272336.
Volvo 340 3-drs. aut., wit, '87 min. ƒ40, 45 min. ƒ30. Info
Grote sortering ONDERDELEN
laagd enz. enz. m. '85 ƒ 19.950. Inruil en financiering mogelijk 205 Junior '87
ƒ11.850
veel extra's, ƒ7500.
Rijschool Veronica: 6656955.
met., als nw., alle mog. opties Ford Granada 2.3 L Savoy, bj, Mercedes 260 E donker blauw Adres: Baarsjesweg 249-253, 205 GE '88
van alle schade-auto's, allé
ƒ 13.800 T.k. VOLVO 244, bj. 1979, LPG, Opel Corsa 5-drs. 1.3d.bl., '
Tel. 02990-43832.
A'dam, tel. 020-6121824.
+ alarm, Apk tot 8-92, ƒ 17.500, '84, zeer nette auto ƒ4.950.- Airco enz. enz. m. '89 ƒ37.950
Citroen
BX
16
TRS
aut.,
wit,
'86
APK
tot
juli
'92
ƒ1500.
Tel.
Celie 1e 10 lessen ƒ 42, 50 p.u. merken, alle bouwjaren.
205 GL '90
ƒ 15.950
BX 14E '87, wit, 1e eig.
075-169379 na 20 u.
Lada 2104 st.car, d.blauw, '87 Spoedcursus ƒ 1555. Theorie Ravenstijn, 02502-5435. '•'-:•
Tel. 020-6105478
leaseprijs ƒ 999- p.m.
LORIST PEUGEOT
205 XR 1.4 '88,schd. .ƒ14.850 02990-25829 na 18.00 uur.
i.z.g.st. APK, extra's w.o. 5e
proefex. a ƒ 6,25. 020-6416607. Het HOOGSTE BOD?? Bel
AMSTERDAM-CENTRUM
Citroen BX 19 diesel wit.
205 GR 1.3 '85 .... .ƒ10.750 T.k. VOLVO, 340-L, b.jr '84, apk
Ford Scorpio 2.9 GLI zwart met CAR TRADE HOLLAND B.V.
versn. licht, besch. ƒ6900.
ƒ12.950 6'92, 100.000 km. i.pr. st, pr.
Uniek mooi, m. '89 ƒ 13.950.
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
schuifdak m. velgen ABS m. Badhoevedorp, 020-6010680. Peugeot 104, '83, ...f 2.750 205 GR 1.4 '87
Tel.: 020-6475455.
„SHOWROOM"
Leaseprijs ƒ347 p.m.
Loop, sloop en schadeauto's
'90 ƒ 25.950, leasepr ƒ 664 pm. Mercedes 200 Diesel, bj. '84, Peugeot 205 Ace., '88/ 13.950 205 GR 1.4'88, schd../13.950 n.o.t.k. Tel. 02159-30671.
Postbus 156,
Citroen BX, 14 e, bj. '85, rood, CAR TRADE HOLLAND B.V. CAR TRADE HOLLAND B.V.
Rat
Uno,
'88
ƒ11.500.
309
XR
1.4
'89
ƒ15.500
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Nwe Apk, puntgaaf.. ƒ8950.VOLVO 340 DL
1000 AD Amsterdam
5-versn. i.z.g.st ƒ5.950.Peugeot 405 GR, '88, ƒ 19.250 405 GL Diesel '89 .. .ƒ 19.750
Badhoevedorp, 020-6010680. Badhoevedorp, 020-6010680. Tel. 02990-71733.
COBUSSEN Peugeot-dealer
Tel 020-6105478.
Peugeot 205 XE jr.,'87.ƒ11.000' Lada 2105 '87
.ƒ
3.950
UW VOLVO-DEALER
TIMO DE BRUYN
Baarsjesweg 249, Amsterdam
Alle auto's met
Fiat Panda 34 '85 .. .ƒ 4.950
Citroen BX 14 E grijs met Voor occasions en reparaties: Ford Sierra 20 cl. 4 drs. Sedan
Meeuwenlaan 128
Tel. 020-6121824.
3
maanden
Bovag-Garantie
3-12
mnd.
gar.
Inr.,
fin.
en
Mini
Ipg. Div. opties. Bruin met. m.
riieuwstaat m. '88 ƒ 10.950.
Tel. 020-6369222
van BX, Visa en 2CV6.
Koop- of VERKOOPPLANverz.
mog.
Ook
inkoop.
Volvo
340,
eerste
eig.,
sept.
tevens
service
en
reparatie
DE HOOGSTE PRIJS
Leaseprijs ƒ300,- p/m.
Ook voor leasing
APK klaarmaken tegen gered, '89ƒ 17.950, leasepr/486 p.m.
Minervalaan
86,
020-6629517.
'86,
51.000
km.,
APK,
ƒ6750.
2e
Weteringdwarsstr.
43
t/m
47
elk merk auto a contant met NEN? Bel dan snel Nationale
CAR TRADE HOLLAND B.V. prijz. Verk. van losse onderd. CAR TRADE HOLLAND B.V. Mini '80, zeer zuinig, APK, radio
Tel. 020-6237669.
Donderdags koopavond.
Tel.: 020-6273222.
vrijw.bewijs. Tel. 020-6105478. Occasionlijn. 023-365206; ';'•:
Badhoevedorp, 020-6010680. Tel 020-6680820 en 075-702625 Badhoevedorp, 020-6010680. etc., ƒ 1300. 020-6792263.
Wegens vertr. van part.
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
Te koop gevr. Peugeots' 404;
VOLVO 343 DL '77, van part.,
HOOGSTE PRIJS
VOLVO 740 GL, 6-'86, stuur504,505, J5.604 TD. Schade'of
APK tot 7-'92, in z.g.st.,
bekr., radio/cass., onberisp. st. voor elk merk auto, a contant, sloop.
Autocommerce,
121.000 km's, perfecte motor, Vr.p'. ƒ 15.500. 020-6430335.
Seat
met vrijwaringsbewijs.
Door inruil:
023-338895.
. "'.
ƒ 1500. Na 18 u. 020-6003207.
Tel. 02990-37825.
ROVER 825 Ipg Sterling, LPG, SEAT AUTOCENTRUM APC
•
Handelaar
of
particulier.'-.
INKOOP
AUTO'S,
±
ANWBmrt '88, APK 4-'92, als nieuw.
Off. Seat-dealer
Uw auto(s) aanbieden in>;
pr., snelle afw. a contant m.
Import USA Cars, Keurenpl. 9,
voor Groot-Amsterdam
vrijw. bew., def. geen bezw. „SHOWROOM" is dé manier.
A'dam-Osdorp. 020-6670121.
2e Schinkelstraat 18-28,
Tel. 020-6658686. •'•,-:Nu halen en 1 augustus 1992 betalen * Tel. 020-6108280/6149352.
A'dam, tel. 020 - 6763335
Off. ROVER DEALER:
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg Seat Fura 900 GL. wit model
bij: VAN DER POUW - PEUGEOT
40-42, A'dam-Sl.diik,- 6131375 1986 ƒ 5250.
Ook voor A'dam-Noord.
DIVERSE PEUGEOT'S BOUWJAAR '85/'91
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort.
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op
205 ACCENT, XRD, XAD,
Badhoevedorp, 020-6010680.
ROVER DEALER
In Het Parool en in de maar liefst 18(!) nieuws- en huis-aankomt dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?
OPENING HOLLAND CASINO.'•::•:'
405 GL, GR, BREAK'S, MI-16
Minor Motorcars
Seat Ibiza 1.5 SLi, 10e mnd 90,
huisbladen van Weekmedia die in Groot Amsterdam
Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt
505
GL
SEDAN
biedt aan:
16.000 km., kl. rood, 1e eigen.
worden verspreid. Totale oplage 750.000 exemplaren.
u contact met zo'n 750.000 potentiële kopers.
Rover 820 SI fastback,
ƒ 14.950.-. Tel. 02995-2450.
In verband met de opening voor het
' •:
11/90, 32000 km
bij: CASPARUS FIAT - LANCIA
publiek op zondag 3 november a.s. van '.'
Rover Sterling12/87, 80000 km Seat Ibiza GL, 1.2. bj. '87, Van,
Geef nu uw advertentie
i.z.g.st., Nwe. Apk. . ƒ6950.het Holland Casino (Lido) nabij het
Rover 216 Vitesse
DIVERSE FIAT'S EN LANCIA'S '86/'91
Leidseplein in Amsterdam brengen de
08/88, 60000 km Tel. 02990-37825
PANDA'S IN ALLE UITVOERINGEN
In 4 dagen zo'n 750.000
Ja, ik wil mijn auto verkopen. Plaats daarom de onderstaande tekst zo
Rover 213 S 04/88, 57000 km
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
UNO'S 45, 45 S, 70 SX, EN AUTOMAAT
Adverteren in
vonkende
verkoopspoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM. Ik sluit een betaal-/
en diverse andere
LANCIA YPSILON EN Y 10
Weekmedia in samenwerking met
„SHOWROOM"
contacten.
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in.
gebruikte Rovers
DELTA GT, EN DIVERSE THEMA'S
FAX: 020 - 665.63.21
Holland Casino's in week 44 (29, 30 en 31
AUDI/VW DEALER
Contactweg 47, Amsterdam,
Tel. 020-6869611
Lod. v. Deysselstr. 77,
Tel. 020-6116715

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

Tel. 02990-37825.

Zeilemaker-Opel

kord 20 S m. '84 ƒ4950. Opel
INRUILWAGENS
Rekord 20 S m. '79 ƒ 1250.
Constant keuze uit 100 auto's
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Burg. D. Kooimanweg 7,
Badhoevedorp, 020-6010680.
Purmerend 02990-22551.

±50 auto's, APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstr. Haarlemmerw.
bij
molen.
020-844079. Tevens INKOOP.

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions.
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
Te|. 02975-62020.

5 STERREN AUTO EN
MOTORRIJSCHOOL

Chevrolet

Ford

Mazda

Scorpio's

Cobussen

Citroen

Mercedes Benz

Van Vloten
Amsterdam

Auto's te koop gevraagd

Rover

Algemeen

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop

LIDO LEIDSEPLEIN AMSTERDAM." J:

sie bon

Naam:

Minor Motorcars BV

Adres:

Sloterkade 40-44, A'dam
tel. 020-6177975

Postcode + Plaats:.
Telefoonnummer: _

Renault

. Handtekening:.

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

prijs excl.
6% B.T.W.

prijs incl.
6% B.T.W.

RENAULT 19 GTS, 1989, met
katal., 59000 km., ƒ 16.750,Tel. na 18.00 u.: 020-6764326.

1
2
3
-g 4
f

5

ï;
8

9

Renault 18, Aut. 1e eig. m. '82
50.000 km., i.g.st., boekjes ter
inz. ƒ 2950.-. Tel. 02990-37825

-

10

Auto's in

25,00

26,50

36,00

38,16

47,00

49,82

58,00

61,48

69,00

73,14

80,00

84,80

91,00

96,46

102,00

108,12

vliegen de deur uit!

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsteidam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 13V
Rokin 110, Amsterdam. Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan der Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.

Renault 5 GTL, eind '82, 57.500
km. APK 2/'92 i.z.g.st. ƒ3250.
Tel.: 020-6343703.
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020- 561 96 11.

Saab
SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh., rep., apk
Nieuwe
Royal Class Saab's
v.a. ƒ 17.000,-ü
Hoofddorp, 02503-14097

Seat Marbella, bj. '88, 29.000
km., kl. rood, als nieuw ƒ 7950.
Tel. 02990-37825.
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
A'dam - 020-6686146.
AUTOBOULEVARD.

Subaru
MOOY EN ZOON
In PRIJS gelijk,
in SERVICE beter!
Ook voor een gegarandeerde
occasion.
OKTOBER:

Aktiemaand!
Wij presenteren een grandiose

najaarsshow

bij: OTO // ICI CITROEN
DIVERSE CITROEN'S BOUWJAAR '86''90
AX 1.0 en AX 1.1 SPIRIT
BX 16 TRS, VISA MET LPG

Ook uit diverse merken kunt u kiezen
en volgend jaar betalen:
FORD ESCORT 1.4 '90, KADETT 1.3 '87, HONDA AERODECK
'87, FORD SIERRA '89, VOLVO 440 GLE '89,
VOLVO 740 GL DIESEL '90, NISSAN SUNNY '87.
MINI '88, SEAT MARBELLA '90

oktober) een speciale iull colour bijlage óp; •
dagbladformaat.
' ':
Deze bijlage wordt in Groot Amsterdam in1
een oplage van 650.000 exemplaren
verspreid. De redactie besteedt in
minimaal 3 pagina's aandacht aan de
opening en het uitgaanshart van
Amsterdam.

ALLE AUTO'S A.N.W.B. GEKEURD
EN BOVAG GARANTIE BEWIJS
* MAX ƒ 10.000,- vraag onze voorwaarden.
V.D. POUW PEUGEOT 02940-15110
CASPARUS FIAT LANCIA 02940-15108
AMSTELLANDLAAN 1 WEESP

in het overdekte winkelcentrum
OTO // ICI CITROEN: 02940/16661,
'Groenhof' aan de Groenelaan,
HOGEWEYSELAAN 21, WEESP
Amstelveen-Zuid,
van 21 t/m 26 oktober.
•SHOWROOM: De autorubriek voor Amsterdam en omgeving.
Bel voor info:
Oplage 750.000 ex.
Elke week in Het Parool én
Ruysdaelkade 75, A'da'nr-O
alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van WEEKMEDIA.
Info'020-6623167-6732853
Tel. 020-6658686.

Voor meer informatie kunt u kontakt
opnemen met Nico van Braam
(020-562.3069).

U bent tot 300 gulden voordeliger uit met
het Spaarlampen AktiepaKket.
Het PEN helpt u graag aan de spaarlamp.
Dat bespaart ü heel wat geld en het scheelt ons
allemaal energie. Wat weer beter is voor het milieu.
Daarom krijgt u van ons 20 gulden korting
als u vóór 2 december 1991 ons Aktiepakket van
4 spaarlampen naar keuze aanschaft.
U betaalt dan geen f138,- maar slechts f118,- En
dat geld kunt u dubbel en dwars terugverdienen!

nv PEN energiebedrijf noord-holland

Zo spaart de spaarlamp. Een spaarlamp is
een elektronische lamp die bij dezelfde lichtopbrengst circa 5 keer minder stroom verbruikt dan
een gewone gloeilamp. Daarnaast gaat een spaarlamp ruim 8 keer zo lang mee.
Als u het Aktiepakket van 4 spaarlampen
koopt kunt u zo tot f300,- op uw energierekening besparen. Hierbij is de aanschaf prijs
van die spaarlampen al verrekend.

Profiteer nu van de Spaarlampenaktie.
Gebruik de waardebon die u per post hebt
gekregen en ga ermee naar uw verlichtingswinkelier.
U kunt een deel van het bedrag ook in termijnen betalen die worden verrekend met uw
energienota. Doe het vandaag nog, dan spaart u
geld en milieu.
Voor meer informatie: 072-182220.

DEZE WEEK
MET SPECIALE
WOONBULAGE

Los nummer ƒ 1,50

51e jaargang nummer 45

Handel in softdrugs nauwelijks aan te pakken
ZANDVOORT - De gemeente kan de handel in softdrugs in Zandvoortse
horecagelegenheden nauwelijks rechtstreeks aanpakken. Alleen als de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid in gevaar zijn gekomen, kan de plaatselijke overheid ingrijpen. Het college van burgemeester en wethouders is dan
ook zeker van plan dat te doen. Daarnaast zal de gemeente een ontmoedigingsbeleid gaan voeren, door scherp te controleren op het naleven van
allerlei regels. Bij handel in harddrugs wordt onmiddellijk de vergunning
ingetrokken.

Van ongeveer zes horeca-gelegenheden in
het centrum van Zandvoort, is het bekend of
bestaat het sterke vermoeden, dat er softdrugs worden verkocht. In hoeverre er ook
harddrugs worden verkocht, is niet duide
lijk. Dat meldt de ambtelijke nota 'Aanpak
van drugsgebruik en drugshandel in hore-

gedrongen, omdat de drugshandel veel overlast met zich mee zou brengen. Het college
geeft toe dat er, met name bij omwonenden
van de horeca-gelegenheden, sprake is van
overlast, plus algemene gevoelens van onveiligheid.
'Voor ons aanleiding om het gemeentelijk
beleid inzake dit soort horeca-inrichtingen
aan te scherpen'. Dat nieuwe beleid moet
ca-inrichtingen' die deze maand aan de ge- eind van dit jaar ingaan.
meenteraad wordt gepresenteerd.
Het college van burgemeester en wethouders heeft onderzoek laten verrichten naar Parkeren
de mogelijkheden om de drugshandel aan te Als overlast noemt de nota het 'lukraak'
pakken. De gemeenteraadsfractie van de parkeren van auto's in de buurt, samenschoVVD heeft daar geruime tijd geleden op aan- lingen en geluidsoverlast, bezoekers die hun

'behoefte' doen in de portieken en/of dreigementen uiten aan het adres van omwonenden. In het verleden zijn al verboden wapenbezit en heling van gestolen goederen geconstateerd. De horeca-zaken zouden grote aantrekkingskracht uitoefenen op jongeren uit
Zandvoort en uit de regio.
Bij overlast is een aanpak mogelijk, die
zich voornamelijk beperkt tot bestuurlijke
maatregelen, zoals het intrekken van vergunningen en het tijdelijk sluiten van de
horecagelegenheid. Deze maatregelen kunnen ook genomen worden als drugs worden
verkocht aan jongeren onder 16 jaar, als de
zaak vlakbij een school is gelegen of als er

levert eerste
huurwoningen op
ZANDVOORT - Op de voormalige voetbalvelden aan de
Van Lennepweg heeft woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht deze week de eerste woningen opgeleverd. Zes
gezinnen ontvingen uit handen
van EMM-medewerkster Annemiek Jansen de sleutels van
hun nieuwe huurwoning. De
bewoners wachten nu met
smart op de bestrating. De gemeente heeft inmiddels een
oplossing gevonden voor de
berg vervuilde grond, deze gaat
naar Beverwijk.
„Het is een aardige woning, precies
zoals we verwacht hadden", zegt mevrouw Groenestein uit de Ampèrestraat.
Afgelopen donderdag mocht zij als
eerste de sleutel van een van de nieuwe woningen, gelegen aan de doorgetrokken Martinus Nij hof f straat, in
ontvangst nemen. In totaal werden
er zes opgeleverd afgelopen week,
waarvan ook een aan de familie
Groszenipper, nu woonachtig in een
flat in de Lorentzstraat. „We zijn er
dolblij mee", zegt mevrouw Groszenipper, „onze twee zoons ook. Met
name omdat we nu een tuintje hebben",
s** '

Hondje
Met dat laatste is ook de tienjarige
Ilona Maas, uit de Celsiusstraat, erg
blij. Zij komt in het zelfde blok,
maar een paar huizen verderop te
wonen. „Mijn moeder heeft altijd gezegd dat ik een hondje kon krijgen,

Te
De zaalvoetballers van Jaap
c
Bloem konden het maandag
O
niet bolwerken tegen het hoger geklasseerde Volendam.

Ir. Louwes, de naamgever
van de Zandvoortse reddingboot, was afkomstig uit de landbouw.

7

9
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Onzedelijk
ZANDVOORT - Een achttienjarige
Zandvoortse is maandagmiddag
door een nog onbekende man achtervolgd en onzedelijk betast. Hij
achtervolgde haar vanuit de trein uit
Haarlem richting Zandvoort-noord.
Nabij de Potgieterstraat werd hij
handtastelijk, waarna de vrouw het
op een gillen zette. De man ging er
toen als een haas vandoor.

„Ons huis is keurig opgeleverd", verklaart een van de nieuwe bewoonsters. „Maar de straat is een aanfluiting", zegt zij, wijzend op de zandweg voor de deur. Van een stoep of
wegdek valt op dat moment nog
niets 'e bespeuren. De aannnemer
zou d; ze week met de aanleg daarvan beginnen.

Aanleiding tot dat schrijven was
het grote aantal klachten dat op het
raadhuis binnenkwam, in verband
met obstakels van ondernemers op
de stoep. Die klachten waren destijds voor de Partij van de Arbeid
aanleiding om een motie in te dienen, waarin op een strenge controle
werd aangedrongen. Er werd een
'Nota inzake voorwerpen op de weg/het trottoir' opgesteld, waarvan de
Bij sommige horeca-ondernemin- gemeenteraad deze maand de
gen blijft een terrasruimte over van nieuwste versie bespreekt.
Per winkel of andere onderneminder dan een meter breed. Het
college van burgemeester en wéthouders verwacht echter dat deze
toch meer ruimte zullen innemen
bij de exploitatie. Daarom zullen terrassen met zo weinig ruimte niet
toegestaan worden in Zandvoort.

3

[j De ATV-pagina staat deze
| week in het kader van 'wo!j nen'. Met ondermeer een interview
l met trendy woninginrichter Jan des
i Bouvrie.

Aanfluiting

maakt, heeft een groot aantal ondernemers inmiddels een vergunning
aangevraagd.

Congres
Gran Dorado beschikt sinds
vorige week over een modern en compleet congrescentrum.

| Wonen

Ex-echtgenoot
ZANDVOOET - Een 31-jarige
Zandvoorter heeft maandag vernielingen aangericht in het huis van zijn
ex-vrouw, aan de Kerkstraat. Daarbij
verwondde hij zichzelf, de vrouw
bleef ongedeerd. De politie moest er
aan te pas komen om de man uit
huis te verwijderen. Hij zou later alsnog aangehouden worden.

momenteel nog een grote berg vervuilde grond, deze bevindt zich
slechts op enkele meters afstand.
Daarvoor is inmiddels een oplossing
gevonden. De gemeente kan de
grond, vervuild met zware metalen

Uw krant niet
ontvangen?

en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's), kwijt op een
stortplaats in Beverwijk. Over de
kosten daarvan zegt gemeentevoorlichter Egon Snelders: „Daarvoor is
een bedrag van 80.000 gulden gereserveerd en we denken dat we binnen dat budget blijven".

Drie caf éterrassen moeten verdwijnen
ZANDVOOET - Op de trottoirs in Zandvoort moet een
obstakelvrije zone komen van
minimaal 1,20 meter breed.
Volgens een gemeentelijke
nota over voorwerpen op de
weg en op het trottoir geldt dat
bij zowel uitstallingen of reclarneborden van winkeliers als
bij cafeterrassen. Naar verwachting moeten er in het centrum. drie terrassen verdwijnen.

Lichamelijk gehandicapten
Q
willen gewoon als mens beO
handeld worden, zegt Nieuw Unicum directeur Burggraaf. Dat geldt
ook in horecagelegenheden.

S
|j
j|
jj

als we een huis met een ti n hadden". Haar vriendinnetje Irir. a Maas
komt toevallig naast haar te wonen.
„Wij hebben alles al ingepakt voor
de verhuizing, onze kat is nu al zenuwachtig". Het zijn 'hele mooie
huizen' zeggen beide dames, hoewel... De (mintkleurige) deuren van
de koopwoningen zijn niet mooi om
tegenaan te kijken, vinden zij. „En
onze schuurtjes zijn een beetje
klein". Nader onderzoek leert dat de
schuurtjes een oppervlak van twee
bij twee meter hebben en samen met
een trapkast de enige bergruimte
vormen. „Dat is een beetje aanpassen", vertelt de heer Visser, een van
de buren.

Eendracht Maakt Macht levert de
komende drie weken ook de overige
eengezinswoningen op, waarvan er
in totaal 31 zijn gebouwd. De woningen hebben drie slaapkamers en de
huursom bedraagt rond de 630 gulden per maand. Kort daarop zullen
ook de junioren- en seniorenwoningen klaar zijn, in totaal vierentwintig stuks, verdeeld over twee flatgebouwtjes. Van de Slokkerwoningen
is een gedeelte eveneens in een ver
stadium.
Voor een rij nieuwe huizen ligt

IX/leras

openlijk reclame wordt gemaakt voor de
drugs.
Bovendien wil het college een ontmoedigingsbeleid voeren, wat vooral inhoudt dat
er zeer nauw zal worden toegezien op het
naleven van wettelijke regels en vergunningsvoorschriften. Nieuwe zaken mogen
pas open als zij alle vergunningen binnen
hebben, of kunnen eventueel worden geweerd door het veranderen van bestemmingsplannen.
Bij handel in harddrugs mag direct opgetreden worden. Het Openbaar Ministerie is
van mening dat deze scheiding tussen soften harddrugs in stand gehouden moet worden.

Volgens Snelders wordt binnen
twee weken een begin gemaakt met
het verwijderen van de grond, die nu
ming wordt slechts een reclame- of nog verscholen gaat onder een laag
aanduidingsbord toegestaan, dat in zand. Die was aangebracht om • Voor een aantal koopwoningen van Slokker ligt een enorme berg vervuilde grond. De gemeente heeft nu een oplossing gevonden. FOIO Bram stijnen
direct verband moet staan met de stankoverlast tegen te gaan.
activiteiten die daar worden gepleegd. Het bord moet direct tegen
de gevel worden geplaatst en er moet
een obstakelvrije zone van 1,20 meter overblijven.

Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

Uitbreiding raadhuis waarschijnlijk op palen

Dat laatste geldt ook voor andere
winkeluitstallingen, al zal dat voor
de winkeliers in sommige straten
wat problemen geven. Zo is er bijvoorbeeld in de Kerkstraat en in de
Haltestraat her en der niet of nauwelijks ruimte over. Of daar nog een
uitstalling mag komen, moet per geval bekeken worden.

ZANDVOORT - Het raadhuis kan op twee manieren worden
uitgebreid: door aanbouw aan de achterzijde, op palen om geen
parkeerruimte te verliezen. Of door nieuwbouw aan het Baadhuisplein. Het onderzoeksbureau Twijnstra Gudde adviseert de
uitbreiding aan de Swaluestraat.

Burgerzaken in de Schoolstraat.
Voor Twijnstra Gudde en de in 1990
ingestelde Medezeggenschapscommissie is uitbreiding aan de achterkant van het raadhuis de meest voor
de hand liggende oplossing, vanweDe uitbreiding is noodzakelijk om- 'opeengepakt'. Dat was al duidelijk ge de kosten, werkomstandigheden
dat het ambtenarenapparaat mo- bij de reorganisatie van de gemeente en 'interne flexibiliteit'. Hierover is
menteel op een te kleine ruimte is en het afstoten van de watertoren en in het verleden al het nodige gefilosofeerd in de commissie Ruimtelijke Ordening. Zo zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn om de parkeerruimte te handhaven, door de aanbouw op palen te zetten.

plein, officieel Kerkplein 9, zou de
huidige pizzeria aangekocht moeten
worden, maar dat heeft als nadeel
dat de ambtenaren niet onder een
dak zitten en moeten oversteken.
Voordeel van nieuwbouw op deze
plek is - volgens het college - dat
hiermee een bijdrage geleverd zou
kunnen worden aan het verbeteren
('upgrading') van het dorpscentrum.

Ontmoetingsdag gezellig Zandvoorts 'onderonsje'

In overleg met Horeca Nederland,
afdeling Zandvoort, is vastgesteld
dat de minimale - beschikbare breedte 1,20 meter moet bedragen.
De konsekwentie is dat er ongeveer
drie terrassen in Zandvoort geheel
of gedeeltelijk moeten verdwijnen.
Voor het verkleinen van een aantal
terrassen wordt een overgangsterniijn van een jaar voorgesteld. Dat
geldt indien er minder dan 1,50 meter beschikbaar is op het trottoir,
terwijl er in het verleden toch een
vergunning is verleend.

ZANDVOORT - Ruim
driehonderd Zandvoortse ingezetenen werden
gistermiddag feestelijk
door het Comité Ontmoetingsdag Zandvoort
in Gran Dorado onthaald. Dankzij de inzet
van een groot aantal
vrijwilligers werd deze
twintigste ontmoetingsdag een zeer geslaagde
feestdag.

Zoals vrijwel jaarlijks hadden zich ook dit keer meer
Klachten
belangstellende
ouderen
De obstakelvrije zone van 1,20 meter aangemeld, dan het comité
geldt ook bij reclame- of aandui- kan ontvangen. „We moesöingsborden, of anderssportige uit- ten ons helaas beperken tot
stallingen van de winkeliers, waar- driehonderd mensen", zegt
voor zij overigens een vergunning voorzitter Jan Brabander.
moeten hebben. Nadat de gemeente „Voor meer mensen hebben
dat laatste vorig jaar oktober mid- we helaas geen ruimte". Het
dels een brief heeft duidelijk ge- feest stond gisteren enigszins in het kader van het
twintigjarig jubileum. Er
waren dan ook medewerkers (zoals ook nu allen vrijwilligers) van het eerste uur
uitgenodigd, waaronder pasVeel gezelligheid onder elkaar stond ook op de ontmoetingsdag voorop. Foto Anko stoffels
Datum
HW
LW HW LW tor Kaandorp en de dames
;nov
03.26 11.14 15.4523.45 De Leeuw, Stolp en Van Ma°nov
04.08
-.- 16.19 12.00 ris. Jo Castien, eveneens Daar kreeg hij gisteren van doen op een groot aantal tend te komen opspelden, 's
8
Morgens vroeg al was de onnov
04.46 00.46 16.55 12.46 vanaf het eerste uur betrok- het comité een bloemetje be- vrijwilligersorganisaties",
bevestigt Brabander. De geveer 25 personen tellende
O nov
05.19 01.15 17.31 13.20ken bij de organisatie, ver- zorgd.
voorbereidingen
waren 'ophaaldienst' op pad geH nov
05.58 01.44 18.10'14.01 leent nog steeds medewer2
maanden aan de gang, dins- gaan, onder leiding van Piet
nov
06.32 02.05 18.45 14.25 king aan de Ontmoetings- Vrijwilligers
dag werd er nog hard ge- van Meelen, orn alle ouderen
3 nov
07.04 02.45 19.24 15.06 dag.
Ook dit jaar hebben zich werkt om de tafels feestelijk veilig naar Gran Dorado te
4 nov
08.01 03.24 20.35 15.56
De heer van Maris, die weer tientallen vrijwilligers te dekken en van vierhon- brengen. Het bungalowpark
Ï 5 nov
08.55 04.15 21.50 16.45
sinds jaar en dag penning- ingezet om van de Ontmoe- derd rozen corsages te ma- had de zaal gratis ter bemeester is, kon niet brj het tingsdag één groot feest te ken. De Haarlemse bloe- schikking gesteld. „Zij heb^aanstanden:
feest aanwezig zijn, vanwege maken. „We hebben geluk- menmeisjes waren uitgeno- ben erg veel voor ons ge=K: dond. 14 nov. 15.01 u.
ü
opname in het ziekenhuis. kig weer een beroep kunnen digd om deze woensdagoch- daan", zegt Brabander.
°odtij: 16 nov. 10.04 u. NAP+55cm

Waterstanden

Beide mogelijkheden, overgebleven uit een totaal van dertien, worden vanavond besproken in de commissie voor Ruimtelijke Ordening.
„Evenals een flink aantal an- Oversteken
Het doel is voor beide oplossingen
dere bedrijven dat een bijVoor nieuwbouw aan het Raadhuis- plannen te laten ontwikkelen.
drage heeft geleverd".

Musici
Voor de presentatie was opnieuw Hans van der Togt benaderd, maar deze bleek verhinderd. Dat leverde echter
geen problemen op omdat
de artiesten zichzelf presenteerden. Voor het ochtendprogramma waren musici
uilgenodigd van het Koninklijk Conservatorium uit Den
Haag, voor een licht klassiek
programma. Voor 's middags stonden De Wilina's
(accordeon)
genoteerd,
evenals Mas Bes (komische
voordrachten) en Toos
Scholten (zang). De produktie en presentatie daarvan
waren in handen van Wim
de Vos.
Ondertussen hadden de
honderden Zandvoortse ouderen gelegenheid om de
contacten met oude vrienden en kennissen weer eens
op te halen. Velen zijn elkaar
uit het oog verloren door
verhuizing, of doordat zij
nauwelijks nog de straat op
komen.
Tussen de ontmoetingsdagen door, proberen allerlei
vrijwilligersinstanties, zoals
Rode Kruis, ANBO en
SWOZ, die contacten wel in
stand te houden door het organiseren van spelmiddagen
en andere gezelligheidsactiviteiten.

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
zich in mijn
Omdat ik graag wil weten
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik liet Xandvoorts Nieuwsblad
13 weken voor maar ƒ 11,00

Nieuwsblad
Naam: uu \ '
Adres:
Postcode l'l.uis
Telefoon- . . .
lïifo B.mknr, .. .
IXuru.i \\vi\i ik .1! otmiv en Ivt.ul per G tiuand ƒ 4,75* d kwartaal./' 15,00
O lult].ur ƒ 2~.W G j.nr ƒ 49.00

* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling. Voor postabonnees gelden
andere tarieven.
l' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: (UO- WvS.l.i.OO.
Stuur dew.' bon in een open envelop naar
\Veekmedia, Antwoordnummer 10051. 1000 I'A
Amsterdam, l' hoeft geen post/egel te plakken.
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FAMILIEBERICHTEN

Vakkundig
gediplomeerd

Maandagavond 18 november a.s.
om 20.00 uur spreekt de bekende
Zandvoortse huisarts

Getrouwd

Simon Verschoor
en

R. Drenth

Petra Hermkens

over

Zandvoort, 6 november 1991
Celsiusstraat 128

PEDICURE
voor algehele
voetverzorging

Ï/MOKW

T. C. PaapLukkassen
tel. 02507-17413

Gemeentelijke diensten 15 november beperkt
De gemeente verandert van computersysteem. Met het nieuwe systeem kan
de snelheid en de accuratesse van de dienstverlening voor de burger vergroot
worden.

„Oorzaken van ziekten"

Dankbaar voor alles wat hij voor mij heeft betekend, deel ik u met droefheid mede, dat van mij is
heengegaan, mijn lieve man

Johannes Everardus Geldermans

Discjockey

U bent van harte welkom.

Bellen tussen
20.00 en 22.00
uur
02507-12035

Zaal open om 19.30 uur

op de leeftijd van 71 jaar.
E. Geldermans-Paap

Voor koffie wordt gezorgd.

2041 LB Zandvoort, 2 november 1991
Van Lennepweg 512
De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

Café in
Zandvoort
zoekt

Plaats „Gezondheidscentrum",
Beatrixplantsoen 1, Zandvoort.

023-315855
| ASSOCIATIE UITVAARTVERZORGING
.'..';

op de leeftijd van 77 jaar.
Mede namens de familie:
H. Kaufmann

wenst haar lid

B?»

Mr. Drs. Richard
van der Sloot
van harte geluk,
ter gelegenheid van het behalen van zijn

200 gram

en verdere familie

Doctoraal examen in het
Nederlands Recht, alsmede in het
Internationaal Recht aan de
Universiteit van Amsterdam.

Correspondentieadres:
Celsiusstraat 72
2041 TL Zandvoort
Gelegenheid tot afscheid nemen op de dag der
uitvaart van 9.45 tot 10.15 uur in het Uitvaartcentrum van Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7
te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag
8 november om 11.00 uur in het Crematorium
Velsen te Driehuis (Westerveld).
Gelegenheid tot condoleren na de crematie in een
der ontvangkamers van het Crematorium.
Vertrek Poststraat 7 om 10.20 uur.

-Qckte

Amsterdam,
Mr. J. v.d. Beidt
(Praeses)

algemene

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

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

DAG- EN AVONDSERVICE EN GEEN VOORRIJKOSTEN

1. Van Lennepweg 55, huur ƒ303,58 per maand.

Tel 02507-31068

2-kamerwoning met c.v.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ2130,00 zijn.

Hiep, hiep, hoera!

Ristaurante Pizzeria

39 jaar
Vrienden
BEDANKT

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

voor de gezellige avond in bar
Brinck en de mooie (exotische)
cadeaus.

Fred

2.
3.
4.

Verleende bouwvergunningen
047B-90 Zandvoortselaan 163 - oprichten woonhuis en garage
139B-91 Brederodestraat 51
- plaatsen dakkapel
Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks In hun belang
menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen
na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

Euro loodvrij ƒ l .84
Super benzine ƒ l .99
Diesel
ƒ1.12

W. v.d. Veld
DE STRAKKE KASTSYSTEMEN VAN PASTOE . . .

Onze aanbieding:
de eerste 5 lessen 32,50 per les

Voorgenomen hinderwetvergunning

SERVICESTATION

vervolglessen 42,50 per les
ook voor spoedopleidingen

(bij Palace Hotel)

te». 02507-19188

, •

. . . NU OOK
IN HEEL VEEL
(GLANS)KLEUREN!
Type L160 variabel m hoogte.
Breedte naar keuze en nu ook in
3 dieptes tot 54 cm' Elk TV-toestel
ingebouwd worden'
Kom naar onze showroom

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

- oprichten aanbouw en plaatsen berging
- plaatsen kap op garage

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

WAAROM BETAALT
U BIJ EEN ANDER
WEER VOOR
HETZELFDE PRODUKT

3-kamer eengezinswoning, Hobbemastraat, huur ƒ333,19 per
maand.
Gevraagd: 4-kamer eengezinswoning in Tranendal of Oud-Noord (buurt
Van Lennepweg)
4-kamer flatwoning, Flemingstraat, huur ƒ 740,32 per maand.
Gevraagd: 2- of 3-kamerwoning richting centrum.
4-kamer flatwoning, Keesomstraat (1e verdieping, duinkant), huur
ƒ743,74 per maand.
Gevraagd: 3- of 2-kamer(flat)woning niet in Nieuw Noord.
5-kamer eengezinswoning, W. Kloosstraat, huur ƒ 442,66 per maand.
Gevraagd: 3-, eventueel 2-, kamerbenedenwoning in het centrum.

Toeijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EEM.

U kunt nu lessen in de sportieve
MAZDA 323 F

De plannen liggen gedurende de Inspraaktermijn ter Inzage bij de sector
Eigendommenbeheer, afdeling Clvieltechniek & Bouwkunde, Raadhuisplein
4. De openingstijden zijn van 9.00-12.00 uur.
Schriftelijke inspraakreacties kunnen worden gericht aan burgemeester en
wethouders van Zandvoort, postbus 2,2040 AA Zandvoort, onder vermelding
van 'Inspraak Zandvoortselaan'.
Voor nadere informatie: telefoon 02507-61555 of 61492.

Aangevraagde bouwvergunningen

Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, adres, lidnummer en
geboortedatum uiterlijk op 30 november a.s. bij EMM.

autorijschool

Tevens zal op woensdag 13 november 1991 een informatie-avond in de
raadzaal van het raadhuis worden gehouden. Aanvang Is 20.00 uur.

141B-91 Nassauplein 3
142B-91 Zuiderstraat 10

RUILRUBRIEK
1.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
- vervangen oude verkeerslichteninstallatie
- aanpassen rijstrookbreedtes
- aanbrengen parkeervoorzieningen en margestrook.
Hierdoor zal de weg richting plantsoen verschoven worden. Gevolg is een
verandering van enige bestemmingen ter plaatse.
Om met de reconstructie te kunnen beginnen, dienen diverse wettelijke
procedures gestart te worden. Alvorens deze procedures in te gaan biedt het
college van burgemeester en wethouders de mogelijkheid tot inspraak.
De inspraaktermijn is van 8 tot 22 november 1991.

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

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien
van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM.

Inspraak reconstructie deel Zandvoortselaan
De gemeente heeft het voornemen een deel van de Zandvoortselaan nabij de
kruising Bentveldie reconstrueren teneinde de verkeersveiligheid te bevorderen.

De volgende commissie vergadert de volgende week in het raadhuis:
- maandag 11 november 1991,20.00 uur
commissie Financiën

Boulevard Poulusloot 17
Zuidboulevard bij watertoren
Tel. 02507-18178

4-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige)
gezinnen ten minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ4060,- zijn.

Denkt u aan de volgende punten?
- de gemeenterelniging zamelt vanaf 's ochtends 8.30 uur in
- zet uw klein chemisch afval, glas of oud papier nooit van te voren aan de
straat, maar geef het persoonlijk af bij de inzamelauto's
- uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale Inzamelingsroute, of
tijdens de normale grofvuilroute meegeven. U kunt daarvoor een aparte
afspraak maken via telefoonnummer 61510
- plastic (verpakkingen) kunt u op deze zaterdagroute niet apart afgeven.

Openbare commissievergadering

„La Rondine"

2. Lorentzstraat 102, huur ƒ 679,02 per maand
(excl. stookkosten)

11 november

Allerlei soorten dakwerkzaamheden * Stucadoors en tegelwerk
Verbouwingen
* Schilderwerkzaamheden
Timmerwerkzaamheden
* Beglazing
Hang- en sluitwerk
* Loodgieterswerkzaamheden

Natuurlijk snelle service en garantie, maar vooral ook scherpe
prijzen Kortom bel ons gerust voor een vrijblijvende prijsopgave

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

SUZE

Haarlem,
A. Hijner
(Ab-actis)

HOGEWEG 28, TEL. 12989

EJTUTl

ADVERTENTIES

De gemeentereiniging haalt zaterdag 9 november 1991 klein chemisch
afval, glas en oud papier op In de straten waar op maandag en dinsdag
huisvuil wordt opgehaald.
Welke produkten kunt u zaterdag inleveren?
- batterijen en accu's
- fotochemlcallën
- verf, oplosmiddelen en lijm
- medicijnen en thermometers
- cosmetica
- bestrijdingsmiddelen
- afgewerkte olie
- afvalglas (geen vlakglas)
- oud papier.

De „Société Des Vacances
Éternelles"

MOKKA
BOOMSTAM
ROOMBOTER
AMANDELSTAAF

Johannes Kaufmann

Inzamelingsactie

.

opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvport

Dit weekend:
Op 4 november 1991 is geheel onverwacht van
ons heengegaan onze broer en oom

Zijlwcg 183 Tel 023-315855 (DAG EN NACHT)

De bestanden van het oude systeem moeten worden overgezet naar het
nieuwe. Dat zal op 14 en 15 november a.s. gebeuren. Daarom zal op
vrijdag 15 november a.s.
een aantal gemeentelijke diensten niet geheel volledig kunnen functioneren.
Dit aantal Is overigens zeer beperkt: de meeste handelingen kunnen gewoon
worden verricht (zoals uittreksels uit het bevolkingsregister e.d.). Op die dag
kunnen echter geen documenten verstrekt worden (zoals paspoorten en
rijbewijzen). Wel kunnen de aanvragen in behandeling genomen worden.
Vanaf 18 november draait alles weer normaal.
De gemeente hoopt het ongemak tot een minimum te kunnen beperken en
vraagt eenieders begrip voor de situatie.
Voor nadere informatie: bureau Voorlichting, telefoon 02507-61492.

(WABM)
Burgemeester en wethouders zijn voornemens onder voorwaarden om
gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, ingevolge de
Hinderwet te verlenen:
- een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een garagebedrijf aan de Burg. van Alphenstraat 102 te Zandvoort.
De aanvraag, de ontwerp-beschikking en de andere stukken die op der
aanvraag betrekking hebben liggen van 8 t/m 22 november 1991 ter inzage
bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4.
U kunt daar ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is
geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur. De stukken liggen tijdens de
openingsuren ook ter inzage bij de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34.
Gemotiveerde bezwaren kunnen tot 22 november 1991 schriftelijk worden
ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040
AA Zandvoort. Een Ingekomen bezwaarschrift wordt bij de stukken ter inzage
gelegd. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Degene die bezwaar heeft gemaakt op de bovengenoemde wijze en eenieder
die aantoont dat hij daar redelijkerwijs niet toe in staat is geweest, krijgt In een
volgend stadium van de procedure wederom gelegenheid om bezwaar te
maken dan wel om beroep in te stellen bij de Afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State.

EOETIEfrIN

Sloterweg 139, Badhoevedorp Tel 020-6594631
l V l < I S \»« C M I I I I S

Dagelijks geopend van 13.00-21.00 uur

7 november 1991

Zaterdags geopend van 9.00-21.00 uur
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HALTESTRAAT 34
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Uitvaartverzekering

CIRCUS
uïaairt^ëreienkom
\(raag rustig wijbiijvë

Secretaris Bosmanstraat 40
J2041 KT Zandvoort.
TeL 02507-17244

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Diverse vlees- en visgere^hten
met verscheidene ver^e
aardappel- en
groentegarnituren.

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS

HET WILDSEIZOEN IS

ZANDVOORT

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

WEER BEGONNEN:
Hazeruggen - Wildzwijnfilet
Hazebouten - Herterug f Het
Wild konijn Wild- kon ijn bo ut j es
Eenden Gerookte ganzeborstfilet
Gerookte eendeborstfilet

ZOEKT:

- OPROEPKRACHTEN ~
Werktijden hoofdzakelijk in het weekend.
Leeftijd vanaf 21 jaar. Voornaamste taak is het toezicht houden in
familyland en de speeleilanden, kaartjescontrole voor de bioscoop
en andere voorkomende werkzaamheden.
Heeft u interesse?? Vul dan de bon in en stuur die naar Circus
Zandvoort, Postbus 446, 2040 AK Zandvoort.
IK GEEF MIJ OP ALS OPROEPKRACHT:
NAAM
ADRES
POSTCODE. PLAATS
TELNR

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

Te koop
gevraagd

vrijstaand
woonhuis

Warm of koud af te halen tot
9.00 uur 's avonds.
M/V.

L

Tel.

12025
.J

Tel. 16505 na
20.00 uur.

CIRCUS ZANDVOORT
vraagt:

SCHOONMAAKHULPEN M/V
voor 20 uur per week.
De uren waarin de werkzaamheden worden verricht liggen dagelijks tussen 07.00-11.00 uur.
U kunt bellen voor een afspraak:
02507-18686 en vragen naar l. Pollé
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Gehandicapten niet welkom in cafés

Verkoopdag NPB

'Bewoners Nieuw Unicum willengewoonmens zijn'

ZANDVOORT - „De bewoners van Nieuw Unicum willen
gewoon mens zijn. Zó willen zij
gezien worden, zó willen zij behandeld worden". Dat zegt directeur Burggraaf van Nieuw
Unicum, naar aanleiding van
een artikel vorige week in het
Zandvoorts Nieuwsblad. Daarin constateerde horeca-voorzitter Pred Paap dat mensen in
een rolstoel niet echt welkom
zijn in cafés en op terrasjes.

ook wel het huis uit en de straat op"
„Je moet inderdaad maar durven", zegt Burggraat. „Er is een sterke wilskracht voor nodig om je met
nog een extra etiket te laten opplakken: namelijk dat van de - bij de
pakken neerzittende en tegen de
voorzieningen aanleunende - zielige
mens. Dagelijks tussen de bewoners
van Nieuw Unicum verkerend, heb
ik grote bewondering voor deze versie van het liedje van Dirk Witte.
'Mens durf te leven'.

„Het is voor de voorzitter van Horeca Nederland, afdeling Haarlem
en Omstreken, te hopen dat hij zijn
uitspraken in het Zandvoorts
Nieuwsblad a titre personnel heeft
gedaan. Maar dan nog blijft het jammer dat hij zich zo laatdunkend uitlaat over een groep mensen in onze
samenleving". Burggraaf stoort zich
met name aan een aantal 'boude beweringen' van Paap. Bijvoorbeeld
dat horeca-ondernemers drempels
zouden opwerpen om te voorkomen
dat teveel mensen in rolstoelen de
etablissementen bezoeken. Zo ook
de opmerking: 'Vroeger stopten we
ze (de lichamelijk gehandicapten,
red.) achter tralies en dan werden ze
met rotte tomaten bekogeld. Tegenwoordig stoppen we ze weg in Nieuw
Unicum".
„Het eerste zegt de heer Paap omdat het bezoek van gehandicapten
de horeca-exploitant geld kost", aldus Burggraaf. „De tweede zin gebruikt hij om aan te tonen dat de
ondernemers geen boodschap hebben, aan pogingen om gehandicapten met niet gehandicapten te laten
integreren. Immers in Nieuw Unicum hebben zij zichzelf afgezonderd, 'daar is hun plaats'. Probleem
opgelost!"

Begeleiders

Verbouwereerd
„Als je het denken achter deze
woorden tot je hebt laten doordringen, vraag je je verbouwereerd af:
wat zijn gehandicapten dan voor
mensen? En: hoe zien niet gehandi-

• „Het moet een
vanzelfsprekendheid
zijn,
dat mensen die
wat meer ruimte
en tijd vragen,
welkom zijn in
café's",
zegt
Nieuw Unicum-directeur Burggraaf, hier gefotografeerd bij de
nieuwe
Bar
Brinck.
Foto Bram Stijnen

capten gehandicapte mensen? De
heer Paap geeft zelf toe zich in deze
vraagstelling niet verdiept te hebben. Hij zegt: 'Het denken over problemen met de gehandicapten is ook
ons probleem niet'." Volgens de directeur zijn de woorden van Paap
hard aangekomen op Nieuw TJnicum. De horeca-voorzitter zelf is
deze week niet in de gelegenheid om
daar op te reageren, omdat hij een
aantal dagen elders verblijft.
Aanleiding tot het eerdere interview met hem, was de opening van
de nieuwe bar in de centrale hal van

het complex. Deze staat ook open
voor bezoekers van buiten, uitgaand
- volgens Burggraaf - van de gedachte: 'Omdat onze bewoners zo slecht
in Zandvoort terecht kunnen, draaien wij het om: de bewoners van
Zandvoort kunnen nu bij ons terecht om onder onze bewoners te
kunnen verkeren'.
„Daarbij is het woord 'integratie'
gevallen. Integratie staat voor het
streven om de groep gehandicapten
te laten functioneren in de samenleving. Het is nauw verbonden met het
begrip 'emancipatie', het wegwer-

ken van beperkingen die het zelfstandige en gelijkwaardige leven in
de weg staan. Integratie is het sleutelwoord in het beleid ten aanzien
van de gehandicapten. Ook zij zelf
streven ernaar om deel te zijn van de
samenleving, zich één te kunnen
voelen met het geheel".

Gewoon mens
„De bewoners van Nieuw Unicum
willen gewoon mens zijn. Zó willen
zij gezien worden, zó willen zij behandeld worden. Dat zij enige licha-

melijke gebreken hebben, is verrekt
vervelend. Vinden zij! 'Je bent daardoor zo getekend. Als je daarbij dan
de pech hebt, je spieren niet te kunnen beheersen, denkt 'men' ook da!
je niet goed bij je hoofd bent. Wij
richten echter wel ons eigen leven
in. In Nieuw Unicum en daarbuiten
leven wij zelfstandig, ook al hebben
wij hulp en begeleiding nodig om de
dagelijkse dingen te kunnen doen.
Wij wonen in Nieuw Unicum, omdat
daar aangepaste gebouwen en voorzieningen voor ons zijn, maar net als
elke andere Zandvoorter willen wij

„Dat respect hebben ook de bcgeleiders van de gehandicapten. Die
stimuleren hun emancipatie en vragen letterlijk ruim baan voor hen.
Uit ervaring weten zij, dat die met
vrijwillig geboden wordt. Wie doet
het hen - ook zonder spoor van enige
schaamte - na? En daarbi] te bedenken dat dit 'beroeps en 'vrijwilligers'
zijn. Het zou mij een eer en genoegen zijn als zulke mensen op mijn
terrasje kwamen zitten".
„Het beeld van de gehandicapte
mag zo reëler geschetst zijn, toch
blijkt het voor de met gehandicapte
steeds weer moeilijk om de gehandicapte zo te zien en met hem of haar
gewoon om te gaan. Dat onvermogen ontstaat uit onze norm: het 'volledige' is goed. En anderzijds vooral
vanuit de projectie op ons eigen leven, we moeten er met aan denken....! Dat laatste is misschien toch
een hulpmiddel voor het versterken
van ons inlevend gevoel, met mensen die niet zo vanzelfsprekend, zonder enige extra organisatie, deel
kunnen nemen aan het 'normale' leven. Maar bovenal moet het een vanzelfsprekendheid te zijn, dat mensen die wat meer ruimte en tijd vragen, welkom zijn in cafés".

ZANDVOORT - De Vrouwengroep
van de Vrijzinnige Geloofsgeméenschap NPB afdeling Zandvoort
houdt zaterdagmiddag 9 november
de jaarlijkse verkoopmiddag. Deze
vindt plaats in het eigen gebouw aan
de Brugstraat 15, van twee tot vier
uur. Op de bazar zijn handwerken en
veel andere artikelen te koop, geschikt als cadeau (bijvoorbeeld voor
de feestdagen). Verder is er een róm
meihoekje voor de 'snuffelaars'. Bovendien is er gelegenheid om koffie
of thee te drinken. Een deel van de
opbrengst is bestemd voor het dr.
Altaert Schweitzerfonds. Iedereen is
welkom.

Jassen gestolen
ZANDVOORT - Inbrekers bezochten donderdagochtend vroeg, rond
half vijf, een kledingzaak m de Kerkstraat. De deur werd met behulp van
een breekijzer opengebroken. Er
werden enkele leren jassen ontvreemd, alsmede enkele spijkerbroeken

Concert TOZ
ZANDVOORT - Toonkunstkoor
Zandvoort geeft vrijdag 29 november
een concert m de Hervormde Kerk.
Hieraan wordt medewerking verleend door Mananne Koopman (sopraan), Clara de Vries (sopraan), Kathmka Mmzmga (alt/mezzo), Koes
Draayer (tenor), Jan Peter Versteege
(bas/bariton), Dick Koomans (orgel) en Het Amsterdams Begeleidmgsorkest. Dirigent is Frans Bleekemolen. Er worden werken uitgevoerd van A. Vivaldi en W.A. Mozart.
De entreeprijs bedraagt vijftien gulden en kaarten zijn verkrijgbaar bij
de leden van TOZ en 's avonds in de
kerk.

(ADVERTENTIES)
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ZAKELIJK BEKEKEN
elkaar en zijn door het verwijderen
van schuifwanden te koppelen tot
een grote ruimte voor maximaal
driehonderdvijftig personen. Dat
aantal geldt met name voor recepties. Bij bijeenkomsten met een 'theater-opstelling' kunnen er driehonderd personen plaatsnemen. De
huurprijzen variëren van 125 tot 575
gulden per dagdeel, of van 275 tot
900 gulden per dag.

Bastille breidt uit met
volwaardig restaurant

ZANDVOORT - Behalve in
Parijs heeft 'La Bastille' ook in
Zandvoort inmiddels een bekende klank gekregen. Tot
voor kort exploiteerden de gebro'eders Ja'ap °enL'Han Ygosse
aan het einde van de Haltestraat hiers,0hun.' ,horecazaak.
Dit bedrijf is nu overgenomen
door Michel Konings en Mathieu Emmen. Aan het interieur is niet zo gek veel veranderd, maar wat de exploitatie
betreft, hebben de nieuwe eigenaars wel voor een nieuwe opzet; gekozen.

zijn veranderd. „Vroeger konden de
gasten voornamelijk in de avonduren bij La Bastille terecht. Nu zijn
wij open van 12.00 tot 02.00 uur". Als
'tussendoortje' fungeert tussen 17.00
en 19.00 uur,het,borreluurtje.

Van café naar eet-café en restaurant ,zijn, in-de iHaltestraat-slechts
enkele stappen. Daarvan getuigen
de vele horeca gelegenheden in deze
straat. La Bastille herbergt deze
combinatie echter onder een dak.
De zolder, die de afgelopen jaren
werd gebruikt als opslagruimte is net als ten tijde van de Kipkokerij - • Hoewel er geen ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden,
weer veranderd in een knus restau- heeft
het interieur van 'La Bastille' door een flinke opknapbeurt een heel
rant, met openhaard en feestelijk geVolgens Michel Konings en Mat- dekte tafels. De bar en het eetcafe op ander aanzien gekregen. Ook de menukaart is flink uitgebreid.
Foto Bram Stijnen
hieu Emmen wordt het weer eens de begane grond zijn gebleven.
tijd; dat er wat leven in de Zandvooïtse brouwerij komt. "Met name
op het gebied van de verschillende Menukaart
activiteiten, valt er in Zandvoort nog
In zijn totaal heeft het interieur
heel wat te organiseren", zo menen een grote opknapbeurt ondergaan.
zij.;De nieuwe eigenaars zitten dan De zaak heeft daarmee een fris aanook vol ideeën. Een Beatle-avond en zien gekregen. Opvallend is de vereen" Nationale Kale-Koppen-avond andering in de keuken. Werd er
ZANDVOORT - Gran Dora- komsten van maximaal driezijn hier slechts enkele voorbeelden voorheen slechts een 'daghap' geser- do heeft haar zalencomplex in honderdvijftig personen.
van'.
veerd. Die is gebleven, maar nu prij- het boulevardgebouw zodanig
Gran Dorado beschikt over twee
ken er ook andere gerechten op de aangepast, dat het hotel-/bun(elk maximaal
uitgebreide menukaart. Dat varieert galowpark nu ook een modern, vergaderstudio's
Tussendoortje
twaalf personen), plus vier grote vervan een belegd broodje tot diverse
„Wij mikken op het publiek tus- vis- en vleesgerechten. Daarmee la- multifunctioneel congrescen- gaderzalen (maximaal 80 tot 200 persen^ de leeftijd van 20 tot 80 jaar", ten beide ondernemers zien dat het trum kan vormen. Er zijn za- sonen), die voor allerlei doeleinden
geschikt zijn. Deze vier grenzen aan
zegt Konings. Naast het ludieke as- hen ernst is, wat hun service naar de len beschikbaar voor bijeen
pect van hun zaak vergeten ze even- gasten betreft.
wei: niet, dat ook een horeca-bedrijf
De keuken wordt bemand door
het jnoet hebben van zijn vaste klan- chef-kok Marcel Pitske, vakmanten: „De mensen krijgen steeds meer schap is immers 'een must' in ieder
vrije tijd en daar moet je op inspe- horeca-bedrijf. Mirjam Moelee zorgt
Weekend:
Dieren (overige diensten): Verenilen". Vandaar dat de openingstijden voor een vlotte bediening.
ging v.h. welzijn der dieren (02507)
9/10 november 1991
Vermissingsdienst
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In 14561,
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
06-11. Indien géén spoed 023-159500 023-244443.
Weekend:
vormde Kerk, ds. C. van de Vate, of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11. Centrum Voor Vrijwillige Hulpver9/10 nov. 1991
Naj aarszendingskollekte.
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Anders: tel. 023-319191 (ongevall- lening: Voor informatie, advies en
len), Centrale Post Ambulancever- hulp tel. 17373, op alle werkdagen
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappe- NPB:
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
hjke Herv./Geref. dienst in Her- Zaterdag in de Brugstraat verkoop- voer (CPA) Kennemerland.
vor'mde Kerk, ds. C. van de Vate, middag van de Vrouwengroep, 14.00 DIERENAMBULANCE (Dierenbe- Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandscherming): 023-246899.
Najaarszendingskollekte.
- 16.00 uur.
HUISARTSEN: De volgende huisart- voort: (voorheen Dienstencentrum)
Gereformeerde Kerk:
Zondag geen dienst.
sen hebben een gezamenlijke waar- Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappe- Roomskatholieke Kerk:
lijke Herv./Geref. dienst in Her- Zaterdag 19.00 uur: Pastor F. Meijer. nemingsregeling: J. Anderson, B. Spreekuur op dinsdag- en donderZondag 10.30 uur: Pastor F. Meijer van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P. dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218, Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Belbus: Om van de belbus (voor beWeenink. Informatie daarover tij- woners van 55 jaar en ouder) geHaarlem:
dens weekend, avond/nacht vanaf bruik te kunnen maken, dient men
Zondag
10.30
uur:
Morgendienst,
Zandvoorts
16.30 uur, én tijdens feestdagen via zich 24 uur van te voren op te geven
dankdag (H.A.), ds. A. Snijders.
Nieuwsblad
Zondag 19.00 uur: Dankdag Zen- telefoonnummer 30500. De spreeku- bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tusren van de dienstdoende arts zijn sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
dingsdienst.
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
zowel op zaterdag als zondag van persoon bedragen: ƒ1,50- voor een
Jehova's Getuigen:
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op donGem. Elswoud, Smedestraat 37 te 11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot enkele rit, f2,- retour.
derdag Uitgave Weekmedia BV Hoofd commercie J F Sas Hoofdredacteur J.M PekelHaarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en 17.30 uur. Een afspraak is niet no- Alg. Maatschappelijk Werk Zandharmg
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. dig. Inlichtingen omtrent de dien- voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
van Rongen, L. Meeszstraat 14, sten van dokter Flieringa worden 023-320899 of 320464. Spreekuur op
Kantoor Gasthuisplein 12, Zandvoort. tel
verstrekt via nummer 12181.
werkdagen van 9.00-10.00 uur. Ver02507 -17166. Postadres' postbus 26, 2040
Haarlem, tel. 023-244553.
AA Zandvoort
Tandarts: Hiervoor de eigen tand- der volgens afspraak. Deze hulpverFaxnummer: 02507-30497
lening, beschikbaar voor iedere inarts bellen.
Kantoor geopend- maandag 13-16 u ; dmsApotheek: Zeestraat Apotheek, J.W, woner van Zandvoort, is gratis.
dag 10-13,14-16 u.; woensdag 9-11 u., donB
Burgerlijke
stand
a
derdag 10-12 en 13-17 u., vrijdag 9-12 u.
Neutel, tel. 13073. Openingstijden Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
(alléén voor recepten): zaterdag 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
1421 AA Uithoorn Tel. 02975-40041. Posta10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Periode:
dres' Postbus 223, 1420 AE Uithoorn
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten Wetswinkel: Gemeenschapshuls L.
Faxnummer adv verkoop' 02975-61095
29/10/1991 - 4/11/1991
Verkoopmanager B Lodewegen
de openingstijden alleen in dringen- Davidsstraat. Eerste woensdag van
Gehuwd:
Micro-advertenties tel. 020 - 562 6271. Telex
Brossois, Eugène Jean Jacques Hen- de gevallen en na telefonische af- de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
advertenties 10730 PCADV.
Zandvoortse Vereniging van Huurspraak.
ri en Niesing, Yvonne Irmgard
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel
02507 -12066. Postadres: postbus 26, 2040
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen ders: Gratis advies voor leden.
Geboren:
AA Zandvoort. BIJ geen gehoor 020Charlotte Marquerite Josephine, is het Kruiswerk Zuid-Kennemer- Spreekuur eerste en derde dinsdag
6451515 tijdens kantooruren
dochter van: Ten Wolde, Wouter Jan land 's avonds, 's nachts en in het v.d. maand, 20.00 - 21.00 uur, of vierD:ck Piet (rod chof), Mananne Timmer (adj.
weekend te bereiken via de dokter- de dinsdag v.d. maand 13.30 - 14.30
en Brüll, Monique Juliette Marie
chef), Joan Kurpershoek, Willemien Kriebel,
Ivar Dobber.
uur. 't Stekkie, Flemingstraat 9.
sinformatiedienst: tel. 023-313233.
Overleden:
Abonnementsprijzen: ƒ 15,- per kwartaal, ƒ
Boon, Gerardus Theodorus, oud 89 Verloskundige: Mevrouw Elizabeth (Postbus 287, 2040 AG Zandvoort)
27,- per half jaar, ƒ 49,- per jaar. Voor postade Boer-Burgh en/of mevr. A.C. Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
jaar
bonnees gelden andere tarieven. Losse numGombert, Kochstraat 6A, Zand- Woningbouwvereniging EMM:
mers ƒ 1,50
Goedhart, George, oud 68 jaar
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
voort,
tel. 02507-14437, b.g.g. Klachtentelefoonnummer techmVan
Eeden
geb.
Unger,
Irma
Hilderna t/m vr 08 30-17 uur, tel (020J-6 68 13 00
sche dienst: 17577. Bestuurlijk
023-341734.
gard, oud 93 jaar
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel 02507 Geldermans, Johannes Everardus, Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- spreekuur, iedere eerste dinsdag
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
oud 71 jaar
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht m
Taxi: tel. 12600.
15847.
Roggeveen, Jan, oud 73 jaar

Gran Dorado realiseert
modern congrescentrum

j Weekenddiensten

'Kerkdiensten

Daarnaast beschikt Gran Dorado
nog over de Zandvoorthal, een grote
sporthal van 2200 vierkante meter,
grenzend aan het boulevardgebouw,
die eveneens voor andere doeleinden geschikt is. Daar kunnen bijeenkomsten van twaalfhonderd personen plaatsvinden.

De redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad zoekt met spoed een

CORRESPONDENT
die op free-lance basis voorkomende werkzaamheden wil verrichten
Wij denken aan iemand die 'gevoel' heeft voor lokaal nieuws en vlot en
creatief kan schrijven
Voor aanmeldingen of inlichtingen kunt u zich wenden tot de redactiechef
Dick Piet of adjunct-chef Mananne Timmer, telefoon 020-6451515 of na 19 uur
02977-21745 en 02502-49621

Ook kunt u een brief sturen naar Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 51 1180
AB Amstelveen, t a v de heer D Piet

Business Centre
Er kan gebruik gemaakt worden
van geluids- en projectieapparatuur,
en in een speciaal 'business Centre'
staan telefoon, fax en copieerappatuur klaar. Gran Dorado biedt tevens 8- en 24-uurs vergader-arrangementen. Deze mogelijkheden completeren het geheel tot een modern
congrescentrum. Afgelopen vrijdag
kwamen ongeveer duizend geinteresseerden namens driehonderd bedrijven tijdens de presentatie een
kijkje nemen.

Schouten opent
vierde Eff ekt
ZANDVOORT - Directeur Ron
Schouten en manager Karin Sontag
openen donderdag 14 november een
nieuw kantoor van hun uitzendorganisatie Effekt 2000, die tevens werving en selectie verzorgt. Deze vierde vestiging bevindt zich op Schiphol Oost, Gebouw 144, kamer 021. De
Zandvoortse (hoofd) vestiging bevindt zich aan de Prof. Zeemanstraat, maar het is onduidelijk geworden of deze hier gehandhaafd
kan blijven. Omwonenden verzetten
zich tegen het uitzendbureau in hun
woonstraat, volgens hen past het
niet in het bestemmingsplan van het
gebied.

CINEMA CIRCUS
Bioscoopprogrammering 8 t/m 14 november
Het wacht geruisloos achter een deur.
Met een weinig zuurstof
explodeert het in een dodelijke razernij
Op /o'n moment woidt een held geboren
of een geheim verhuld

Bij Joke Draijer
kans op vijf ton
ZANDVOORT - Bij Kapsalon Joke
Draijer, Kosterstraat 13, is een half
miljoen gulden te winnen, door mee
te doen aan een spaaractie met de
Wella Gold Card. Joke Draijer deelt
deze creditcard uit bij een eerste behandeling, daarna is het een kwestie
van spaarzegels sparen. De klant die
zestien gouden Joke Draijer Spaarzegels heeft (een kaart vol dus),
krijgt.... een staatslot. Daarmee is
een half miljoen te winnen, of een
van de vele andere geldprijzen. Degeen die geen staatslot wil, krijgt 35
gulden korting op een behandeling
of voor een zelfde bedrag verzorgingsprodukten cadeau.

Communicatie
ZANDVOORT - Het Contact Jonge
Bedrijven (Kamer van Koophandel)
houdt maandag 11 november een
bijeenkomst met als thema: 'Communicatie, goed voor je imago'. Wmi
J. van Luyken, van Luyken B.V., public relations £ public affairs consultants, vertelt over het belang van
communicatie voor organisaties, inmiddels uitgegroeid tot een strategisch beleidsinstrument. De bijeenkomst is in het gebouw van de Kamer van Koophandel, Nassauplein 2
- 6, Haarlem. Aanvang 20.00 uur. Telefonisch aanmelden kan bij Jacqueline Oorthuizen, tel. 023 - 159137.

Dagelijks om
18.45 en 21.30 uur
BACKDRAFT

Dagelijks om
14.00 en 16.00 uur
OLIVER & CO.

Kaarten volwassenen ƒ 12,50, Kinderen tot 12 jaar ƒ 9,-

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

panty s
kousen
en
pantysokjes

De nieuwe Volkswagen Golf.

De nieuwe Audi 80.

Voor zulk prachtig autonieuws kunnen we
nu gewoon even geen woorden vinden...
U kunt dat nieuws dus maar het
beste zelf nu komen bewonderen op onze grote,
feestelijke introductieshow voor de nieuwe
Volkswagen Golf en Audi 80. De openingstijden zijn:
dagelijks van 8.30 tot 17.30 uur.
Vanaf vrijdag 8 november bij ons in de showroom.

[wölford] l
•

• B• M

H

B

WIEN PAR/S LONDON

Ook speciaal voor de
feestdagen.
Auôi

KERKSTRAAT 4
ZANDVOORT, tel. 02507-13397

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort
De Perscombinatie Produkties kan ook
uw periodieken, catalogi, brochures,
mailings, jaarverslagen, personeelskranten of nieuwsbulletins-verzorgen. Van
kopij tot en met drukwerk. Of als u wilt,
alleen een deel van het produktiepro-

Nieuwsblad

n een personeefskrcmf,
kunnen jullie dat ook?

zoekt

BEZORG(ST)ERS

ces: de pre-press fase bijvoorbeeld. De
Perscombinatie en u: beslist geen

Aanmelden: 02507-17166.
Cuilo l$o\zhiinl \oclt tk' deelnemei\
\ au Hnhin^o aan de land Van hun
(inr\\ ootdcn hangen de nummers op
liet Hnhtnqoboid af

ƒ33,- excl. 6% btw

ƒ 21,- excl. 6% btw

ƒ 63,- excl. 6% btw

Opgeven voor
opnamen Hitbingo
ƒ16,50
excl.

Deelnemers aan de Postcode
Loterij met de postcodecy/i?/-.s
2622. 3564, 6681, 7964 en
8102 kunnen zich aanmelden
voor de volgende opnamen
van Hitbingo. Bel op weekdagen tussen 10-12 en 14-16
uur 02977-42777 en ga een
gezellig tv-dagje uit! •

\ \an
i ahatf een bof
bloemen van Irene Moort

6% btw

K. JANSEN
Dorpsstraat, Zandvoort
wenst vrienden en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar.

BON:
Ik kies model: ...
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en maak een kans op
een van de vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand
het aangegeven bedrag van onderstaande rekening af te schrijven.
J1 lot (ƒ 10,-) per maand

in het Zandvoorts Nieuwsblad

Dit is mijn tekst:

loten (a ƒ 10,- per maand

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

De prijzen
De oktobertrekking van
de Postcode Loterij leverde n i e t m i n d e r d a n
72.089 prijzen op. Bovenaan stond natuurlijk
de hoofdprijs van 100.000
gulden, gevolgd door de
25.000 gulden van Hitbingo. Naast de PostcodeStraatPrijs van ƒ 3.000
voor de deelnemers met
de postcode waarop de
meeste prijzen v i e l e n ,
werden ook nog 5 Gran
Dorado Vakantieprijzen
getrokken. •

Postcode: i

i

NATIONALE
'Tr1

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

Wiboimtroot 131, 1091 GLAmilardam, Fox. 020-562 27 13

B

G e l u k k i g k u n t u t h u i s óók
meespelen, met uw eigen set
bingokaarten. Wie zullen er
volgende week met Hitbingo
w i n n e n ? Houdt u w kaarten
klaar, en als u nog geen deelnemer bent. stuur dan snel de
WIN-EEN-MILJOEN-BON
op. Dan doet u de volgende
keer al direct mee! •

van de

ODUKTIES

UW PARTNER IN PRE-PRESS & DRUKWERK

in het Zandvoorts Nieuwsblad van 2 januari 1992

Raak met Hitbingo!

Ken koffcr\ol %eld - 100 000 gulden - \not de hoofdprijwinnaret
f \an de Nationale Patttode Loterij

f

ZO PLAATST U UW NIEUWJAARSWENS

Eerste 2 weken:
38 fhuïswmnaars
raw^
gulden!

De Postcode Loterij verovert met Hitbingo de dinsdagavond!
Dat k u n n e n we niet alleen
zien aan het enorme aantal
deelnemers, maar ook aan de
mensen die zich opgeven om
de opnamen van Hitbingo zélf
bij te wonen (en dus een kans
op de e.\tia zaalprijs maken!).

vreemde combinatie. Zeker niet als u
bedenkt dat we als modern grafisch bedrijf 7 dagen per week, 24 uur per dag
en tegen concurrerende prijzen voor u
klaar staan.
Wilt u meer weten of de folder aanvragen?
Bel dan: 020- 562.25.22 of 562.22.71.

Handtekening:
Uiterlijk inzenden voor
7 december 1991 aan:

Naam:

Weekmedia Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2042 JM Zandvoort

Adres:
Postcode:

WEEKMEDIA22

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Nihot/Jaap Bloem Sport voelt zich bestolen tegen Gooiland

Kras Boys schakelt Nihot uit voor beker
ZANDVOORT - Het zaalvoetbalteam van Nihot/Jaap
Bloem Sport kwam tweemaal
m actie. Voor de competitie
speelden de Zandvoorters tegen Gooiland en werden door
scheidsrechterlijke dwalingen
bestolen. Nu werd het na een
eneverende partij 3-3. In de bekerwedstrijd tegen het een
klasse hoger spelende Kras
Boys uit Volendam werd Nihot/Jaap Bloem Sport met 1-4
verslagen. Ook de dames kwamen in het strijdperk en verloren met 4-0 van Schoten.
door Aaldert Stobbelaar
In het duel tegen Gooiland was
Nihot/Jaap Bloem Sport veel sterleer. Het overwicht resulteerde na
twaalf minuten spelen in een doelpunt van Robin Castien. Gooiland
kreeg sporadisch de gelegenheid om
uit te breken. Als dat lukte dan was
keeper Jaap Bloem altijd nog ter
plekke om in te grijpen. Vlak voor de
pauze kreeg een Gooiland speler,
van de zwak leidende scheidsrechter een twee minuten straf. De badgasten profiteerden daar goed van.
Edwin Ariesen stelde Bas Heino in
de gelegenheid om 2-0 te scoren.
In de tweede helft een meer aanvallend Gooiland dat de achterstand
probeerde weg te werken. De Zandvoortse defensie hield echter de
zaak onder controle. Bas Heino leek
Nihot/Jaap Bloem Sport op een zekere winst te zetten, maar zijn schot
werd op de doellijn gestopt.
De Zandvoorters namen het heft
weer in handen. Dennis Keuning
knalde rakelings naast en Gooiland
werd weggespeeld.
Maar met nog twaalf minuten te
gaan begon de show van de scheids-

NAS stopt ZVM af
ZANDVOORT - Na een goede
serie wedstrijden, van negen
punten uit vijf wedstrijden,
leed het zaterdagteam van
Zandvoortmeeuwen een 2-0 nederlaag tegen NAS.

Voetbal

rechter. Eerst stuurde hij doelman
Jaap Bloem voor twee minuten naar
de kant wegens verkeerd blokken
van'de bal, waarvan Gooiland dankbaar gebruik maakte, 1-2. Prompt
daarna was het Bas Heino die ook
om onbegrijpelijke reden voor twee
minuten naar de kant moest. Jaap
Bloem mocht toen niet terug in het
doel en kreeg nog eens dertig seconden extra straftijd. Gooiland maakte
er 2-2 van, maar met nog vijf mmuten te gaan scoorde Edwin Ariesen
voor de Zandvoorters 2-3. Met nog
één minuut was het alleen de
scheidsrechter die een handsbal zag
van René Paap en ook hij mocht
voor twee minuten naar de kant.
Gooiland kon daardoor de eindstand alsnog bepalen op 3-3.

Zaterdag: VEW • Zandvoort'75
14.30 uur, te Haarlem.
Zandvoortmeeuwen - RCH 14.30
uur terrein v.m. circuitgetaied.
Zondag: Zandvoortmeeuwen DIOS 14.30 uur, terrein v.m. circuitgcbied.

Een boze en teleurgestelde coach
Guus Marcelle reageerde: „De jongens zijn bestolen door de scheidsrechter. Door die man hebben we
een punt verloren. Maar als we zo
blijven voetballen zijn wij moeilijk
of helemaal niet te verslaan."

Vrijdagavond m de Zandvoortse
Pellikaansporthal: 18 00 uur
Zandvoort'75 - VEW C-jun.,
18.30 uur Zandvoort'75 - Turn
Tum D-jun., 19.00 uur Zandvoort Noord 4 - TZB 4, 19 45 uur
HB Alarm - Zandvoortmeeuwen, 20.40 uur Zandvoortmeeuwen 3 - Sport G. 2,21.25 uur TZB
- BSM, 22.20 uur HB Alarm TZB vet.
Maandagavond in de Zandvoortse Pellikaansporthal: 20.45
uur Nihot/Jaap Bloem Sport De Gors, 21.40 uur Bad Zuid/Zandvoort Noord - De Stal,
22.30 uur TZB 3 - Sekura 2.

Zaalhandbal
Zondag: Casmo-ZVM dames ADO 2 13.20 uur, Pellikaansporthal.
Casmo-ZVM heren - Spartanen
14.40 uur, Pelhkaansporthal.

Zaalvoetbal

Bekerstrijd
Tegen het balvaardige Kras Boys
uit Volendam was Nihot/Jaap
Bloem Sport geenszins de mindere.
De Volendammers speelden het echter erg slim en wonnen ruim. Daar
zag het in de beginfase niet naar uit.
De Zandvoorters hadden het grootste deel van de wedstrijd het initiatief. Er werd gezocht naar openingen, maar Kras Boys verdedigde
sterk. Met snelle counters moest
Jaap Bloem alert blijven. Na tien minuten kon de Zandvoortse doelman
de bal alleen maar met de voet stoppen, waarna de rebound alsnog werd
ingeschoten, 0-1.
De Zandvoorters zochten naar de
gelijkmaker, kregen twee minuten
een man meer-situatie en even later
een strafschop. De ingeschoten bal
van Edwin Ariesen werd echter door
de Volendamse doelman fraai gestopt. Nihot/Jaap Bloem Sport had

Folo Bram Stijnen

veel balbezit maar wist er geen raad
mee.
In de tweede helft de zelfde spelsituatie: Een aanvallend Zandvoorts
team, dat stuitte op een hechte Kras
Boys defensie. Toch slaagde Bas
Heino er in om de bal na een fraaie
actie in het Volendamse doel te
knallen. Kras Boys was toen weer
genoodzaakt wat aanvallender te
gaan voetballen. Beide teams kregen
kansen maar Kras Boys ging beter
met die kansen om. Een man meer
situatie werd door Kras Boys knap
uitgespeeld, 1-2 en even later was de
strijd beslist toen Jaap Bloem voor

de derde maal kansloos werd gepasseerd, 1-3. De Zandvoorters geloofden er niet meer in waardoor Kras
Boys in de slotminuut de eindstand
bepaalde op 1-4.
„We hebben de kansen in de eerste helft laten liggen", stelde coach
Guus Marcelle. „Kras Boys speelde
een listig spelletje voetbal en nadat
zij de twee minuten straf goed afstrafte was het gedaan."

Dames
De dames van Nihot/Jaap Bloem
Sport speelden een goede wedstrijd

tegen Schoten. Door blessures en
een gebrek aan wisselspeelsters
konden de dames niet in de vertrouwde samenstelling spelen. Tot
het rustsignaal was er van krachtsverschil nauwelijks sprake. Schoten
bepaalde de ruststand op 1-0.
In de tweede helft heeft Nihot/Jaap Bloem Sport er nog van alles
aangedaan, maar Schoten was te
sterk en won verdiend met 4-0. De
Zandvoortsen hopen dat de eerst komende competitiewedstrijd weer
met een compleet team gespeeld
kan worden.

ZANDVOORT - Zowel de dames als de heren van ZHC
speelden een knappe partij
hockey. Toch zou dat niet
meer opleveren dan een 4-4 gelijkspel van de Zandvoortse
vrouwen. De mannen verloren
nipt met 2-lr" ""••""'
'- J'"-"

ZANDVOORT - Het eerste
gedeelte van de bridgecompetitie bij de Zandvoortse Brigdeclub zit er bijna op. Met nog
één wedstrijd te gaan is het
vrijwel duidelijk geworden
welk paar kans maakt op promotie of degradatie.
In de A-liin deden de heren Groe-

nios opnieuw gelijk, maar Miranda
Schilpzand scoorde even daarna
zeer fraai 4-3. Xenios trok fel ten
aanval, waardoor paniek ontstond
in de ZHC-defensie. Vijf minuten
voor het einde profiteerde Xenios
van een blessure aan ZHC-zijde door
de gelijkmaker te scoren, 4-4.

ZHC moest in de wedstrijd tegen
Myra met een viertal invallers aantreden wegens blessures. Ondanks
dat speelde ZHC een goede wedstrijd. De opening was helemaal
goed toen Wouter Slotenmaker een
fout van de Myra doelman uitstekend afstrafte, 0-1. Daarna ontspon
zich een gelijkopgaande strijd met
kansen voor beide teams. Myra
kwam op gelijke hoogte door een
spijkerhard ingeslagen strafcorner,
1-1.
Een gelijkspel had de verhouding
het best weergegeven, maar het
noodloot sloeg twee minuten voor
het eind toe voor ZHC. Een afgeslagen lange corner werd in de cirkel
van ZHC teruggebracht en door een
Myra speler in het doel geslagen, 1-2.
Voor de Zandvoorters was de tijd te
kort om nog iets aan deze achterstand te veranderen.

Martijn van Keulen in actie tijdens zijn gewonnen enkelspel.

Chess deklasseert Hoofddorp

zijn tegenstander en stond in gewon- „Als we de partij op het scherpst van
nen positie. Het teambelang preva- de snede uitspelen, wordt het zelfs
. Het door Auto Strijder gesponsor- leerde echter en ook Van Brakel een 6,5 tegen 1,5 overwinning. Daar
le Chess kende in deze wedstrijd en nam genoegen met een remise. Een de bordpunten echter onbelangrijk
:eer voortvarende start. Peter van echt staaltje teamgeest liet Simon zijn in deze klasse, spelen we altijd
Ie Beek had zijn vooruitgespeelde Bosma zien. Bosma was in een vol- op safe voor de matchpunten."
martij in een dusdanig gunstige
•tand afgebroken dat uit gegaan kon
vorden van een 1-0 voorsprong. Het
weede punt zou snel volgen. Het
loofddorpse talent David Blum
wacht een foutief stukoffer, hetgeen
toor Ben de Vries gedecideerd werd
ZANDVOORT - Na net de gen hun pogingen vooralsnog in
^gestraft. De 31 jarige routinier ruil- eerste periode gemist te heb- rook opgaan. De tweede helft was
^e de gevaarlijke stukken af en ben heeft Zandvoort'75 zich nog maar nauwelijks vijf minuten
of de score was al opgelopen
leepte het punt in de wacht.
uitstekend hersteld. Kenne- oud
5-0. Zeker de helft van de toemerland, dat op bezoek kwam, naar
die op weg van de kantiwerd totaalvleugeld en mocht schouwers,
betrouwbaar
ne naar het speelveld waren, hebben
Kees Koper speelde een zeer dege- blij zijn dat de score niet hoger die doelpunten niet gezien. Paul
'Jke partij. Zijn tegenstander kon uit viel dan een 7-1 zege voor Longayroux scoorde vanaf de aftrap
net verhinderen dat Koper de vrjan- Zandvoort'75. De Zandvoor- en Dennis Keuning zorgde voor
'elijke monarch arresteerde en zo ters hebben in de eerste fase nummer vier. De vijfde treffer
'et derde punt voor Chess binnen- van de competitie laten zien kwam op naam van Robin Castien,
'aalde. Voorzitter Hans Drost be- een aanwinst te zijn in de derde op aangeven van Longayroux.
Paul Longayroux en Rob Koning
ic-ort inmiddels tot de betrouwbare klasse KNVB.
hadden hun werk gedaan en werden
teunpilaren van Chess Society. Tena twintig minuten voetballen ge!en opponent Buitjes hield Drost de
Na vijf minuten voetballen kón- wisseld voor Edwin Ariesen en Paul
mies keurig gesloten waardoor een
emise overeengekomen werd. Ook den de Zandvoortse supporters al Koning. Even verslapte de aandacht
'on van Kempen sleepte een remise juichen. Dennis Keuning speelde waardnor Kennemerland iets terug
'innen door herhaling van zetten. zich op rechts prachtig vrij, leverde kon doen, 5-1. Het laatste kwartier
een voorzet af op maat, waarna Paul was weer duidelijk voor ZandLongayroux fraai inkopte. Vijf mi- voort'75.
nuten later was het opnieuw raak.
Met nog tien minuten te spelen
Een lange pass in de diepte werd ging Robin Castien alleen op avonZANDVOORT - in het Dr. G.J. door Rob Koning onderschept, die tuur en scoorde beheerst 6-1. Beide
tentinghuis neemt vrijdag 15 no- de uitgelopen doelman het. nakijken teams bleven voetballen, maar het
ember de heer G.Th. IJsselmuiden gaf, 2-0. In het verdere verloop van was Zandvoort'75 dat nog eenmaal
geheid.
Hij is zestien jaar hoofd de eerste helft heeft Zandvoort'75 wist te scoren. Paul Koning bepaalJ
iviele Dienst geweest en gaat nu nog vele mogelijkheden gehad om de uiteindelijk de eindstand op een
net
vervroegd pensioen. Hij maakt de score op te voeren. Rob Koning, florissante 7-1 zege voor de thuise
Bas Heino en Paul Longayroux za- ploeg.
bruik van de O.B.U.-regeling.

Z'75 schiet met scherp

Foto Bram Stijnen

BC Lotus geeft Heemskerk les

ZANDVOORT - Na twee zeges op rij waren ook afgelopen
zondag de verwachtingen
hooggespannen bij de badmintonclub Lotus. Het eerste team
van Lotus moest het opnemen
tegen het derde team van
Heemskerk. Uiteindelijk bleek
het Zandvoortse team duidelijk te sterk en won met 7-1,
waardoor de positie aan de top
van de ranglijst verstevigd
ZANDVOORT - In de tweede Kopman Olaf Cliteur controleerde strekte remise stelling beland. Zijn werd.
competitieronde
van
de en misleidde zijn tegenstander der- tegenstander wenste zich echter
De spits werd afgebeten door Marniet bij neer te leggen. De Zand^oord-Hollandse Schaakbond mate dat een gewonnen eindspel op hier
bord kwam te staan. Cliteur zag voorter wist dat de overwinning niet tijn van Keulen. Ondanks wat intiheeft Chess Society Zand- het
echter dat zijn team reeds de winst meer ter discussie stond en schonk midatie van de tegenstander won
voort, haar tegenstander com- binnen
had en bood meteen remise de Hooddorper de winst, wat eigen- Van Keulen de eerste set vrij gemakpleet onder de voet gelopen. De aan, hetgeen
lijk een half punt te veel was. Eind- kelijk met 15-7. In de tweede set nam
geaccepteerd werd.
reserves van Hoofddorp hadMartijn van Keulen het iets te gestand 5-3.
den geen schijn van kans tegen
„Als je nagaat dat deze ploeg vorig makkelijk op waardoor er een verde Zandvoorters, die vorige Teamgeest
jaar op de tweede plaats geëindigd lenging noodzakelijk was. Toch won
Door een vernufte combinatie ver- is, dan hebben we het goed gedaan, de Zandvoorter de set met 17-15 en
week vrijdag een van hun beste
overde Hans van Brakel een pion op zeker als collectief", aldus Cliteur. daardoor de partij. De tweede heren
wedstrijden speelden.

single was een copie van de eerste.
Torn Geusebroek, die na zijn overwinning van afgelopen zondag, zijn
draai begint te vinden, won de eerste
set ook erg gemakkelijk met 15-2.
Maar ook hier moest een verlenging
de tweede set beslissen, 17-16.
Met al twee punten op zak moest
Rika Koper aantreden. Het hele seizoen draait Rika Koper goed, maar
nu was het begin slecht. Ze begon
met een 3-11 nederlaag. Het herstel
kwam vervolgens in de tweede en
noodzakelijke derde set. Met veel
wilskracht werd het verweer van de
tegenstander gebroken en Koper
won met 11-8 en 11-1.
Karin de Graaf kon het deze keer
niet waarmaken. Na een eerste gewonnen set met 11-5, lukte het niet
meer. Heemskerk won met 2-11 en 411.
Toch was een 3-1 voorsprong een
goed uitgangspunt om een vervolg te
maken met de dubbelspelen. De
steeds beter lopende herendubbel
van Martijn van Keulen en Torn
Geusebroek walste in de eerste set
over de tegenpartij heen. Door wat
concentratie verlies in de tweede
set, was het spel duidelijk beneden
niveau, wat resulteerde in een verlies van de set. Met goed aanvallend
spel in de beslissende derde set werd
de partij toch winnend afgesloten,
15-5, 8-15 en 15-2.
De dames Koper en De Graaf hadden geen enkele moeite met de
speelsters van Heemskerk. De ervaren speelsters van BC Lotus wezen
Heemskerk op hun plaats met 15-7
en 15-5. De partij was daardoor al
binnen. In de mix-dubbels ontbrak

het BC Lotus aan de echte motivatie.
Toch werden, ondanks wat rommelig en onnauwkeurig spel, beide mixdubbels winnend afgesloten. Karin
de Graaf en Martijn van Keulen
wonnen met 15-5,10-15 en 15-9. Rika
Koper en Torn Geusebroek hadden
slechts twee sets nodig, 15-8 en 17-14.
Daarmee behaalde BC Lotus een
fraaie 7-1 overwinning op Heemskerk. Een goede opsteker voor komende zondag, wanneer Lotus op

bezoek moet bij Swish in Krommenie. Dit team staat ongeslagen aan
kop van de ranglijst. Het wordt een
cruciale wedstrijd voor een eventueel kampioenschap.
Uitslagen: Lotus l - Heemskerk 3
7-1, Lotus 2 - Holendrecht l 6-2, Lotus 3 - Kennemerland 7 8-0, Lotus 4 Badhoevedorp 3 4-4, Lotus 5 - Badhoevedorp 2 8-0, Lotus BI - Dumwijck B5 4-4, Lotus Dl - De Kwakel
Dl 4-4.

Van der Moolen nog steeds
ongeslagen bij schaakjeugd
ZANDVOORT - Na vijf ronden is Florian van der Moolen
nog steeds aanvoerder van de
jeugdcompetitie bij de Zandvoortse Schaakclub. Bij de senioren, die weer prachtig spel
lieten zien in de achtste ronde,
controleerde Dambrink zijn
toppositie bekwaam.
Bij de jeugd maakte Florian van
der Moolen, in zijn partij tegen Rebecca Willemse geen fout en voegde
een vol punt aan zijn totaal toe. Door
die de nederlaag zakte Rebecca Willemse naar de derde plaats. Thomas
Hesse profiteerde daarvan en met
zijn tweede plaats zit hij Van der
Moolen op de hielen. Thomas Hesse
boekte twee overwinning en wel op
Nanouk Marqueme en Bas van der
Meij.

Interne competitie
Voor de interne competitie bij de
senioren werden maar liefst twaalf
partijen gespeeld. De vierentwintig
spelers, van de totaal zevenentwintig deelnemers, die aan deze competitie meedoen, begonnen de partijen
zo rond acht uur. Meteen werd er
behoorlijk fel gespeeld. Nieuwkomer en oud-lid van de Zandvoortse
Schaakclub, Luykx, liet zien het
schaken nog niet verleerd te sijn. In
zijn partij tegen Gorter boekte hij
een fraaie overwinning. Door die
zege staat Luykx nu op een 22e
plaats.
De grootste winst op de ranglijst
boekte Gude. Door zijn overwinning
op Khjn kwam hij op een 18e plaats
terecht, pok John Ayress liet het er
met bij zitten. Ayress steeg naar een
derde plaats door een overwinning

Klaverjassen
bij Clicks/TZB
ZANDVOORT - Aanstaande vnjdagavond organiseert de softbalverenigmg Clicks/TZB de tweede klaverj as wedstrijd voor koppels, m een
serie van zeven. Ook deze keer zijn
er fraaie bekers te winnen terwijl bij
de loterij leuke prijzen zijn te verdienen. De klaverjaswedstrijd begint
om 20.00 uur m de kantine van TZB
aan de Kennemerweg. Het mschrijfgeld bedraagt zeven gulden en vijftig
cent per koppel.

Cadeaubon
ZANDVOORT - Irma Lijenhuis en
Ilona Maas zijn door sportclub OSS
beloond met een VVV-cadeaubon.
De meisjes, beide tien jaar oud, hadden voor OSS de meeste loten verkocht m het kader van de Nationale
Clubactie. Samen brachten zij met
hun huis-aan-huis verkoop 63 loten
aan de man, met een minimale waarde van 2,50 en maximaal 5 grilden. De
vereniging kan hiermee nieuw sporten spelmateriaal kopen.

Bridgecompetitie bijna ten einde

ZHC-teams komen
niet tot winst

Het was eigenlijk een echte 0-0
wedstrijd. Bij beide teams maakten
de verdedigingen een sterke indruk,
maar in de slotfase strafte NAS een
paar foutjes in de Meeuwen-defensie
af._In_cle eerste helft^was Zandvoortmeeuwen techriïscrï "wel wat beter
maar daar stond het opportunistiDe ZHC i dames~'kwamen in \het'
sche spel van NASttegenover. Beide
systemen leverden echter geen tref- veld tegen mede nummer vier op de
ers op.
ranglijst Xenios. Met de storm in de
rug startte ZHC fel, hetgeen na tien
minuten al een doelpunt opleverde
Jitgeblazen
van Monique van der Staak. Xenios
In de tweede helft wederom een liet het er echter niet bij zitten en
;elijkwaardige partij. Martin Visser forceerde twee strafcorners. Daarbij
eek de Zandvoorters op voorsprong ontstonden misverstanden tussen
e zetten, maar zijn kopbal, na een de Zandvoortse keepster en de vervoorzet van Rob van der Bergh, dediging, waarvan Xenios tweemaal
werd door de stormachtige wind het profiteerde, 2-1. Cynthia Piket Wezedoel uitgeblazen. Met nog twintig rik, die een sterke partij op het midminuten voor de boeg speelde laat- denveld speelde, samen met Yvonne
bte man Frans Valks te zacht terug Ovaa, scoorde vlak voor de rust de
op zijn doelman. De NAS-spits was gelijkmaker, 2-2.
er als de kippen bij om dit presentje
De tweede helft begonnen beide
e verzilveren, 1-0.
teams erg aanvallend. Dat leverde
voor ZHC veel kansen op, maar de
Zandvoortmeeuwen begon aan te Xenios-doelvrouw raakte steeds bedringen, maar het lukte niet. De bui- ter ingespeeld. Uitblinkster Cynthia
enspelval, die de Zandvoorters op- Piket Wezerik slaagde er toch in
zetten werkte niet en NAS bepaalde ZHC op een 3-2 voorsprong te zetten.
de eindstand op 2-0.
Door een strafcorner maakte Xe-

Afscheid

Sportagenda

op Edward Geerts.
Uitslagen uit de achtste ronde: Ilje
Mollerus-Ronald Roele 0-1, LuykxGorter 1-0, Gude-Klijn 1-0, Wiggemansen-Van Elk 0-1, Lindeman-Ter mes 1-0, Geerts-Ayress 0-1, Van der
Meijden-Twint
1-0, DambrmkFranck 1-0. De partijen Paap-Hand
graaf, Marqueme-Kok, BerkhoutHeitkonig en De Oude-Schiltmeijer.
eindigden allen in remise.
De ranglijst ziet er als volgt uit. bij
de jeugd: 1. Florian van der Moolen.
2. Thomas Hesse, 3. Rebecca Willemse, 4. Henk Willemse, 5. Nanouk
Marqueme, 6 Martme Botman. 7
Bas van der Meij. 8 Sharon Stuurman, 9. Niels Filmer.
Senioren: 1. Dambrink. 2. Van der
Meijden , 3. Ayress. 4 Franck. 5
Geerts. 6 Termês. 7 Twmt.S Lindeman, 9. Kok. 10. Paap Vanavond
speelt de jeugd de zevende ronde en
de senioren komen voor de negende
ronde in actie m het Genieeen
schapshuit- De avond vangt aan om
zeven uur

newoud en Smit hun uiterste best
om meer aansluiting niet de kopgroep te krijgen. Dat lukte uitstekend, want met een score van 60,71
procent werden zij eerste. Op de
tweede plaats eindigden mevrouw
De Leeuw en de heer Braun met
59,38 procent. Na vijf wedstrijden
staat het koppel De Leeuw/Braun
nog aan kop, gevolgd door het echtpaar Peemen.
In de B-lijn werden, zeer verrassend, eerste de dames Van Duijn en
Veldhuizen terwijl mevrouw Visser
en de heer Van Leeuwen de tweede
plaats bemachtigden. Laatstgenoemd paar heeft nu de koppositie
m deze lijn overgenomen van de heren Spiers en Veldhuizen, die naar
de tweede plaats werden verwezen.
In de C-lijn verkleinde het echtpaar Van der Meulen de afstand
naar de kopgroep, door met een score van 57,14 procent de eerste plaats
te pakken. Het verschil met de nummer drie op de ranglijst is nog maar
0,06 procent. Op de tweede plaats
eindigden de dames Van Leeuwen
en Slegers. De dames Van Beek en
Stocker blijven de eerste plaats bezetten, op de tweede plaats gevolgd
door de dames Van Ackooy en
Drenth.
Mevrouw Rudolphus uit de D-lijn
was enige tijd met vakantie, maar na
terugkomst liet zij blijken dat deze
onderbreking haar goed had gedaan.
Met partner mevrouw Rudenko
greep zij een eerste plaats. De rest
van het veld deed het wat rustiger
aan, waarbij de dames Meijer en Sikkens op een tweede plaats beslag
legden. De hoge score van de dames
Rudenko en Rudolphus deed hen op
de eerste plaats belanden, terwijl de
dames Kalff en Polm nu genoegen
moeten nemen met een tweede plek.

The Lions dames
nemen revanche
ZANDVOORT - Na de onnodige nederlaag van vorige week
tegen het derde team van Lisse
herstelden de basketbalsters
van The Lions zich uitstekend.
Ook nu moest tegen Lisse 3
worden gespeeld. Echter Lions
bleef nu met 40-33 aan de goede
kant van de score. De jongens
junioren waren niet opgewassen tegen Early Birds.
De nederlaag tegen Lisse een week
eerder geleden bleek nog goed in het
geheugen van de Zandvoortse dames
Fe zitten De start was wat nerveus,
maar Lions maakte niet dezelfde
fout als toen Dat de ruststand
slechts een 18-10 voorsprong gaf te
zien voor Lions kwam door de talloze missers.
In de tweede helft kenmerkte het
spel van The Lions zich door een
degelijke verdediging. Lisse kwam
eenmaal terug tot 20-20 maar daarna
speelde Lions de strijd bekwaam uit
naar een overwinning Via 26-32 liep
Lions, in de spannende slotfase, uit
naar een 33-40 overwinning.
De jongens junioren van The Lions
leden een regelmatige nederlaag tegen Early Bifds. De Birds bleken een
maatje te groot. In de beginfase kon
Lions goed partij geven, na tien minuten een 15-14 voorsprong, doch nadien ging het lengte overwicht en de
grotere snelheid van Early Brids een
grote rol spelen. Lions kan niet meer
bijblijven en via een 25-48 achterstand bij de rust werd de eindstand
55-100.

Topscorers

O Wcckmcdia/JI)

Castien (Zandv.75)
Longayroux (Zandv.75)
van Rhee (ZVM-zat)

ZwemherJTZB) / Visser (ZVM-zat)

10

15

Paul Longayroux wist, na een paar weken doelpuntloos, afgelopen zaterdag het
doel weer te vinden. Door twee treffers verstevigde hij zijn eerste plaats.
Ploeggenoot van de Zandvoort'75 spits, Robin Castien, nestelde zich, door twee
treffers op een gedeeelde tweede plaats met zes doelpunten.
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Voor ƒ 1650 bepaal je je eigen inkomen!
Woicl nu rij instrukteur bij de goedkoopste en beste van Ned
Evt mot werkgarantiQ MICHEL 0206853057/0706291546

Oproepen
Mededelingen

DETRICH SPORT

Hobby's en verzamelingen

SUCCESVOLLE KLEINE
ADVERTENTIES VOOR DE
ZAKENMAN EN PARTICULIER

O november echt waar
Ankie wordt 50 jaar
SPECIALE BEURS voor munten postzegels papiergeld en 3ellen maar 15155
oude ansichtkaarten op zondag 10 november a s van 10 17 * 10 november het is echt
uur in do JAAP EDENHAL aan de Kruislaan te Amsterdam- waar wordt Ankie Joustra
50 jaar Om haar lekker te
Oost Ned Ver De Ver/amelaar
zwellen moet u die dag 15155
Tol 020 642 35 19 ' 682 52 59
bellen
* Verzamclbours Zandvoort
* 29 nov 20 15 uur Ned
in Gemeonschapshuis 7on
Herv kerk geeft toonkunstdag 10 nov v 10 tot 17 uur
Koor Zandv oen concert
Vele vorzamelobjocton toe
m m v solisten en orkest alg
gang gratis Inl 02507 14234
eidmg Frans Bleekemolen

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Sportartikelen

Broodjes bestellen?
18789

Haltestraat 35 Zandvoort

nu winter voorverkoop
met

gratis kadobon
Onroerend goed en woonruimte
te huur gevraagd

Vrouwen, echtparen en soms
ook mannen vertellen wat ze
graag willen en 100% diskreet
doen1 Nu heb je de kans om
Tiet die mensen m kontakt te
<omen| Dus pen & papier bij
de hand, want noteer goed
de pers code's' 06/50 cpm

340.340.95
Red E3r Productions

A.K.B.
Algemeen
kamerverhuur bureau
Voor verhuur van uw
kamers/
appartementen en
etages aan
geselecteerde huurders
Voor verhuurder geen kosten

BROODJE BURGER BELLEN
Micro advertenties voor zakenman en particulier kunnen worƒ250 bezorgkosten
cfen gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootboven ƒ 25 gratis bezorgd
ten
Particulieren verwijzen wi| naar de speciale bon voor gratis Gcvr nette betrouwbare
* De Reanimatie herhalingswerkster voor op de vrijdag
Micro s op de pagina MICRO S
es is a s ma 11 nov bij
Tel. 02507-17782
ochtend
Leeftijd
±
35
jr
Voor
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
de Kruisver Voor deelname
info
tel
02507
19100
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,40 per millimeter
Woonruimte gezocht voor 2
Del nr de Leeuw, tel
Sluitingstijd dinsdag 1500 uur
Onroerend goed
personen Br o nr 763 77585
® Rubrieksadvertentie op02507 16085
U kunt uw tekst telefonisch opgeven 02507-17166 of afge- geven'' Zie voor adres en/of
v d blad
en woonruimte
~ Gezellig
klaverjassen9
ven'zcnden aan
telefoonnummer de colofon
* Zandvoorts Nieuwsblad Gasthuisplein 12
te huur
<om
eens
kijken
donderdagin deze krant
2042 JM Zandvoort
avond v a 2000 uur m
aangeboden
* Weekmedia Uithoorn Stationsstraat 70
t Stekkie
1421 AA Uithoorn
Kunst
en
antiek
*•
Help de Polen Stuur eens
» Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties
Te huur garage voor twee
een voedselpakket1 Geen
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer
maanden, Vuurboetstr Tel
adres? Dat hebben wij voor u1
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
02507-14628
Vener Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant
nl tel 02907-5235
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer Nieuwsblad Gaasper* Houdt u van gezellig kladam alle edities van het Amsterdams Stadsblad, NieuwsWoningruil
verjassen7 Kom eens kijken
blad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode en De Nieuwe
3ij ons op donderdagavond
Weesper ƒ 6,38 per millimeter
Klaverjasclub 't Stekkie
Sluitingstijd vrijdag 1600 uur
AANGEB 2-kamflat, 2 hg,
nfo 02507 19372
e Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieA'dam Nrd,
vlakbij
CS
combinaties in de Micro s zijn op aanvraag bij onze kanto* Oké Pap De New York
GEVR 2 a 3 kam won of
ren verkrijgbaar
SPORTPARKLAAN 16
City Marathon m 3-28-40 u
eengez won m Z'voort
» Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra in rekening Vrijdag 8 november 16002100 uur
Gefeliciteerd nog heel veel
Tel 0206360663
gebracht, alsmede ƒ6,00 adm kosten
geluk met je volgende mara
e BIJ plaatsing m de Micro s worden geen bewijsnummers Zaterdag 9 november 1100 1800 uur
Aangeb Badhoevedorp een:hons Veel liefs Angehque
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten Zondag 10 november 1100 1800 uur
gez hoekhuis 4 kr + zldr,
Verkoop
met
schriftelijke
garantie
Foto - Film
het verspreidingsgebied een krant verstuurd Hiervoor
Ook dit jaar staat SINT
gar, cv, grote tuin nabij winEen
beurs
voor
iedere
beurs'
wordt ƒ 3,00 m rekening gebracht
voor u klaar samen met z'n
<elcentrum Huur ƒ790, met
D
Organisatieburo
Midland
BV
033
638176
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefoIETEN verzorgd hij alle
•(oopmogelijkheid
Gevr
nisch opgeven tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor
Foto Boomgaard Zandvoort 4 kr huurwoning
.DEUGNIETEN" Al jarenlang
of
cezorgklachten) of zenden aan
ook voor
ervaring Tel 18940 of 13420
maisonnette of hoekflat met
Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf
Centrale Orderafdeling Weekmedia
portretfoto's,
ift en balkon en bovenburen
*Oriflame
Postbus 122
pasfoto's,
Tel 020-6594772
1000 AC Amsterdam
cosmetica
zonder
dierproe'Amersfoorts schilderwerken binnen en buiten tot 8 m hg,
receptiefoto's,
ven Bel voor een gratis
Aangeb eengez won te LeDe sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing 'witten en behangen met gar off Ook woonboten
groepsfoto's aan huis
brochure
02507-30017
ystad, 4 k met hgbad en dakin dezelfde week
Tel 0206916420, ƒ50 kpd
Grote Krocht 26
ierras + grote tuin Gevr 3Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart
* *UNICEF UNICEF we"nsTel 13529
kamerflat m Zandvoort Tel
en
geschenken
Computerapparatuur <aarten
03200 53297/02507-18274
Burg v Fenemaplem 13-14
Muzieken software
Tel 16049 Help UNICEF
Divers personeel gevraagd
instrumenten
nelpen
Financien en
fiil^iiJEl^ilitó
Kwaliteits HiFi Harm Kardon, * Verkoopdag Ned Herv
handelszaken
IS HET KLEURRIJKE WERK VAN
Yamaha, Sony teac, Infinity, <erk zaterdag 16 nov a s in Gevr voor vereniging piano
JBL Magnat, Wharfdale, ESL iet jeugdhuis van 10-17u en accordeon Tel 02507EEN WALRA ADVISEUR/ADVISEUSE
audioart-t-solosoundetc Vele Kerstkaarten,
handwerken, 17462 na 1900 uur
Autoverzekering
SOMS GEKNIPT VOOR U"?
aanb Candax HiFi Adm de schilderijen, rommeltjes enz Tka electr orgel, Yamaha,
V A ƒ75 - DORSMAN
Ruyterw 131, Asd 6837362
blijft toch goedkooeri
Voor al uw FEESTJES en dubbel klavier, ntm , 2 bas
Bel nu 02507-14534
PARTIJEN kunt u ook bij bar sen, z g a n , ƒ600 Tel
DAN IS ER WERK VOOR U BIJ WALRA! |
dancing CHIN CHIN terecht 02507-19531, na 1800 uur
Kleding
Autoverzekering
GEEN ZAALVERHUUR Bel
Een Walra adviseur/adviseuse werkt met kleuren en kleur
nu nog goedkoper bij
voor info 02507-12799
combinaties in huishoudtextiel Stemt ze af op de smaak en
Huwelijk en
DE VAGEBOND
TEUBEN ASSURANTIËN
het interieur van onze klanten En helpt (adviseert) bij het
Voor
trouwfoto's
kennismaking
2e hands kinderkleding
Tel. 02507-14643.
samenstellen van een mooi pakket Voor uitzet of set
Za 9 november is de laatste
U krijgt een opleiding Walrawerk is uitstekend te combineren
Foto
Boomgaard
dag v/h afhalen van overgeGELDLENINGEN!
met bijv werk, gezin en/of huishouden U kiest bijvoorbeeld
Bel PARTNERSELECT
Radio/tv/video
bleven zomerkleding Niet
Wij regelen dat snel voor U
zelf uw werktijden Zo bouwt u zelfstandig een bijverdienste
Grote
Krocht
26
070-336.14.43
afgeh kleding zenden wij
Assurantiekantoor
Jansen,
(provisie/bonus) op, die bij uw mogelijkheden past
ons kindertehuis in Roevoor huwelijk of LATpartner ook voor alle verzekeringen
Tel.
13529
Foto Boomgaard naar
Auto noodzakelijk
menie Za geopend v 1200
Spontane, sportieve jongen Tel 02907-6464
Grote Krocht 26
1600 uur Tel 02507-18588
* Vriendenclub van het [28) zoekt een leuke meid, om
Bel voor informatie Marja de Regt, tel 06 8212440
Telefoon 13529
Hypotheken
Mannenkoor samen wat te gaan doen
* Te koop wintermantel voor Zandvoorts
(ƒ0,03 per minuut) Zij kan u meer vertellen
UW FILM OP VIDEO
computervergelijking
vraagt
leden
Wilt
u
ons
steuoudere dame, maat 42
Postbus 5552, 2000 JN HaarOVER WERK VOOR U BIJ WALRA
ƒ 1,75 per minuut met
Bel nu 02507-14643
nen maakt u dan ƒ 10 of meer em
RAF - blauw Nieuw ƒ 65
gratis achtergrondmuziek
over
op
banknr
565827782
Teuben Assurantiën
Tel 02507-17146
• Reflectanten op adverten*Willem bedankt dat je beGRATIS
Te koop
ties onder nummer gelieven
reid was om ons toeziend
Rijwielen,
Woninggids van Zandvoort
aangeboden
ervoor te zorgen dat het numLessen en clubs
voogd te worden, Manna ook
motoren,
mer in de Imker-bovenhoek
bedankt Ronald, Jhonny,
diversen
op de envelop staat vermeld
Bart v/d Mije
bromfietsen
en dat de brief geadresseerd Massage voor mannen Thomas
beginnerscursussen * Willem, Manna en Hayo ge- * Bronzen bestek (Thais) 56NVM wordt aan Centrale Order- voorjaar'92
A'dam-C Folder feliciteerd met jullie nieuwe delig in cassette ƒ 175
Te koop Puch Maxi ƒ 450 Tel
afd Weekmedia, Postbus
Tel. 02507-12614
woning We vinden het heel Tel 02507-14634
020-6624382 (kant u )
075-281588
122, 1000 AC Amsterdam
leuk voor jullie Cobie, Ronald,
* Sony Walkman incl mim- * Te koop Yamaha FSI bromJhon, Bart v/d Mye
boxen ƒ50 Elekt Espresso- mer, moet opgeknapt wor5 REGELS
Zeer ervaren Sint en Piet op app ƒ 50 Tel 02507-14634 den, ƒ100 Tel 02507-19181,
bezoek ? Tel 02507-17669
* Te koop 8 houten eettafel na 17 00 uur
« Wij behouden ons het stoelen, kleur donker gelakt,
recht voor zonder opgave van rugleuning, spijltjes en van
Auto's en
redenen teksten te wijzigen houtsnijwerk voorzien ƒ 200.
auto-accessoires
of niet op te nemen
Tel 02507-12698
* Te koop aangeboden Pelgnm gasfornuis, kleur groen Opel Vectra 1 8 l, LPG, alarminst
6-'90,
56000 km
ƒ50 Tel 02507-15996
ƒ26950 Tel 02507-17419
Te koop koelkast Zanussi, taNIET GRATIS
GRATIS MICRO'S
felmodel, nog geen jaar ge- SUZUKI SWIFT GLX, w o t k.,
zijn
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden
5-'87, 60000 km, ƒ10500
bruikt, ƒ385 02507-18018
• alle Micro's groter dan 5 regels
o inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
Tel 02982-6397, na 18 uur
• brieven onder nummer
*Te koop stalen buitentrap
• aan balie kantoor zijn opgegeven
o de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
met gegalvaniseerde wafel• verloren/gevonden
o wonmgruil1
o weg/aan komen lopen/vliegen
Diverse clubs
treden ƒ 250 Tel 02507o personee gevraagd/aangeboden
» maximaal 5 regels
16262
• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden
• alleen voor particulier gebruik
.
* Te koop z g a n metaal
100 ondeugende Meisjes
• commerciële Micro's
Corn. Slegersstraat 2
o het aangebodene mag niet boven ƒ300 uitkomen
detector,
ƒ 275
Tel
zoeken snel KONTAKTi
02507-14093
Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
06-320*330*21 (50 cpm)
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
*
Telefoonbeantwoorder
ƒ50 02507-14634
Brieven
onder
nummer
ƒ
6,36
extra
(u
dient
er
rekening
mee
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
* T k 4 bedframe spiraal,
te houden dat bij uw opgave de regel Br o nr
bur v d.
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje Laat na ieder
matras a ƒ 25, 4 st ƒ 80, mod
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
woord, punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele
salontafel m mgeb plantenwoorden of lettergrepen Zoals het voorbeeld aangeeft
Zalenverhuur
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
bak ƒ 100, beokooi, losse
m a a t
zandlade/120 02507-12698 vertellen eerst wie ze zijn en
T e
k 0 0 P
b r u i d s l a P 0 n
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
wat ze m bed lekker en opl
vermelding
van
uw
postcode,
naar
ons
kantoor
e n
m 0 d e r n e
s a l 0 n t a f e
VERENIGINGSGEBOUW
* T k z g a n diverse da- wmdend vinden en geven
3 8
Centrale
Orderafdeling
Weekmedia,
meskleding maat 38, klein ge- daarna hun geheime tele0 2
T e l
3 4 3
r i e t e r
s t 0 e l
De Krocht
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
pnjsd1 Nieuwe zwartlederen foonnummer aan je door1
van Boven de 18 jaar' (06/50 cpm)
Grote Krocht 41, Zandvoort, lange dameslaarzen
Of afgeven bij
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tel 02507 15705-18812, voor ƒ 200 voor f 50 02507-19968
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Gasthuisplem 12, 2041 JM Zandvoort
BRUILOFTEN - RECEPTIES * T k a bandrecorder Sony
ontvangt van ons een acceptgirokaart
KOFFIETAFELS
cassette Radio Ree , samen Red Ear Productions
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen
ƒ45, spelen goed H- 2 boxen,
PARTNERRUIL Privé
puzzles, spelletjes ƒ 1 tot ƒ 5
direkt apart met mannen
Woninginrichting
Tel 02507-18371
en vrouwen die zin hebben
in 'n spannende sexruil1
0632033091 (SOcpm)
Onroerende
* 2 Fauteuils kleur taupe velours zeer mooi, samen ƒ 300
goederen te koop
Pascale doet het op de
Tel 02507 19273
tafel Echte KEUKENSEX
gevraagd
06 320*330*98 (50c/m)
1 regel ƒ 3,82
Lijsten op maat
PIKANT
2 hete meisjes,.
2 regels ƒ 3,82
bij
GARAGE
zijn hitsigi Alles uit'1
3 regels ƒ 3,82
TE KOOP GEVRAAGD
06 320*330*34 (SOcpm)
Foto Boomgaard
Tel 02507-14534
4 regels ƒ 5,09
VOOR TWEE,
Grote Krocht 26 TE KOOP GEVR GARAGE, PLEZIER
5 regels ƒ 6,36
de manier om direkt
Tel. 13529
zo dicht mogelijk bij rotonde
een vriend of vriendin
Tel 023312122
aan de lijn te krijger;
*
Te
koop
2-delig
wit
6 regels ƒ 7,63
Bel 06-9 500 (50 cpm)
keukenmeubel ƒ 125
« ANNULERINGEN van uw
7 regels ƒ 8,90
Tel 02507 18026
PRIVE-SEX-KONTAKT
advertentieopdrachten kunt u
Maak een sex-afspraakje
8 regels ƒ10,18
* Te koop 3 tafels met formi UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
cablad samen ƒ 150, bruin richten aan Centrale Orderaf Met een heet meisje of stel
9 regels ƒ11,45
06-320 322 33 (50 cpm)
Tel 02507 19273
deling Weekmedia, Postbus
10 regels ƒ12,72
Sabrina,
een GEWILLIG
122,
1000
AC
Amsterdam
* Te koop bed met matr
meisje, haar eerste trio
135x200 plus sprei, 2 witte
06-320 323 44 (50 cpm)
nachtkastjes samen ƒ 250
Tel 02507-16516
Scheur de kleren van mijn
Wilt u ook naam, adres woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
lijf, ik heb een hete bui"
Te koop zwartleren 2-zits
uw advertentie helaas niet opnemen
Alle prijzen incl 6% BTW
06-32021134 (SOcpm)
bank, z g a n ƒ 500 Tel
02507 19225
Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren
SEX KONTAKTLIJN
Luister naar hete meiden
T k 3 zitsbank Chesterfield
die op zoek zijn naar
gestoff, ƒ 350 Tel 02507Naam
jongens, voor het vervullen
30158
van hun hete sexwensen
T k a vloerbedekking katoen,
06 320 330 66 (50 c/m)
Adres
kl beige, merk Besouw,
"SEX VOOR TWEE**
z g a n , klass eeth , mod saDirekt kontakt met jonge
Plaats
Postcode
lontafel, keukenblok, keuken>siëgètósïf aaft 2b^. meiden, huisvrouwtjes en
geiser, 5 pits gascomfort, 1stoere hete knullen
S v p in rubriek
pers ledikant, radio piek up
. Telefoon
06-320 330 90 (50 cpm)
| + boxen Tel 02507-18925

Grote Antiekbeurs
Heemstede

Sportcomplex Groenendaal

films te koop

Dombo

CEFLTE makelaars o.g.

ADVERTENTIES VOOR DE

1000000%
Sexnieuws!

145 Escort
Sex/meiden!
Geven zich bloot, vertellen
hoe ze d'r uit zien en wat ze
op Sex/gebied te bieden heboen1 Daarna geven ze je hun
eigen telefoon-nummer1
Boven de 18 jaari 06/50 cpm

S M PRIVÉ Voor
ruige sexafspraakjes
0632032217 (SOcpm)
'*S M KONTAKTLIJN"
Strenge sexkontakten
06-320*322*20 (SOcpm)
Stiekem MEEGENIETEN
met 3 hete tieners
320*322*04 (SOcpm)
Stoute sex-afspraakjes,
MEISJES KONTAKT (18 jr)
0632033016 (50c/m)
Straks al 'n vrijpartij'?
S E-X KONTAKTLIJN
06 320 329 88 (SOcpm)
Tessa (18) een lekker
OPGEWONDEN tienermeisje
06-320*328*88 (50c/m)
* * * * * TIENERSEX * * * * *
Jong en onschuldig
?
06-320*324*24 (50 c/m)
*TRIOSEX-KONTAKT*
06 320 330 92 (50 cpm)
Ook voor partnerruil

06.96.45

Hete MEIDEN hoor je op
de sexadvertentielijn
06-320 325 80 (SOcpm)
Hete meiden zijn op
op zoek PORNO Datmg
06-320*321*44 (SOcpm)
Hete MEISJES willen nu
- een sexafspraak"
06-320 330 42 (SOcpm)
Hete meisjes willen
een SEXAFSPRAAKJE
06 320 320 44 (50 cpm)
HOMO Het is slikken
voor die hete jongens
06-320 327 01 (50 c/m)
Homo Jongens met elkaar
Hoor ze TEKEER gaan
06-320*330*88 (50c/m)
Homo Zoek je 'n hete boy
voor een SEX-AFSPRAAK??
06-320*330*18 (SOcpm)

Live uit
Zandvoort

UITDAGEND huisvrouwtje
met volle , superheet
2 heerlijke nimfo's hebben op
06-320 330 56 (50c/m)
hun flatje pal aan de boule
vard een eigen live 06/lijn la
UITDAGEND tienertje gaat
ten installeren'
mee met 2 jongens
06320*326*01 (50c/m)
* * * * HARDSEX * * * *
VLUGGERTJE Kim verwent
Keihard de lekkerste (50 c/m) de jongens (18 j r ) na de les nu van zich-zelf hele sex\
(100% naakt) foto's laten ma
"i 06 - 320*325*35 "'
06 320*330*32 (SOcpm)
ken en daar mag je dus ni_
** RIJPE VROUWEN * * * *
Voor VANAVOND een
om vrageni+ (06/50 cpm)
Veertig jaar en hitsig" 50 c/m
afspraakje versieren7
06-320*325*45
Bel dan de flirtbox
06-32033001 (SOcpm)
Red Ear Productions
BI SEX Kontaktlijn
06-320*325*01 (SOcpm)
WAAROM WACHTEN'' Zoek
MARIETJE staat te liften
Ook trio sexkontakt
nu de vriend of vriendin7
in haar strakke rokje1
van je dromen Afspreeklijn,
06-320 321 20 (50 cpm)
BI SEX voor TWEE, direkt
reageer direkt
apart met een heet meisje
MEEGENIETEN, met
06-320 320 33 (50 cpm)
of een lekkere jongen
Loesje en stoute Anita
06-320 330 82 (50cpm)
WULPSE Loesje gaat lekker
06-320*328*04 (50c/m)
tekeer met drie jongens
Blonde NATASJA doet
Met z'n tienen flirten
06-320
330
96
(50c/m)
het met 2 hete jongens
of apart Afspreekbox
06320*327*77 (50c/m)
Yvette gaat op SEXBEZOEK
06-320 330 77 (SOcpm)
bij Annet Triosex'
BUURVROUW Chantal en
MONIQUE, haar eerste keei
06-320
320
95
(SOcpm)
haar hete buurjongens
ze trilt van sex-genot
06-320*328*01 (50c/m)
Zoek je een het meid?
06 320 330 97 (50c/m)
06-320*322*11
Ook
haar
De SEXADRESSENLIJN
Nieuw **BI-SEX PRIVÉ**
naaktfoto
(50
c/m)
elke dag adressen van
Direkt apartlijn voor trio,
de hete dames&meisjes
Zoek jij een lekkere Boy'
jongens en hete meisjes
06-320 328 00 (50c/m)
Homo/BI-sex/SM-DATING
06-320 330 46 (SOcpm)
06-320 330 95 (SOcpm)
Direkt apart met een
strenge meester of met
Zoek jij 'n lekkere meid?
Diversen
een onderdanige slaaf1
De Hete MEIDENLIJN
'Gay S M voor TWEE*
06 320*320*36 (50 cpm)
06 320 329 99 (50 cpm)
XYZ BV verhuizingen er
Zoek jij sexkontakt??
DIREKT KONTAKT
kamerverhuizingen Voll verz
TIPPELLIJN
Mannen en vrouwen bieden
Dag-nachtserv 020-6424800
06-320 330 79 (SOcpm)
zich aan stuk voor stuk
krijg je ze aan de lijn
Bel jouw voorkeurlijn
Partnerruil 06 320 326 11
Tnokontakt 06-32032216
Bi-sex 06-32032233
Homo 06-320 322 64 (50c/m)
Direkt Snel SEXKONTAKTi
"'.' ' . ,"•'.'•'•'.i.*-,' :."•""'.''j!, • ' ''V ;!'.."".""•'"' '.•''"'' '''•••• ."^^"."i.'-,'\•' ,'.-"?., "-• '*';;•'-' f--'''•'
Live-Afspreeklijn
06-320*322*88 (50 c/m)
Duik in bed met 'n hete
meid' SEXKONTAKT
06-320*328*02 (50c/m)
Probeer ook 06-95 11

Red Ear Productions
5 meisjes/dames ontv tijde'ijk/part time in rom prives f e e r v a ƒ100 0206252497

Ze hebben
340.340.50

foto Boomgaard
Voor exclusieve

Een PRIVEMEISJE aan
huis? Sex-dating
06-320 325 04 (SOcpm)
****G-A-Y P-R-I-V-E****'
Jij wilt straks snel en
discreet een opwindendv
afspraakje"" regelen'' Bel ^
dan Gay Privé, want daar
zit je direkt apart Druk
op de nul voor 'n andere
jongen Veel succes"
06-320 322 68 (SOcpm)
Gewillige meisjes en
hete huisvrouwen willen
alles met jou doen Vraag
naar hun tel nr voor een
hete vrijpartij!
06 320 326 33 (50 cpm)
GLUREN Buurvrouw Linda
is weer hitsig en heet
06-320*330*67 (50c/m)

portretfoto's
bij

foto
Boomgaard
Grote Krocht 26,
l uur service
woensdag gesloten

PARTICULIER

Nü al: 310
Vrouwen!

iii
^

LAMPEN
LUXE CREPE
TOILETPAPIER STANDAARD
25, 40, 60, 75 en
100 Watt
5 stuks

pak 12 rollen

HUZARENSLAATJE

ROOKWORST
2 Stuks

6 x 150 gr.

a 250 gr.

4,-

4,-

4,-

340.310.10

BANANEN
HANDAPPELEN

1,98
Ruste-, Gortof BLOEMPAP

BÖEREM
TARWEBROOD

Gepaneerde

0,5 liter

HEEL.

100 gr.

til

iRÜNDÉp
SCHNITZEL

KALKOENSCHNITZEL

VARKENSSCHN9TZEI

1,49
Vlëësböuilloriïa

100 gr.

1,59
Altijd volop parkeergelegenheid

CELSIUSSTRAAT 192

WEEKMEDIA22

DONDERDAG 7 NOVEMBER 1991

Zandvoort 1901

Korte tips

(ADVERTENTIE)

Zandvoort negentig jaar geleden.
Daarover valt meer te weten te konien op 'Zandvoort 1901', een nieuwe
tentoonstelling in het Cultureel Centrum Zandvoort, Gasthuisplein 9b.
De tentoonstelling gaat zaterdag 9
november van start en is te zien tot
en met zondag 5 januari. Zij is sa.mengesteld uit onder andere berichten en bijbehorende foto's uit de
Zandvoortsche Courant van 1901.
Bovendien zijn in de vitrines scheepjes in flessen te zien, vervaardigd
door Kurt Visser. Het cultureel centrum is dagelijks geopend van half
twee tot vier uur.
Sommige afbeeldingen van de tentoonstelling zijn ook terug te vinden
op de - volgens ingewijden 'schitterende' - nieuwe oud-Zandvoort kalender 1992, die binnenkort door het
cultureel centrum wordt uitgegeven. Sinterklaas en de Kerstman
krijgen er op vrijdagavond 22 november een uitgereikt.

Speelgoedbeurs
De Zandvoortse Hockey Club
houdt vrijdagavond 8 november een
echte speelgoedbeurs in het clubhuis aan het Duintjesveld in Zandvoort-noord. Vrijdagochtend kan er
speelgoed gebracht worden. De prijs
wordt m overleg vastgesteld, 's
Avonds van 19.00 tot 21.00 uur wordt
de verkoop gehouden.

Margriet Eshuys
Margriet Eshuys is terug in het Patronaat, Zijlsingel 2 in Haarlem, en
wel op zaterdagavond 9 november,
aanvang tien uur. Met het uitbrengen van haar nieuwste album 'Sometimes' is deze Zaanse ook weer terug
m het clubcircuit. Entree 12,50 gulden, CJP/P-pas 10 gulden.
Vrijdagavond (8 november) 21.45
uur Noisy Town, Romeo Buffalo,
Kong, en The Alternatives. Zondag
10 november is Kpolkings er te vinden, van Alex Chilton en Christof
Hahn. Aanvang 22 uur, entree 10 gulden, CJP/P-pas 7,50.

tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Bomschuitenclub geeft
demonstratie op beurs

ZANDVOORT - De Zandvoortse Bomschuiten Bouwclub
geeft zondag 10 november in het Gemeenschapshuis een demonstratie, tijdens de maandelijkse Verzamelbeurs Zandvoort. De
toegang tot de beurs is gratis.
Leden van de Bomschuitenclub komen naar de verzamelbeurs om een
aantal schaalmodellen te tonen, van oude Zandvoortse bouwwerken, waaronder de vuurboet, en schepen, zoals een oude garnalenbom. Daarnaast
zullen zij ook laten zien hoe zij te werk gaan bij het vervaardigen van deze
kleine, natuurgetrouwe copieën. Ook aan de hand van foto's is het werk van
de club te zien. Ook tremenliefhebbers komen aan hun trekken, aldus de
organisatoren G.H. vd. Eijken (tel. 14234) en F.L. Tervelde (tel. 12303). Bij
hen kan meer informatie verkregen worden. De beurs is geopend van 10 tot
5 uur. De toegang is gratis, en het Gemeenschapshuis is goed toegankelijk
voor rolstoelen.
Behalve de genoemde items zijn er op de verzamelbeurs uiteraard veel
meer verzamelobjecten te vinden. Om te ruilen of te kopen, en zelf verkopen kan ook. Gedacht wordt aan: postzegels, munten, prentbriefkaarten,
speldjes, boeken, poppen, wijwaterbakjes, antiek, curiosa, telefoonkaarten
enzovoorts. Voor bepaalde soorten verzamelingen zijn experts aanwezig
om te taxeren en/of te bemiddelen bij ver- of aankoop.

• Drie bands treden op zaterdag 9
november bij de stichting Beeckestijn Pop, in het Witte Theater, Kanaalstraat 257 te Umuiden. In het
voorprogramma Space Marines.
Daarna: de A'damse metal-sixties-band Loveslug en de band LUL met
een mix van pure pop, avant-garde,
new-wave en Amerikaanse hardcore. Aanvang 21.15 uur, entree 12,50
gulden, CJP 10 gulden. Te koop bij
Aad Molenaar, Begynenstraat 25,
Beverwijk, en Twm Records, Velserduinweg 21a, IJmuiden.
• Moderne jazz vrijdagavond in de
Haarlemse Jazzclub, Groot Heiligland 37, met de Contraband. Een
14-mans orkest dat er uit ziet als een
bigband
maar
'avontuurlijker'
klinkt. Aanvang 22.00 uur, entree 12
gulden, CJP/leden 7 gulden. Zaterdag 22 uur: Uurconcert met Tom
Kwakernaat Kwartet, gevolgd door
jamsessions. Entree gratis. Ook gratis toegang zondagmiddag drie uur
bij bluessessions.
• De expositie van Peter Zwitser is te
bezichtigen tijdens openingsuren
van de bibliotheek van 2 tot en met
29 november.
• Tot 10 november is de tentoonstelling 'Hoorens en Schulpen' te zien in
Teylers Museum waar circa veertig
..schelpenboeken uit de periode
1550-1850 te bewonderen zijn.
• Mananne Rebel en Pemina Olthuis exposeren respectievelijk 'naïeven' en lyrisch abstracte schüderingen in Atelier Paulus Loot aan de
gelijknamige boulevard. De exposities zijn in het weekend te bezoeken.

Bar - restaurant

„SCHRANSEN
AAN ZEE"
Boul. Barnaart 22
Zandvoort, tel. 15445
specialiteiten:
* SPARE-RIBS
19,50
* SUPER-MOSSELEN
26,50
* SCHOLFILETS
18,50
keuken open
vrijdag t/m maandag
16.30-22.00 uur

Rake klappen
ZANDVOORT - De hulp van de politie werd zondagavond ingeroepen
in verband met een vechtpartij in
een café aan de Haltestraat. Toen de
agenten ter plaatse kwamen, waren
de vechtenden al gescheiden Er waren enkele flinke rake klappen gevallen maar niemand deed aangifte.
Ook de politiekorpsen van Heemstede en Bloemendaal waren voor de
vechtpartij uitgerukt.

Gestolen auto
ZANDVOORT - In de Troelstrastraat werd zondag een in Zaanstad
gestolen auto ontdekt. Vermoedelijk
hebben de dieven het voertuig daar
achter gelaten. De auto bleek al een
maand in de Troelstrastraat te
staan. De eigenaar is op de hoogte
gebracht.

« Mignon van Heerden exposeert
van 19 oktober tot en met 16 november bij Galerij Lieven de Key in
Haarlem. De tentoonstelling betreft
olieverf op hout en linnen. De galerij
(Nassaulaan 8 in Haarlem) is geZANDVOORT - Onder grote beopend van donderdag tot en met
zondag van één uur tot vijf uur en op langstelling heeft vrijdag vakleerdonderdagavond van zeven tot ne- kracht Lichamelijke Opvoeding R.
Weidema na 28 jaar afscheid genogen uur.
men van de gemeente. Hij is per l
• Mozart in Haarlem. Teylers Mu- november uit dienst getreden. In
seum heeft tot en met 5 januari een verband daarmee had het gemeentekleine tentoonstelling over het be- bestuur hem een afscheidsreceptie
zoek van mozart aan Haarlem in aangeboden in de raadzaal. Weide1766. Het museum is geopend van ma is altijd zeer betrokken geweest
dinsdag tot en met zaterdag van tien bij het Zandvoortse sportleven. Tetot vijf uur, zondag van één tot vijf vens was hij de laatste jaren coórdiuur. Adres: Spaarne 16 in Haarlem. nator voor het vakonderwijs.
De tentoonstelling schenkt eveneens aandacht aan de tijdgenoten
van Mozart in Nederland, het muZANDVOORT - Op het postkanziekleven in haarlem en van het
Müller-orgel in de St. Bavo. Centraal toor aan de L. Davidsstraat zijn vanstaat de drukker Enschedé en zijn af deze week weer Kinderpostzegels
te koop. Het thema is dit jaar 'Kind
nieuwe wijze van muziekdruk.
en Buiten Spelen'. Belangstellenden
kunnen bij de medewerkers van het
Plaatselijk Comité voor Kinderpostzegels 'terecht, op werkdagen van 9
uur tot half één. De opbrengst wordt
ZANDVOORT - Aan de Nationale verdeeld over projecten voor kansarKollekte Geestelijk Gehandicapten me kinderen in binnen- en buitenhebben talloze mensen in Zandvoort land. Dat geldt ook voor de ophun medewerking verleend, met een brengst van de nieuwe, uitgebreide
geldbedrag of door te collecteren. De collectie wenskaarten. Daarnaast is
actie heeft in deze gemeente een be- ook de hele serie zegels te koop,
drag opgeleverd van 3602,35 gulden. evenals de eerstedag-envelop en het
postzegelmapje.

Veel aandacht
voor Weidema

Kinderzegels

• De Bomschuiten Bouwclub geeft demonstraties en toont werkstukken,
zondag op de Verzamelbeurs Zandvoort.

ZAND-

duel tegen Berdos was er nauwelijks krachtsverschil
(4-4),
maar toen een
Zandvoorter een
strijdstraf
op
liep was het snel gedaan. Berdos
profiteerde daar knap van en bij de
pauze stond Casino/ZVM op een 118 achterstand.

Heren Casino/ZVM hebben
aanpassingsproblemen

VOORT- Ook
in de tweede
zaalhandbalwedstrijd zijn
de heren van
Casino-ZVM
er niet ingeslaagd een overwinning te behalen. In Bergen tegen Berdos werd Casino/ZVM
met 22-15 verslagen. De Zandvoortse dames doen het beter.
De overwinning op het reserve
team van de Blinkert betekende de tweede zege, 8-5.

De dames van Casino/ZVM traden
aan zonder wisselspeelsters en dat
zou ver in de tweede helft nadelig
kunnen gaan werken. Toch hield Casmo-ZVM knap stand. In de eerste
helft was vooral de verdediging van
Casino/ZVM erg op dreef. Weinig
kansen werden weggeven en bovendien stopte doelvrouwe Monique
Schulte twee strafworpen. De ruststand was 5-2 in het voordeel Casino/ZVM.
In de tweede ging bij Casino/ZVM

de vermoeidheid een rol spelen. De
Zandvoortsen speelden echter rustig de bal rond zonder overhaaste
acties. De Blinkert drong wel aan
maar Casino/ZVM hield de voorsprong vast. Eindstand 8-5.
„Het was een verdiende overwining", stelde coach Nicole Brekhout. „Het team werkte keihard,
mede waardoor De Blinkert geen vat
kreeg op de strijd."

Aanpassingsproblemen
De heren van Casino/ZVM hebben
duidelijk aanpassingsproblemen in
de hogere klasse, waarin ze dit seizoen uitkomen. Wat handbal betreft
kan Casino/ZVM zich met de meeste
teams meten, maar fysiek hebben de
tegenstanders tot nu toe wat meer te
bieden. In de openingsfase van het

(ADVERTENTIE)

DEZE WEEK MAKKELIJK

Hoge opbrengst

Die achterstand konden de Zandvoorters niet meer wegwerken. Berdos was in de tweede helft de betere
en bouwde de voorsprong rustig uit
naar een 22-15 overwinning. „Wat
handbal betreft waren we zeker niet
de mindere", meende coach Joost
Berkhout. „Berdos is echter een
enorm ervaren ploeg en won ook
terecht."

TROPISCH OF NIET TROPISCH

Doelpunten Casino-ZVM: Guido
Weidema 6, Menno Trouw 4, Henk
van der Meij 2, Richard Vos l, Gerard Damhoff l, Peter Pennings 1.
Dames: Margreet Sterrenburg 5, Diana Pennings l. Els Dijkstra l,
Astrid Molenaar 1.

Specialisten in dakramen en dakkapellen

(ADVERTENTIE)

Het kozijn, raam, de deur of schuifpui,
ambachtelijk op maat gemaakt in de
gewenste houtsoort
Isolatieglas KOMO-KEUR en 10 jaar
garantie

Ook als bouwpakket met tecnnische
begeleiding
Snelle correcte levering/plaatsing
Gratis opmeten en uitgebreide offerte
Ook specialist in dakkapellen op maat

TIMMERBEDRIJF RUITER
Nijvertieidsterrein 14 1645 VX Ursem Tel 02202-2700 Fax 02202 2730

Met oog en oor
de badplaats door
4

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

Het slechte weer heeft s>oms zo
zijn voordelen. Bij de plaatselijke
supermarkt kun je nu weer &nel
langs de kassa. Dat was van de zomer wel even anders. Bij de grootgrutter waar ik altijd kom, hebben
ze negen kassa's Tijdens de zomermaanden blijkt dit aantal bij lange
na niet voldoende. Daarvan getuigden de lange rijen wachtenden. Over
niet al te lange tijd komt daar verandering in. Binnenkort wordt begonnen met de bouw van een nieuwe
supermarkt aan de Oranjestraat. Ik
heb de tekeningen gezien. Het wordt
een pracht complex. Beneden komt
een parkeergarage, waar de klanten
gratis hun auto kunnen stallen en er
boven komen tien luxe appartementen. 'Een aanwinst voor ons dorp',
zo wordt dit nieuw te bouwen onderkomen van de Dekamarkt nu al genoemd. Voordat u en ik er onze
boodschappen kunnen gaan doen,
zal er nog wel een tijdje overheen
gaan. Voor het zomerseizoen 1993
moet het geheel klaar zijn.

Bouwval
Er staan ons trouwens nog meer
nieuwigheden te wachten. Wist u
dat ons geacht gemeentebestuur
plannen heeft om ons Raadhuisplein een flinke opknapbeurt te geven. Als alle plannen doorgaan,
wordt het raadhuis belangrijk uitgebreid. Aan de kant van de Swaluestraat wil men nieuwbouw plegen.
De extra ruimte die hierdoor beschikbaar komt, zal dan gebruikt
gaan worden om alle ambtenaren
onder één dak te brengen. Het voormahge badhuis, waar nu de dienst
Publieke Werken is gevestigd, zal
worden vehuurd. Dit om te voorkomen dat de karakteristieke gevel zal
verdwijnen. Het pand van Grafdijk
aan het Kerkplein nummer 4 wordt
door de gemeente opgekocht. Het
bouwval zal, als alles doorgaat, worden afgebroken. Ervoor in de plaats,
komt een nieuw pand. Als ik goed
ben geïnformeerd, komen er op de
begane grond, winkeltjes of een horeca-bedrijf en er boven woningen.
Ook deze plannen zullen in 1993 gereahseerd moeten zijn.

Verkocht
Of de sporthal ooit nog eens verplaatst gaat worden naar het binnencircuit, is voor menigeen nog een
open vraag. Eén ding is nu al zeker.
Binnenkort komt er een nieuwe beheerder voor de kantine. Japie
Zwijnsberg stopt er mee. Wie de
zaak over gaat nemen, kan ik nu al
verklappen. Jan Smits, de beheerder
van Gebouw 'De krocht' gaat in de
toekomst het zaakje runnen. Officieel worden er nog geen mededelmgen over gedaan. U weet het, geruchten gaan snel hier in dit dorp.
Over geruchten gesproken. Onlangs hoorde ik, dat ook de Febo aan
het Kerkplein wordt verkocht. De
nieuwe eigenaar wordt 'Le Berry'
aan het Gasthuisplem. 'Le Pomme',
u weet wel, de kroeg in het steegje
ernaast, wordt eveneens door hem
over genomen. Over overnemen gesproken. Vorige week hebt u in een
advertentie kunnen lezen dat res-

Vijftig jaar gemotoriseerde strandreddingboot

HONGAARSE GOULASH
500 gr 9,95 nu 7,95
PILAF
500 gr 9,95 nu 7,95
KIP IN HETE SAUS
soo gr 9,95 nu 7,95
NASSI-BAMI OF MACARONI soo gr 5,95 nu 4,95
LASAGNA

500 gr 9,95 nu

l

WAARDEBON

i

Speklapjes
Schouderkarbonade
l Halfom gehakt
| Verse worst of
i saucijzen
i

naar keuze
2 kg

i

l
|

\

FASANTPATÉ

100 gr

2,98

Salade v/d week

ZALMSALADE

100 gr

2,49

BOUCHERIE
Grote Krocht 5-7

Zandvoort

Nu we het toch over verkopen hebben... ook de 'Hollandia Bar' aan de
Zeestraat schijnt verkocht te zi]n
De (voormalige) eigenaar Fred Van
de Zee gaat - denk ik - stil leven. Dat
mag wel na al die jaren. Deze simpa
tieke ondernemer heeft wel degelijk
zijn stempel gedrukt op Zandvoorts,
horecaland. Ooit was zijn lokatie de
residentie van de karnavalsveremging de 'Scharrekoppen'. Zoals u
weet, lag deze club der lolbroeken
vorig jaar mm of meer op zijn gat.
'Deze inzinking is slechts tijdelijk',
wist het bestuurslid Hans Lagerwij
destijds te vertellen. Tot heden heb
ik echter niets meer van deze vereniging gehoord. Aanstaande maandag
is het weer de 'elfde van de elfde'
Karnavahsten weten wat deze datum betekent.
Bij de concurrerende vereniging
'De Schuimkoppen' wordt dan de
nieuwe prins gekozen. Hun residentie is nog steeds hotel 'Esplanade'
aan het Badhuisplein. Vanwege de
golfcrisis ging het karnaval vorig
jaar niet door Dit jaar willen zij de
schade dubbel en dwars inhalen
Wie de nieuwe prins wordt moet nog
even geheim blijven. Een tipje van
de sluier wil ik wel voor u oplichten.
Het is een zéér bekende Zandvoorter, die de humor hoog in zijn vaandel heeft staan. Het zal mij benieuwen of deze nieuwe prins van de
Schuimkoppen eindelijk eens de
trappen van het raadhuis mag bestij gen om de sleutel uit handen van
burgemeester Van der Heijden in
ontvangst te nemen. Dit doet mij
weer aan de spreuk denken: De een
zijn dood...

Kater
U hebt het zeker al gehoord. Ben
(Pries) en Els Koning waren onlangs veertig jaar getrouwd. Het
feestje werd gehouden m het Boeckaniersnest aan de Zandvoortselaan. Nu is het woord 'feestje' met
helemaal op zijn plaats. Het was eerder een denderende knalfuif. Een
week na afloop liepen sommige gasten nog met een kater, wat mij niets
verwondert. Ik ken de familie Konmg en weet als geen ander wat zij
onder feestvieren verstaan. Helaas
kon ik er zelf niet bij zijn Vandaar,
vanaf deze plaats, alsnog mijn gelukwensen aan dit alleraardigste paar
Eveneens alvast mijn gelukwensen
aan de families Lagrouw-Hoogendijk uit de Kostverlorenstraat en De
Leeuw-Koning uit de Verlengde Haltestraat. Binnenkort vieren zij hun
vijftig en veertig jarig huwelijksfeest.
Onlangs hing ook de vlag uit bij
autohandel Versteege m de Pakveldstraat. Appie Vosse en Jan Westerman waren allebij 25 jaar in dienst
van dit bedrijf. Zou het dan toch
waar zijn, dat CDA-raadslid Gerard
Versteege gerekend kan worden tot
een'van de meest sympathieke
werkgevers van Zandvoort9
Dit was het weer voor deze week
Blijf gezond, tot de volgende week
Bram Stijnen

ZANDVOORT - Het interieurontwerp van het Circus Zandvoort heeft een eervolle vermelding gekregen op een internationale vakbeurs.
De eervolle vermelding werd bekendgemaakt op de IDI Europe, een
internationale beurs \oor projectmrichters, die vorige week in de RAI te
Amsterdam werd gehouden Het interieur van het Circus Zandvoort is
gemaakt naar een ontwerp van architect Sjoerd Soeters, die overigens
het totale bouwwerk heeft ontworpen De een olie vermelding werd gegeven in de categorie 'ontspanning
• Bemanning en andere medewerkers rond de eerste motorstrandreddingboot in Zandvoort: v.i.n.r. een lid bereden politie, (achter) Maarten Castien en vermaak'

ZANDVOORT - Deze week een oude foto van de bemanning
van de C.A.A. Dudok de Wit, de voormalige en eerste motorstrandreddingboot van station Zandvoort van de Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij. De KNRM viert zaterdag 9
november het vijftigjarig bestaan van 'de' motorstrandreddingboot in Zandvoort.

Paté v/d Week

: AMBACHTELIJKE KWAÜTEITSSLAGERIJ
VOOR HORECA - GROOTVERBRUIK
i
EN PARTICULIEREN.
*

Lolbroeken

(Cassi), bereden politie, Floor Koper (Floor van Jop), (achter) Jan Koper (de bul), Kees Koper (Muis), (achter) Ab Bos, Ab Kraaienoord (de rot), Jan
Molenaar (Bonnie), Jaap Schuiten en Dirk Termaat.

9

Alleen tegen inlevering van deze bon.

taurant Delicia aan de Kerkstraal
binnenkort geveild wordt Om voorlopig alle praatjes uit de wereld to
helpen: ze zijn met failliet De bank
staat slechts op zijn strepen Van
daar de verkoop. 'Kapers' zijn er in
middels genoeg op de kust Iedereen
wacht echter af, tot het hele zooitje
geveild gaat worden Uit betrouwba
re bron, weet ik echter, dat een be
kende Zandvoorter op dit moment
bezig is, de zaak te redden. Ik houd u
op de hoogte.

Eervolle
vermelding

7,95

CANNALONI
soogr 11,25 nu 9,95
HUTSPOT MET KLAPSTUK 500 gr 4,93 nu 4,48
ANDIJVIESTAMPPOT
500 gr 4,98 nu 4,48
MET SPEKKIES
ZUURKOOLSTAMPPOT
MET SPEKKENWORST
500 gr 4,98 nu 4,48
BOERENKOOL
MET WORST EN SPEK
500 gr 4,98 nu 4,48

•/

De foto hierboven is zaterdag samen met tal van andere historische
plaatjes, waaronder de redding van de bemannng van de C.A. Banck in 1949,
te bekijken in het boothuis aan de Thorbeckestraat. De feestelijke brjeenkomst begint om 15.00 uur en iedereen is welkom om een kijkje te komen
nemen. En dat is ook aan te raden, want de tentoonstelling is maar een dag
te zien. Op de bijeenkomst zal ongetwijfeld aandacht besteed worden aan de
heer Jelle Attema, die afscheid neemt als tweede voorzitter.
De C.A.A. Dudok de Wit werd op 31 juli 1941, toen nog vare/ide onder de
vlag van het Rode Kruis, in Zandvoort in gebruik genomen, tfmar kwam m
tijdelijk een eind aan, toen het schip in 1944, in verband me/, de afsluiting
van de Nederlandse kust m Enkhuizen werd gestationeerd/ Na de oorlog
kwam het schip weer terug en in 1946, na het opruimen van de Duitse
zeemijnen, kon de eerste oefening worden gehouden. De Dudok werd onder
andere ingezet bij de redding van zestien opvarenden van de C.A. Banck in
1949 en bij de watersnoodramp in Zeeland in l 953.
Op 25 april 1959 werd het schip opgevolgd door de Dr.Ir. S.L. Louwes,
geschonken door Stephan Louwe Louwes, geboren op 29 maart 1889, een
Nederlandse topambtenaar op landbouwgebied. Hij was onder andere se-

cretaris-penmngmeester bij de Overijsselse Landbouwmaats.chappvj. lid
van de Provinciale Staten van Overijssel van 1923 tot 1935 en gedeputeerde
van 1931 tot 1935. In 1931 werd hij benoemd tot regeringscommissaris voor
de uitvoering van de Tarwewet, in 1935 voor de Akkerbouw en veehouderij
Vanaf 1938 stond Louwes aan het hoofd van het Rijksbureau voor de
Voedselvoorziening in oorlogstijd. Volgens sommigen i> het Louwes te
danken 'dat de hongerwmter van 1944 niet tot een onvoorstelbare ramp is
uitgegroeid'.
In 1945 werd Louwes benoemd tot speciaal advis-eur \ an Su John Boyd
Orr, de directeur-generaal van de FAO. In 1SM7 werd hn de tvi>;e directeur
van het in Rome opgerichte Europeese Bureau van de woi eia\ oedsolorsramsatie. In hetzelfde jaar viel hem een eredoctoraat ten doe. van ae Land
bouwuniversiteit m Wagemngen. Stephan Louwes. CA e r Uw. o:i\ erwacht op
25 januari 1953.

Unicef-actie
in bibliotheek

ZANDVOORT - Mevrouw Keur
verkoopt elke vrijdagmiddag m de
Openbare Bibliotheek kaarten en
kado-artikelen van Unicef. Zij doet
dat namens de afdeling Zandvoort,
waarvan zij lid is. De verkoopactie
vindt alleen m de maand november
plaats, de Unicef-kraam is vrijdags
open van twee tot half vijf. Te koop
zij n onder andere wenskaarten
(kerst, geboorte etc.), postpapier,
Schenking
(advents) kalenders en agenda's,
Als dank voor het vele werk dat hij verricht had s-chonk het Comité plus puzzels en ander speelgoed.
Landbouw Redt Mee een reddmgboot aan de Koninklijke N'ooici Zuid-HolHet materiaal van Unicef staat belandsche Redding Maatschappij (KNZHRM). Deze werd op 23 api ü 1959 m
Zandvoort gestationeerd. Met deze boot zijn m de loop der jaren 27 mensen kend om de prachtige kwaliteit en
gered, naast de bemanning van een vissersloep in de meeste gevallen uitvoering. Door de aankoop hiervan
opvarenden van zeiljachten. Station Zandvoort wacht nu op het nieuwste wordt deze organisatie gesteund. De
model motorstrandreddingboot, een zeer snel schip, waarvan m Noordwijk bibliotheek is te vinden aan de Prinsesseweg 34 (busweg).
al een exemplaar m gebruik is genomen.
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WEEKMEDIA 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-21-22

Autorubriek SHOWROOM verschiet elke week m alle
edities van Weekmedia, l.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
De advertenties uil de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
2000 uur. Tel 020-6658680. Fax 020-0656321
Schnftcli|k: Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
Afgeven kan ook Het Parool, Wibautstraat 131 of Rokm
l 10, Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort,
Gasthuisplem 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke! die
voor donderdag 20.00 uur in ons bezit u\n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week m alle Weekmediakranten.
Totale oplage 730.000 exemplaren
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels
ƒ25,Voor elke extra regel
ƒ 11 ,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
Alfa Romeo

Austin

ALFA GlULIETTA 1 6 Grand
luxe, bruin met. m '86 ƒ 9.950.Leaseprijs 299.- pm
CAR TRADE HOLLAND B V
Inruil, Financ mogelijk
Badhoevedorp 020-6010680

MAKE AN OFFERi
Austin Metro-Surf, 7e mnd. '86,
46.000 km , mr
mogelijk
02520-15234

AUDI

6 a ƒ 7000.VOORDEEL
Audi 80, 1.8 S, 90 pk.,
stuurbekr , comfort, speciaal
pakket., metallic-lak.,
trekhaak , complete stereo
installatie, juni 1991,
1 500 tot 6.000 km's.,
Huidige njklare nieuwpnjs
ƒ46525.Nu
ƒ 39 995 -

Autovroon
AUDI/VW DEALER
Contactweg 47, Amsterdam,
Tel. 020-6869611
Lod. v Deysselstr 77,
Tel. 020-6116715

91
C 15 D
Nu halen en
BX 16 TZI
1 augustus 1992
BX TRD, Turbo,
.
BX 14 LPG Sport uitv.
betalen *
87
BX 14 E
OTO//ICI
Visa 11 RE
Nieuw, Peugeot D J 5 D 1400
CITROEN
6-pers
'89
Garage UIT DE BRAND,
C. Visa 11 RE, LPG 1/86 89000
Tel 075-163008
Citroen AX 1.0 10/88 20000
Citroen BX 1.4R 1/88 59000
CITROEN BX 14 E grijs met m. Citroen BX 1.6TRI9/86 74000
'88 ƒ10950- Leasepr. ƒ299- Citroen BX 1.6TRI4/87 100000
pm BX 19 Diesel, wit, nw. staat Lancia Delta GT "San Remo"..
m
'89 ƒ13950.- Leasepr.
2/89 76600
ƒ347.- CITROEN BX 19 GTI, Lancia Thema Turbo l,E
grijs met Alle mog. opties, m
5/88 92000
'90/21 950 - Leasepr 625 pm Lancia Thema Pininfanna
CAR TRADE HOLLAND B V
8/87 100000
Inruil, Finano. mogelijk
F Escort 1 3L
3/85 81000
Badhoevedorp 020-6010680 Panda 750CL 4x43/86 20000
10/86 60000
CX 22 TRS
'88, ƒ 17.500,- Opel Corsa
CX Pallas D., '83, ƒ 3.500,- VW Polo 'Fox'1.3 2/88 31000
4/90 24000
BX RD br T.D ,'89, ƒ24.900,- F. Escort 1.4
BX RD break, '89, ƒ18500,ALLE AUTO'S A.N.W.B.
BX RD break, '88, ƒ 16500,GEKEURD EN BOVAG
BX 19 TRD,
'89, ƒ18500,GARANTIE BEWIJS
3 x B X 19TRD,'88,v/a/13500,BX 19 Diesel, '89, ƒ14900,*MAX ƒ 10.000,-, vraag
BX 19 TRD,
'87, ƒ11500,onze voorwaarden
BX19TRSbr.aut.'89,/24900,BX 19TRSLPG'89, ƒ19900,OTO//ICI CITROEN
BX 16 TRI LPG'89, ƒ 17.500,02940-16661
BX 16 TRI LPG'88, ƒ14500,HOGEWEYSELAAN 21,
BX 16 RS LPG,'88, ƒ12.750,WEESP
BX 14 TE gr.m.'90, ƒ17500,BX 14 RE,
'89, ƒ13.900,TIMO DE BRUYN
BX 14 RE LPG,'89, ƒ 13.900,- Voor occasions en reparaties
BX 14 RE,
'88, ƒ 12.500,van BX, Visa en 2CV6.
BX 14 RE,
'85, ƒ 6500,- APK klaarmaken tegen gered,
C 15 Diesel
'89, ƒ9.950,- pnjz. Verk. van losse onderd.
Visa Garage , Houtmankade Tel 020-6680820 en 075-702625
37, A'dam, 020-6278410
V.a. ƒ 85 - 5 veerbollen op druk
T k Citroen 2CV 6 uit '83,
brengen bij de Citroenspeciagoede st. (moet gek.) ƒ 1350. list van ZaanstadTel. 020-6864709 (19-21 uur).
GARAGE RENÉ SPAAN
Vissers-pad 11, Krommenie
075-281193 of-353788
Uw CITROENSPECIALIST
biedt aan
BX 16 TGI break, wit .. 6-90.
BX 14 LPG, grijs met. . 6-89.
BX 14 RE, zilver met. .. 2-89.
BX 14 E, grijs met
10-88.
BX 14, bord.rood
8-88.
BX 16 TRI, zilver met. . 7-87.
AX 11 TGE, 4 drs., rood 11.90.
Ax 10 Hit, blauw met. . 1-88.
e!1e
Alle auto's met 3 mnd. Bovag
garantie (2 jaar mogelijk).
Autobedrijf WIM VAN AALST
02979-84866 - Mijdrecht

ingdijk
autoverhuur

zx

ƒ85,- per dag

BMW
B.M.W. 316, 4-drs , brons met.
LPG., div opties, m '88
ƒ 18 950.- Leasepr. ƒ 499.- pm.
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Inruil, Financ. mogelijk
Badhoevedorp 020-6010680

en o.a AX, BX
vanaf ƒ40,10 excl. BTW
Tel 020-6932750
S. Stevinstraat 12a, A'dam

Daihatsu

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

Occasions

Daihatsu Sharade '83 APK gekeurd, 5 versn., 5 drs., verbr. 1
op 19, wegenbel, ƒ83, ƒ2450,
075-158811.

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

AUDI 80, 18 S rooksilver LPG,
l m. velgen m. '88, ƒ 19.950.Leasepnjs ƒ534.- pm.
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Inruil, Financ mogelijk
Badhoevedorp 020-6010680

Nu halen en
1 augustus 1992
betalen *
CASPARUS
FIAT-LANCIA

55000
32000
36000
20000
57000
64000
50000
34000
7000
31000
41000
10000
58000
23000
140000
107000
11000
89000 Zelf rijden m FERRARI 308
GTSi (Type Magnum)!
PORSCHE 911 Carrera Targa
ALLE AUTO'S A N.W.B.
voor trouwen, Uniek! 2 verlengGEKEURD EN BOVAG
de Lmcoln's 7,85 m. lang, wit
GARANTIE BEWIJS
en blauw, type '91. Bel
Meijers BV: 030-444411.
*MAX ƒ 10000,-, vraag
onze voorwaarden

Chevy Van Globemaster '89,
benzine, alle opties. Zeer
mooie wagen. Grijs kenteken.
Volledige garantie, service
en onderhoud.
IMPORT USA CARS
Keurenplein 9, A'dam Osdorp
Tel 020-6670121.

C15D.,bj '91, wit, 35 000 km
Vrpr ƒ15000-. Incl. BTW.
Tel.: 075-163008.

Ferrari

CASPARUS FIAT-LANCIA
02940-15108
AMSTELLANDLAAN
1,
WEESP

Citroen

Scorpio's

Citroen BX 19GT, pkt '85, Lpg, Witte seat Fura 900 L bj 1985,
tr.h. veel extra's, pr. n.o.t.k Tel. 62.500 km, APK 3 '92, ƒ 2950,029SO-43832
Tel. 02990-20892.

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

Door inruil,

Ford Scorpio 2.9 GL
'89, 35000 km., schuifkanteldak, wit, schitterende wagen.

in perfecte
A 1 conditie

Import USA Cars

2.0, 2.0i, 2.4i, 2.9i
Diesel, 5-bak, L.P.G.
Prijzen van ƒ 20.850.tot ƒ41.000Bel voor informatie
OFF. FORD DEALER
v. KALMTHOUT & v. NIEL bv.
Marktplein 11-29, Hoofddorp
02503-13441.

Keurenplein 9, A'dam-Osdorp
Tel. 020-6670121
Ford FIESTA 1.6 DIESEL Rnesse.bj. '88,130.000 km., ƒ 9800,Tel. 02993-62149.
Ford Taunus station 2.0 V6, autorn. APK 7-92, i.z.g.st. div. nwe
onderdelen, veilig dus vraagpr.
ƒ 1000. Tel.: 020-6259022.

Opel KADETT 16 Diesel 3-drs.
Automaat, rood, met. '85
ƒ8.950.- Leaseprijs ƒ 266.- pm.
Opel KADETT 1.3 LS, 3-drs.,
wit, m. '90 ƒ 16.950.- Leaseprijs
ƒ 458.-pm. Opel VECTRA 1.7
GLS, Diesel 4-drs. Blauw,
schuifdak. Div. opt. m. '90,
ƒ21.950.- Leaseprijs ƒ590.pm. Opel OMEGA 1.8 LS, 4drs. wit, Lpg, L.m. velgen, m.
'89 ƒ 16.950.-Leaseprijs ƒ 462.pm. Opel OMEGA 1.8 LS 5-drs.
Caravan (Stationcar) Blauw,
L.p.g., l.m. velgen, roofrack
enz. m. '89 ƒ21.950.- Leaseprijs ƒ607.- pm. Opel SENATOR 3.0 Automaat, Schuifdak,
CD Pakket, goud met. m. '89
ƒ32.950.- Leasepr. ƒ799. pm
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Inruil, Financ. mogelijk
Badhoevedorp 020-6010680

Scorpio 2.4 i GL, LPG, Autom,
FORD ORION 16 CL Diesel
sportvelg. 10e mnd. '90,
Bravo, 4-drs. nw. staat m. '88, ƒ32.950.- Scorpio 2.9i GL
ƒ11.950.- Leaseprijs ƒ311.- Autom. bj. '88, ƒ 19.950,pm. FORD SIERRA 20 CL 4- Scorpio 2.0 GL, m. '87,
drs., brons met. Lpg, L.m.
ƒ 11.950.- Inruil. Gar. Financ.
velgen, enz. mei '89, ƒ 18.950.- Tel.: 02990-37825
Leaseprijs ƒ521.- pm. FORD
SCORPIO 2.9 GLI 5-drs. zwart
Tk. Escort 16 GT mei '90, km.
met. schuifdak electr. ramen
8865 L met velg, stereo spoil Peugeot
A.B.S. L.m. velgen enz. m. '90.
ƒ 22.350,-. Tel. 020-6955851.
ƒ25.950.- Leasepr. ƒ664. pm.
205 XE Accent, rood
CAR TRADE HOLLAND B.V. T.k. Ford Scorpio 20 CL '86 205 XE junior, wit
LPG trekhaak, getint glas, LMV 205 XS, donkergrijs met
Inruil, Financ. mogelijk
velg. ƒ11.500. 02979-85185.
Badhoevedorp 020-6010680
205 XE Accent, wit
309 XRD. d. grijs met
309 GL 1.3, rood
405 GL 1.6i, grijs met
405 SR 1.9 wit
HONDA Integra, 1987, 79000 405 GLD blauw met
405 GRD blauw
Te Koop: Honda Prelude Sport. km, ƒ 13.750,-. Vakgarage
405 GRD blauw met
Kleur wit. 1980. A.P.K. gekeurd NIPPON, 02503-16679
505 GR 2.2 inj., grijs met
tot 09-'92. Met veel toeT.k. Prelude EX stuurbekr. etc. Citroen BX TRD autom., wit
behoren. Prijs n.o.t.k.
bj '84, nieuwe APK, zeer mooi, Renault 9 GTX, Ipg, rood
Tel. 020 • 634 02 87.
prijs ƒ 8750,-Tel. 02987-3547. Toyota Starlet, grijs

HH. hand., tegen inr.prijzen:
Kadett 1.3 LS, 3-'84 ƒ5950.Kadett 1.3 LS, Lpg, 3-'87,
ƒ10.500.- Kadett LS, 1.2 Stat.
Lpg.-ob,4'87J11.500.-Kadett
1.2 LS Stat. Lpg-o.b. m. lichte
besch., 6-'86 ƒ7500.- Kadett
16i Lpg, 6-'88 ƒ 14.500.-Kadett
1.6 GLS, 5-drs. Stat.car (met
schade),
Lpg-o.b.,
6-'86,
ƒ6950.- Kadett 1.2 LS Stat.
Lpg-ob., 1-'84, ƒ 6250.- Rekord
2.0 S Aut., 1-'84, ƒ 4950.BEREBEIT, Amsteldijk
25,
A'dam. Tel.: 020-6627777.
• „SHOWROOM":
De autorubriek voor
Amsterdam en omgeving.
Oplage 750.000 ex.
Elke week m Het Parool en
alle uitgaven van WEEKMEDIA
Tel. 020-6658686.

Hyundai
Over garantie gesproken
HYUNDAI OCCASIONS
met 2 jaar garantie

alleen bij:

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

Lada
LADA BONTEKOE
LADA 1200, 4-drs., wit, 28.000
km. nw. staat m. '88, ƒ4250.- Altijd aantrekkelijke occasions
CAR TRADE HOLLAND B.V. APK gekeurd, BOVAG garantie
Inruil, Financ. mogelijk
Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
Badhoevedorp 020-6010680
TEL. 020-6992865.
AUTO SERVICE WETTER
Al onze occasions met ster:
1 jaar garantie.

WESTDORP
Meer keus in LADA,
14 nieuwe en 20 jonge Lada's
uit voorraad leverbaar
Ook nu enige speciale
aanbiedingen van de nieuwe
Samara met 2 jaar volledige
garantie, 100% financiering,
of leasen vanaf ƒ275,- p/m.
Occasions met BOVAGgarantie, A.P.K., en Nationale
Auto Pas
OCCASION VAN DEZE WEEK:
Samara 1,3,. 9-'8B, ƒ9.950.Adres verkoop:
Adm. de Ruijterweg 396-398
A'dam, tel. 020-6825983.

Lancia
Import Italië Lancia H.P. Executive 1600, 3 drs. sportwagen,
laatste type, airco., sportvelgen, in- en uitwendig perfekt,
ƒ9.750. 020-6715813.

Mazda

MAZDA 323, 1.3 LX 5-drs.,
blauw met. m. '86 ƒ8450.Leasepnjs ƒ266.- Mazda 626
2.0 LX, 4-drs., Sedan, wit, Lpg.,
m '89 ƒ 14.950.- Leaseprijs
ƒ399.- pm. Mazda 626 1.8 LX
5-drs., H.B. Brons met. Lpg, m.
'89 ƒ 17.950.-Leaseprijs ƒ 486.pm. Mazda 626 2.0 GLX, 5-drs.,
H.B. Diesel, wit, m. '87, ƒ 9950.Leasepnjs ƒ280.- pm. Mazda
626 2.0 GLX, Diesel, 5-drs. H.B.
Rood, m. '89, ƒ 15.950.- Leasepnjs ƒ 434.-pm. Mazda 626, 2.0
GLX, Coupé grijs met., nw.
staat, m. '84 ƒ7.950.- Mazda
626 2.0 GLX 12V Coupé, zwart,
stuurbekr. L.m. velgen, Lpg.,
enz. Nw. staat, m. '90 ƒ 23.750.Leasepnjs ƒ670.'
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Inruil, Financ. mogelijk
Badhoevedorp 020-6010680

Mazda 323, b.j. '83,4 drs., APK
gekeurd, 5 versn., trekh., LPG,
ƒ2750. 075-158811.
Mazda 626 Coupé m.'83, elec.
ramen, 5-bak, ƒ 2750.- EUROCARTRADING. Tel 6153933.

Mercedes Benz
Mercedes 190 D, wit, alle
opties, aug. '87, ƒ29.950.Leasepnjs ƒ 799.- pm.
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Inruil, Financ. mogelijk
Badhoevedorp 020-6010680

45.000 01.89
25.000 01.88
'.43.000 01.90
34.500 08.87
68.000 01.89
71.000 04.87
28.700 07.90
120.000 02.89
113.000 07.88
109.000 01.89
75.000 06.90
55.000 04.89
. . . 120.000 05.86
103.000 02.86
58.000 03.88

ƒ15.250
ƒ13.250
ƒ22.500
ƒ 12.250
ƒ22.500
ƒ13.900
ƒ27.950
ƒ25.750
ƒ20.500
ƒ24.950
ƒ 30.250
ƒ31.500
ƒ 14.000
ƒ 9.950
ƒ11.750

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op
komt dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?
Eén advertentie m Showroom en binnen 4 dagen legt
u contact met zo'n 750.000 potentiële kopers.

Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort.
In Het Parool en in de maar liefst 18(!) nieuws- en huis-aanhuisbladen van Weekmedia die in Groot Amsterdam
worden verspreid. Totale oplage 750.000 exemplaren.

3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvullende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd.

Dus Leeuwekeur: zeker en beter
KOUDIJS AUTOBEDRIJF B.V.

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

In 4 dagen zo'n 750.000
vonkende verkoopcontacten.

Naam

Nissan

Adres
Postcode + Plaats
Telefoonnummer

GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
occasions. Tel. 020-6433733.

Handtekening _

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

s xci

5% BTW

prijs incl.
6% BTW

Nissan Patrol R.wagon Van
2800 Turbo Diesel, wit, nieuwstaat, jan.'90, ƒ36.450.Leaseprijs ƒ954.- p.m.
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Inruil, Financ. mogelijk
Badhoevedorp 020-6010680

NISSAN SUNNY 1.3 LX, 3-drs.,
grijs met., nw staat, L.'89,
m.'88, ƒ 10.950,- leaseprijs
ƒ 310,-pm. NISSAN SUNNY 1.7
Diesel
Flonda (Stationcar)
blauw met. l.m. velgen, m.'89
ƒ 14.950,- leasepr. ƒ 389. pm.
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Inruil, Financ. mogelijk
Badhoevedorp 020-6010680

MAKE AN OFFER! •
Nissan Micra, 3e mnd. '89, wit, Blue bird dies. m. '85, lichte
45000 km., mr. mogelijk, schade, ƒ 3750.- EUROCAR
02520-15234.
TRADING. Tel.: 020-6153933.

Opel
Opel Kadett GT 1.6 l, b.j. '88,
46.000 km, kl. wit, i.v.m. aankoop huis. P.n.o.t.k
Tel
02990-71249.

Nu halen en
1 augustus 1992
betalen *
VAN DER POUW PEUGEOT
Merk/type:
b.j.: km.stand:
Peugeot XR 1.3 4/85 95000
Peugeot 205 GE 5/87 107000
Peugeot 205 jun. 8/86 40000
Peugeot 205 Acc.5/90 46000
Peu. 205 Ace. 1.48/89 37000
Peu. 205 XL Mint 3/90 18000
Peu. 205 XL Mint 5/90 33000
Peugeot 205 XR 10/89 50000
Peugeot 205 XLD8/89 54400
Peugeot 205 XRD6/87 141000
Peu. 205 XRD 10/88 59000
Peu. 305 select 3/85 74000
Peu. 309 scora_8/88_56000
Peu. 309 profil
7/89 19000
Peu. 309 GR
2/86 68000
Peugeot 309 GR 9/89 56000
Peugeot 405 GL 3/90 34000
Peugeot 405 GL i7/90 25000
Peu. 405 DR 1.611/88 104000
Peu. 405 GR 1.6 4/89
3000
Peu. 405GR/break7/89 61000
Peu. 405 Ml 16 1/88 54400
Peu. 405 SRDT 4/89 70000
Peu. 505 GL
1/87 105000
Peu. 605 SRI
5/90 62000
Peu. 605 SV 3.0 4/90 88000
O. Kadett 1.3LS 1/87 56000
Mits. Colt 1.2GL 1/87 110000
Austin Mini E
2/88 34000
Volvo 440 GLE 3/89 85000
Volvo 740 GLD 11/90 98000
F. Sierra 2.0, 4-drs1/89 35000
ALLE AUTO'S A.N.W.B.
GEKEURD EN BOVAG
GARANTIE BEWIJS
*MAX ƒ 10.000,-, vraag
onze voorwaarden

Zuidwijk Minervalaan
Peugeot-dealer
AMSTERDAM - ZUID
205 Accent '86 . . . . . ƒ 9.900
205 Accent '87 .... .ƒ11.950
205 Accent '88
ƒ 12.500
205 Accent '90
ƒ 16.750
205 Junior '87
ƒ11.850
205 GE '88
ƒ12.800
205 GL '90
ƒ 15.950
205 XR 1.4 '88,schd .ƒ14.850
205 GR 1.3 '85 . . . . .ƒ10,750
205 GR 1.4 '87 . . . . .ƒ12.950
309 XR 1.4 '89
.ƒ15.500
405 GL 1.6''89"..... .ƒ19.500
405 GL Diesel '89 .. .ƒ 19.750
605 SV 3.0 '90
ƒ42.500
Lada 2105 '87
ƒ 3.950
Fiat Panda 34 '85 .. .ƒ 4.950
3-12 mnd. gar. Inr., fin. en
verz. mog. Ook inkoop.
Minervalaan 86, 020-6629517.
Donderdags koopavond.
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.

Auto's in

vliegen de deur uit!

Opsturen m een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/
Rokin 110, Amsterdam Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan der Helende
Meesters 421 B, Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort, Gasthuisplem 12

Kadett 1.3,4 drs., m. '82, get.
glas, sier velg. ƒ2750.- EUROCAR TRADING - 020-6153933.

OPEL KADETT, 3-drs., station, KADETT 1.2 S, bj. '85, APK
LPG-o.b 04-84
ƒ6250.- maart '92, i.z.g.st., ƒ 7800.
Tel 02503-16048
Tel 075 - 287733

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

Van Deinum - Suzuki-dealer
Diverse Suzuki occasions in voorraad
Nu nog makkelijker bereikbaar via de nieuwe toegangsweg!
Jarmuiden 29, Amsterdam Sloterdijk, tel. 020-6148933 '

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
SUZUKI ALTO GLX, zwart me- Suzuki SJ 413 QJX Cabno, 08talhc, b.j. '90. Vr.pr. ƒ12.000. 86, APK 05-92, incl. accessoires ƒ 10.750,- 02503-31889.
Tel. 020-6180723.
Suzuki Alto GL autom., '88, 3 Suzuki Swift 1,3 GL 3-'86, APK
drs, wit, met radio, 16.500 km, 3-'92, 5 bak, rood. Prijs n.o.t.k.
ƒ8.250. Tel. 02503-31175.
Tel. 02993-72826.

Toyota

BROUWER t^ï^J^A

Volvo

T.k. Volvo 340, bj '88, autom.,
APK 4-'92, ƒ12.000. Tel.:
020-6159707 na 18 uur.
VOLVO 340 DL
In niew staat: ƒ 16.100.Tel. 020-6121824.

245 GLE '85, ant. zwart met.,
alle opties zoals leder, open
dak, trekhaak, niv. reg. centr. l.
etc. Zeer mooi. Vr.pr. ƒ 17.500.
Tel. 02949-3303.

VOLVO-DEALER BIEDT AAN:
Volvo 340 GL aut. bj. '83, blauw Volvo 740 GL, antra.m.,
'88
met., get.glas, i.z.g.st. ƒ3950.- Volvo 740 Gl, aut., LPG, '87
EXPOCAR TRAD. tel. 6153933. Volvo 740 turbo, wit,
'86
Volvo 240 GL 2.3, LPG, wit, '88
Volvo 244 GL'2.3, d.blauw,"87
Volvo 244 GLE, antra.m., .'83
Volvo 460 GL, blauw m., '90
>•" V.W en AUDI-specialist
Volvo'440 GLE, blauw m., '89
BAAS
'88
Voor nieuwe en gebr. auto's Volvo 360 3-drs., blauw,
Jacob van Lennepkade 295 Volvo 360 GL sed., gr.m., '86
Volvo 340 3-drs.1.7, LPG, '89
Tel: 020-6183855.
Volvo 340 3-drs., 1.7, wit, '88
JETTA diesel bj. '83, ƒ3950.- Volvo 340 3-drs., 1.7, gr.m., '87
GOLF diesel, m. '82, ƒ3750.- Volvo 340 5-drs., 1.7, rood, '87
EXPOCAR TRAD. 6153933.
Volvo 340 3-drs., 1.4, wit, '89
V.W. GOLF 16 CL Diesel 3-drs., Volvo 340 5-drs., 1.4, grijs, '89
wit, 5-bak, L.m. velgen, m. '89, Volvo 340 DL, 3-drs. diesel, '89
ƒ17.450.- Leaseprijs ƒ479.- Volvo 340 GL 3-drs. aut. wit, '89
PEUGEOT 309 Special Green
Volvo 340 3-drs. aut., wit, '87
uitvoering, 3-drs. wit, schuif- pm. V.W. JETTA 16 CL, elan, 4Opel Corsa 5-drs. 1.3 d.bl., '88
dak, electr.ramen enz. m. '89 drs., blauw met. 5-bak, enz. m.
Citroen BX 16 TRS aut., wit, '86
ƒ 14.950.- Leasepr. ƒ399. pm. '88 ƒ 13.950.- Leaseprijs ƒ 369.- Lada 2104 st.car, d.blauw, '87
pm. V.W. PASSAT Variant (StaCAR TRADE HOLLAND B.V.
tioncar) 16 CL Diesel, grijs met.
Inruil, Financ. mogelijk
5-bak, aug. '87, ƒ 14.950.- LeaBadhoevedorp 020-6010680
seprijs ƒ410.- pm. V.W. PASSAT Variant (Stationcar) GL, 5drs. wit, Lpg., 5-bak enz., m.
'90, ƒ 26.950.- Leaseprijs ƒ 719.UW VOLVO-DEALER • .
Peugeot-dealer
pm.
Meeuwenlaan 128
CAR TRADE HOLLAND B.V.
AMSTERDAM,
Tel. 020-6369222
:'
Inruil, Financ. mogelijk
sinds 1930
Ook voor leasing
Badhoevedorp 020-6010680
Het adres voor de betere

Volkswagen

Van Vloten
Amsterdam

Cobussen
LEEUWEKEUR

v.d. POUW PEUGEOT
02940-15110

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

Door inruil:
ROVER 825 Ipg Sterling, LPG,
mrt '88, APK 4-'92, als nieuw.
Import USA Cars, Keurenpl. 9, Rover
A'dam-Osdorp. 020-6670121.
Rover
Off. ROVER DEALER:
Rover
Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
40-42, A'dam-Sl.dijk,- 6131375
Rover
Ook voor A'dam-Noord.
Adverteren in „Showroom"
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

ROVER DEALER
Minor Motorcars
biedt aan:
820 SI fastback,
11/90, 32000
Sterling 12/87, 80000
216 Vitesse
08/88, 60000
213 S 04/88, 57000
en diverse andere
gebruikte Rovers

km
km
km
km

Minor Motorcars BV
Sloterkade 40-44, A'dam
tel. 020-6177975

Saab
SAAB GLS, model '83, zwart,
1e lak, schadevrij, nwe APK,
LPG, mooie en techn. uitst.
auto. Vraagprijs ƒ 3750.
Tel. 020-6474813.

Seat
SEAT AUTOCENTRUM APC
Off. Seat-dealer
voor Groot-Amsterdam
2e Schinkelstraat 18-28,
A'dam, tel. 020 - 6763335

SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
A'dam - 020-6686146.
AUTOBOULEVARD

Zeilemaker-Opel
INRUILWAGENS
Constant keuze uit 100 auto's
Burg. D. Kooimanweg 7,
Purmerend 02990-22551.

Ruysdaelkade 75, A'dam-O.Z.
Info'020-6623167-6732853

T.k. Toyota Corolla, 1,3 GL,
Toyota COROLLA 1.3 Special 11/83, APK 05/91, i.z.g.st., prijs
3-drs., groen met. m. '86 n.o.t.k. 02990-45650.
ƒ 8950.-. Leaseprijs ƒ 252.- pm.
TOYOTA DE GRAAF
Peugeot 205 XE Accent rood CAR TRADE HOLLAND B.V.
nieuw + gebruikt
bj. '87, 78.000 km ƒ 10.000,-.
Inruil, Financ. mogelijk
Condensatorweg 44
Tel. 020-6992545 na 19.00 uur.
Badhoevedorp 020-6010680
A'dam-Sl.dijk, mfo-6865511
Peugeot 405 19 GRI '89, LPG,
Ook zaterdags
donkerblauw, ƒ 19.900,VISA GARAGE, 020-6278410.

Renault

Galant Turbo diesel station.
ƒ3950.- Colt GLX m. '86
ƒ6950.- EXPOCAR TRADING
Tel. 020-6153933.

AUTO SERVICE WETTER
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel. 02907-6572

In PRIJS gelijk,
m SERVICE beteri
| Ook voor een gegarandeerde
occasion.
DIVERSE AKTIEMODELLEN

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

Rover

Mitsubishi Galant 1800 GL, 5drs., H.B., rood met. Lpg ,
m. '90,
ƒ 19.950.Leasepr.
ƒ566.-pm.
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Inruil, Financ. mogelijk
Badhoevedorp 020-6010680

Ceintuurbaan 225»
Tel. 020-6622204.
Donderdagavond koopavond.

IVIOOY EN.ZOON
v/h Museum'autobedrijven

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

Mercedes 190, wit, verlaagd,
l.m. velgen, notenh. dash- AMSTELLANDLAAN
1
board, stuurbekr., spoilersets
WEESP
enz. enz. m. '85 ƒ 19.950,leaseprijs ƒ 566,- pm.
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Inruil, Financ. mogelijk
Badhoevedorp 020-6010680
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11.
Mini 1000 HLE 1983 rood
106.000 km APK 4-'92 i g st
ƒ1.650. Tel. 02159-42912.

Mitsubishi

onze speciale

Subaru aktie lijn
tel 6719154
Autobedrijf Heere

7-89.
Swift Sedan 1.6 GLX 06-'90. Swift 1.0 GL, rood
Blauw metal., sportvelg. Vele Swift 1.3. G.S., blauw . ..7-89.
orcjnele extra's. 25.000 km. Autobedrijf WIM VAN AALST
02979-84866 - Mijdrecht
ƒ22.250. Tel. 075-310285.

Mini

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop

De enige off. SUBARU DEALER + occ. voor Purmerend
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
02999-278, Jisperweg 39-40.-

HEERE,B:V.
Bel nu snel

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

Meer Waar Voor Uw Geld!

Honda

Subaru

Suzuki

Peugeot

Lada 2104 1.3 1988, ƒ 7.750*
Lada 2107 1.5 1987, ƒ 5.750*
Lada 2107 1.6 1988, ƒ 8.995*
Lada Samara 1.5
1989,
ƒ12.500*
Volvo 343 L . .1982, ƒ 2.500
FIAT PANDA, white, nw.staat Opel Kadett HB 1.3 . . . 1988,
m. '86, ƒ6950.- FIAT PANDA ƒ 15.500
1000 CLE Zwart, m.'90 ƒ 9950.Zwanenburgerdijk 503,
Leaseprijs ƒ276 pm. FIAT
RITMO 70, blauw Lpg, m. '85 Zwanenburg. Tel. 02907-6572
ƒ 5950.- FIAT RITMO 75 S grijs
met. alle opties, m. '88 ƒ 9950.Leaseprijs ƒ295.- pm.
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Inruil, Financ. mogelijk
LANCIA THEMA V6, grijs met.
Badhoevedorp 020-6010680
Airco., electr. ramen enz. enz.
m. '89
ƒ 23.950.FIAT VERMEY B.V.
ƒ677.- pm.
Keuze uit ruim 35 occasions. Leasepnjs
CAR TRADE HOLLAND B.V.
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
Inruil, Financ. mogelijk
Tel. 02975-62020.
Badhoevedorp 020-6010680
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiatoccasions. Tel.: 020-6470909

Import Italië BMW 323 l, '80,
wit, eerste lak, airco., sportvelgen, getint glas, 120.000 km. In
en uitwendig m nieuwstaat, beslist mooiste en gaafste van Panda 750L Carr. 6/87
Panda 750 L
11/87
Nederland. 020-6715813.
Panda 750 CL
3/88
Audi 80 GLS, bj. sept. '80, APK, Wegens auto v d. zaak t. k. Panda 750 CL 4x43/86
bl met., 85.000 km.; ƒ 1750. BMW 320i, bj. '84, APK 8/92. Rat Uno 45
11/87
Rijdt prima Tel. 02990-43758 Prijs f 1 1 .500. Tel. 02990-71725 Fiat Uno 45 Jolly 6/88
Fiat Uno 45 S
9/89
Fiat Uno 45
2/90
Fiat Uno 45 I.E. 1/91
Fiat Uno 60 Sel. 12/87
Fiat Uno 75 SX 1/90
IMPORT USA CARS
F.Tempra SX 1.611/90
Alle soorten Pick-ups, Lumina APV Cargo, Chevy Vans,
5/87
Pontiac Trans Sport, tevens luxe wagens o.a Beretta, Corsica, Lancia Ypsilon
L. Dedra 1.6 I.E. 1/90
Caprice, Buick Park Avenue. Volledige garantie, service
en onderhoud. Tevens diverse auto's door inruil verkregen. Lancia Thema TD1/87
Zie ook elders op deze pagina. Keurenplein 9, A'dam-Osdorp Lancia Thema 6V 1/87
Seat Marbella GL 3/90
Tel. 020-6670121.
Renault 5 TL
3/86

Chevrolet

± 17 GEBRUIKTE

Fiat

020-6943093
BMW 730 i, Autom. Airco, m.
'89, ƒ42.950,- BMW 732 i m.
'86, ƒ 9950.- BMW 728 i. m. '84
ƒ 6950.- Inruil .gar. fin.
Tel.: 02990-37825.

NIEROP, nu ook voor uw
DAIHATSU
Occasion
v.d.
week: CHARADE 1.0 Shogun,
grijs metallic, 40.000 km., bj.
'89, ƒ 13.250,-. Vancouverstr. 212, A'dam-west, 020-6183951.

Ford

Skoda
SKODA'S
nieuw of gebruikt
KOPPENOL
J. van Lennepstraat 16-22,
A'dam. Tel: 020-6180967.

Algemeen
Ford Transit GL 9-PERSOONS- PRIJZENSLAG bij Wagenpark
JOHAN BOOM, Zuiderakér
BUS, Lpg., rood, m. '87
ƒ17.950.- Leasepr. ƒ511.- pm. weg 83 (oranje hek), A'damOsdorp, tel. 020-6105478.
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Alle auto's APK. Hoge inruil.
Inruil, Rnanc. mogelijk
Badhoevedorp 020-6010680 Rnanciering binnen 24 uur.
Geopend van 9.00-19.00 uur.
+ 50 auto's, APK gek. Den Een greep uit onze collectie:
Brielstr. 18, A'dam, zijstr. Haar- BMW 730 aut. airco, bj. .'88,
lemmerw.
bij
molen. ƒ 42.950,- Mercedes 420 SE, bj.
020-844079. Tevens INKOOP. '87, alle opties, ƒ 49.500,- VW
Peugeot 205, Diesel '88, Golf GTT 16V, 5-drs„ rood
ƒ 13.750.- Peugeot 205 XL, '89, met., bj. '87, ƒ 21.950,- 2 x BMW
ƒ14.500,- Ford Escort, '82, 728i, 732i, m'84, bj. '85,
ƒ4.750,- Nissan Cherry 1.3 DX ƒ6.950,-/ƒ9.950,- Ford Scorpio
'85. ƒ5.500.- Renault 11 Lpg, 2.4i CL LPG, aut., bj. '90,
'85. ƒ5.500.- BMW 315 Lpg, ƒ 32.950,- Ford Scorpio 2.9i GL,
'83. ƒ 5.500.-BMW 3181, 5-bak, bj. '88, ƒ 19.950,- Ford Scorpio ,
''81. ƒ 3.950.- Opel Ascona 16 S, bj.'86,2.0 CL, ƒ 11.950,-Suzuki
h.b. '83, ƒ 3.950.Jeep SJ, bj.'82, ƒ6.950,- ReVan Ostade Garage nault 11 GTD, bj.'84, 3-drs.,
ƒ4.950,- Ford Escort 1.3 CL, bj.
v. Ostadestr.182, 020-6625428,
'88,
RS-pakket,
alu.vlg.,
maandag t/m vrijdag.
ƒ12.950,- Ford Escort 1.6 CL
Dies., 5-drs., bj. '88, ƒ 12.950,T.k. inruilauto's Apk gek.,
Peugeot309 XLD Dies., bj. '88,
Kadett 1.2 LS, station Lpg, ƒ10.950,- Alfa 33, bj. '86,
o.b., 1-'84, ƒ 6250.-Kadett 1.3. ƒ7.950,- Nissan Cherry 1.7
LS, LPG, 3-'84/5950,- Kadett Dies., bj. '85, ƒ5.950,- 2 x Ci1.6 LS, 5-drs. Stat., 3. '86, Lpg.- troen BX 1.4, 5 versn., bj.
o.b., lichte schade
ƒ6950.- '85/'86, v.a. ƒ 5.450,- VW PasKadett 1.2 LS Stat. LPG-ob (m. sat GLS, 5-drs., bj. '81, 1e
lichte besch.), 6-'86 ƒ7500.-. eign., ƒ 2.950,- Mazda 626 sed.
Rekord 2.0 S Aut., 1-'84, ƒ 4950. Dies., bj.'87, ƒ 10.950,-2 x Ford
BMW. 315, Lpg, 6-'82, ƒ5250.- Granada, 4/6 cyl., '83/'84, v.a.
VW Golf C Diesel, 6'-83 ƒ 5500. ƒ 4.950,- Ford Sierra 1.6 Combi,
Fiat Croma 2.0, 7-'87, ƒ 8950 bj. '87, ƒ 10.950,- VW Golf Dies.,
Citroen BX 14 RE, Lpg(m.lich- bj. '87, ƒ 10.950,- Honda Acte beschad.), 5-'88
ƒ9950. cord, bj. '87 sed., LPG,
Fiat Uno 45 10-'87
ƒ6750.- ƒ10.950,- Renault 9, bj. '86,
Toyota Corolla S 5-'81 ƒ 1950. LPG, ƒ 7.950,- Ford Sierra Dies.
•BEREBEIT, Amsteldijk 25,
2.3, 3-drs., bj. '85, ƒ 7,950,- MitTel.: 020- 6627777
subishi Lancer 1.2, bj. '86,
ƒ 7.950,- Nissan Micra aut., bj
• Bewijsnummers van een ge-'85, ƒ 6.950,- 2 x Rat Uno, bj
plaatste "SHOWROOM"
'85/'87, v.a. ƒ5.9501-VW Jetta
advertentie krijgt u alleen toeDies., 4-drs., bj. '81, ƒ2.950,gezonden .als ij .dat -bij .de .opOpel Kadett, 4-drs., bj. '81.
gave van de advertentie ken- ƒ2.950,- Skoda 120L, bj. '87,
baar maakt. De kosten daari,z.g.st., ƒ2.950,- Mazda 323
voor bedragen ƒ3,sed., bj. , '82, LPG, 4-drs.,
• De advertentie-afdeling be- ƒ2.950,- Bedrijfswagens: VW
Pick-Up, bj. '80, APK okt. '92,
houdt zich het recht voor adzw.licht, ƒ 2.950,- Ford Transit,
vertenties eventueel zonder
bj. '78, verhoogd/verlengd,
opgaaf van redenen te weigeƒ 2.950,- en div. andere auto's.
ren. (Art. 16 regelen voor het
De koffie staat klaar,
advertentiewezen).
graag tot ziens!
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Fa. Gansner & Co.

Fa. Frank

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

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

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

AUTOBEDRIJF

Voltastraat 5
i
2041 CK Zandvoort '{ 1
Telefoon: 02507-19155

Erkend
APK Station
Gedurende de maand november '91
SPECIAAL TARIEF:
van

voor ƒ 75,- (incl. milieukeuring)

Gespecialiseerd in dieselmotoren en
Revisie Reparatie van
Alle AUTOMERKEN

Algemeen

Fred Hehl
Autobedrijven BV
keuze- uit ruim 100 stuks
EEN KLEINE GREEP UIT ONS GROTE AANBOD OCCASIONS:
Alfa 75 1.8 LPG instal. Ferrarirood, alle opties . .'90 ƒ19.950
Alfa16430v6Ferrarirood, 16 inch velg. zéér compL'90 ƒ39.950
Alfa 164 2.5 Turbo Diesel diep d.bl., alle opties .'90 ƒ34.950
Alfa 33 stationcar 13.S, LPG inst. alles el
'90 ƒ 19.950
Audi 80 18.S. Serret 66 kw, LPG, onderb. schoon.'91 ƒ32.950
Audi 100 CS 2.3 E, 138-pk, zwart, LPG, Treser uitv..'86 ƒ 15.950
Audi 80 1.8 S Serret, zwart, LPG, 16" velg., sch.dak,.'89 ƒ 24.950
Audi 80 Diesel Zender, Ferrarirood
'90 ƒ27.950
Audi 90 2.3E 2 drs coupe, 5 cil., 100kw bijz. apart.'90 ƒ49.950
BMW 530 inj. alpmewit, zw. leer, DBS velg. etc. .'90 ƒ49.950
BMW 735 BH Alpina kalfsleer, airco, zéér compl. .'88 ƒ49.950
BMW 728 inj. aut., airco, alles el., DBS, diamantzw..'87 ƒ 15.950
BMW 730i Schnitzer, ATEV 17" velg., verl
'88 ƒ39.950
BMW 730i, autom., sportv., alles elektr., 84.000 km..'88 ƒ 39.950
BMW 324 Td Diesel, 4 drs. uitv., d.blauw met. . .'89 ƒ22.950
BMW 530 inj. Alpina, diamantzw., 17 inch velgen,.'89 ƒ49.950
BMW 318 inj. 4 drs., diamantzw., 5 versn., doorlock.'90 ƒ 24.950
Citroen CX 2.5 turbo limousine, 1e eig., alle opties.'87 ƒ 12.950
Citroen BX Ig TRD Turbo Diesel, 5 versn. stuurbekr..'90 ƒ 19.950
Rat Regatta 90S ie inj. Bijzonder mooi. Zéér compl..'89 ƒ 9.950
Ford Mercuri Taunus combi, zwart, rood Pullman .'88 ƒ26.950
Ford Sierra 2.000i SLX inj. 4 drs Sedan, LPG, zwart.'90 ƒ 18.950
Ford Scorpio GLD 250p diesel, alle denkbare opties.'88 ƒ 17.950
Ford Scorpio 2400 GLÏ Van, gr.kent., champ. HB .'88 ƒ 14.950
Ford Scorpio 2.9i Ghia aut., Burguntrood, alle opties.'89 ƒ 24.950
Ford Scorpio 2.8i Ghia, zilver met., 5 versn., etc. .'88 ƒ 17.950
Jaguar 3.6 Sovereign, beige met., grijs leer, alle opt.,'88 ƒ 39.950
Lancia Thema E, diamantzw., Alc.leer, zeer compl..'88 ƒ 17.950
Merc. 190 E diamantzwart, AMG velg., verlaagd .'87 ƒ28.950
Merc. 260 SE aut., zwart, zonw. glas, sch.dak, etc..'87 ƒ 32.950
Merc. 560 SEL, blauw, airco, schuifd., alles el. . .'88 ƒ 89.950
Merc. 380 SEC Coupé, 1e eig., AMG velg
'84 ƒ49.950
Merc. 300 TE Station Aut., airco
'87 ƒ49.950
Merc. 300 SE, 5 versn., schuifd., alles el
'87 ƒ29.950
Merc. 190 Diesel, 2.5, 5 cil., stuurbekr
'88 ƒ34.950
Merc. 200 TD diamantzwart, spec. velg., zw.leer .'89 ƒ48.950
Merc. 230 E ivoor, donkerget. glas, stuurbekr. etc..'88 ƒ 29.950
Merc. 500 SE Autom., airco, schuifdak etc. . .'81 ƒ 15.950
Merc. 230E, AMG aut., 16 inch velgen, verl. etc .'86 ƒ 29.950
Merc. 230TE Station, 5 versn., schuifdak, ABS .'87 ƒ39.950
Merc. 190 Diesel, nieuwste m., zw., getint gl.
.'90 ƒ39.950
Merc. 190, LPG inst. petrol met. zéér compl.
.'86 ƒ 22.950
Mercury Sable LS 3.8 LPG inst. petrol, alle opt. .'89 ƒ26.950
Mercury Sable Station 3.8 LS inj., duurste uitv., leer.'89 ƒ 29.950
Nissan Silvia 1.8 Turbo, stuurbekr., 5 versn. etc. .'87 ƒ12.950
Nissan Bleubird 2.0 LX diesel, Trend, saffier . . .'89 ƒ 14.950
Nissan Laurel 2800 SLX diesel, diepbl., alle opties.'90 ƒ 22.950
Omega 20GII inj., nieuwste model, LPG
'90 ƒ24.950
Opel Omega 23D, diam.zw. met zonw. gl.doorl. .'90 ƒ22.950
.Opel Senator 30ECD Corps Diplom. Zéér compl. .'88 ƒ 26.950
Opel Vectra 1800 inj. GT, 5 drs, HB Ferrarirood, LPG.'91 ƒ 28.950
Peugeot 205 XS, spec. bekl., 5 versn., doorlock .'88 ƒ 12.950
Peugeot 405 GR 1.6, LPG inst., diepbl., 5 versn. etc..'90 ƒ 17.950
Rover 820 Si, 5 drs. HB, ferrarirood, sportv. . . .'90 ƒ24.950
Rover 827 Sterling 24 V inj., alle extra's, ook LPG.'88 ƒ 17.950
Volvo 240 Van, stat.car, LPG inst., bordeaux rood.'86 ƒ 9.950
Volvo 240 GL, LPG-inst., 5 vers., stuurbekr., 1e eig..'87 ƒ 12.950
Volvo 440 GL, LPG, maroonrood pullman bekl. .'90 ƒ 19.950
Volvo 740 GL, LPG, donkerblauw, stuurbekr. etc. .'90 ƒ 24.950
Volvo 745 GL stat.car. LPG inst. airco, zeer compl..'88 ƒ 26.950
Volvo740GLEdiesel, diepblauw, sportvelg. 1eeig.!!.'85ƒ 9.950
Volvo 740 GL turbo diesel, petrol, Pullman . . . .'89 ƒ24.950
Volvo 240 GL 23, automaat, LPG, stuurbekr. . . .'88 ƒ 17.950
VW Passat 1800 inj. antr. met., nw. model . . . .'90 ƒ 22.950
Vlotte financiering of lease mogelijk.
Eventueel 2 jaar garantie
Alie auto's grondig nagekeken en gekeurd,
met originele kilometers.

Fred Hehl Autobedrijven
KRUISWEG 1493, HOOFDDORP
verbindingsweg Hoofddorp en Heemstede bij Schiphol

Tel. 023-292400

SFEER EN
GEZELLIGHEID
IEDERE ZATERDAG IN DE
SOC. VOOR ONGEBONDEN
MENSEN

„DE MANEGE"
2 zalen geopend + de
pianobar
Corr. kleding a.u.b. v.a. 25 jr.
Entree ƒ12,50, koffie en
hapjes inbegrepen.
INFO 16023

Dit weekend
Speculaasbrokken
Mini bolletjes

250 gram

485

10 stuks

O«

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865
, ^
Zandvoortselaan 355,
Bentveld, tel. 023-241967
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.
OPEL KADETT 1.7 Diesel
:ombo Van, verh. wit m. '91
17.950. Leasepr./497. pm.
RENAULT EXPRESSE Diesel
Van, blauw m. '89 ƒ9.950.Leaseprijs ƒ 273.- p.m.
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Inruil, Financ. mogelijk
Badhoevedorp 020-6010680

Bij

Service en
reparatie

APK + grote beurt v.a. ƒ 299
DIESELSERVICE;
niet duur!!!
orandstofpompen; verstuivers;
Studenten 10% korting,
cil.koppen vlakken. Garage/
-auto-ambulance & oprijauto
motorenrevisie FEENSTRA,
-9-pers. bussen en pick-up's Industrieweg 27, Duivendrecht,
tel. 020-6980639.
Avond- en nachttar.:
Destelwagen afhalen na 17.30 APK keuring zonder afspraak,
uur en de volgende morgen Ook reparaties en onderhoud.
om 8.00 uur retour
Garage West-Center, 2e
tegen 4 uur-tarief.
Helmerstr. 15, tel. 020-6122476.
020-6794842, 020-6908683.
A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
*AAA MATZER BV*
Feenstra & Jimmmk
Div. personenwagens v.a. ƒ 25,
3
div. bestelwagens v.a 11-17 m Asterweg 24A A'dam 6364702
+ autoambulance 020-6630836
SERVICE VOOR LANCIA
Onderdelen, reparaties, restauraties en keuringsklaar maken.
020-6715813.
Voor stoelen en dashboards
REPARATIE OP LOCATIE
Auto goed en goedkoop
van leer en kunstleer
verzekerd, mnd/kwart. bet.
UTICOLOR 02207-17753
Alle verz. CELIE 020-6416607.

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing
Vraag vrijblijvend offerte.

12 kamers

Brederodestraat 73. Telefoon 15736

woonhuis ± 6 kamers;
inruil behoort tot de mogelijkheden.

Br. o. nr. 261807.

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

QUEENIE
•

Betaal november '92*

Kerkplein 8 / 2042 JH Zandvoort
Telefoon 02507 -13599

Panda's 750 CL / 1000 CL '86 t/m '91
v.a. ƒ 6.950.
Uno's 45S / 60S / 60S 5-drs./ SX '86 t/m '91 v.a. ƒ 9.750.
Ritmo's '87,
v.a. ƒ 9.250.
Regatta's '87, '88
v.a. ƒ 9.950.
Tipo's bose / AGT's / DGT / '88 t/m '91
v.a. ƒ17.950.
Croma's '87 t/m '91
v.a. ƒ11.750.
Opel Rekord 20 S, 1-85, blauw, L.P.G.
ƒ 8.250.
B M.W. 318i 2-89, rood, L.P.G.
ƒ 24.950.
Volvo 460 GLE inj. 5-91, zwart met. 14000 km.
ƒ34.950.
Citroen Visa
- II RE,
-, 5-87,
- - wit, 37.000 km
ƒ 7.950.
Mitsubishi Galant HB IGV GTI X, 7-89, groen met,
48.000 km. A.B.S, verst, schokbrekers, elektr. schuif/
kanteldak L.M. velgen, Nieuwprijs ƒ63.000.- Nu
ƒ23.000.
Sierra 1.8 CL Aut. 6-89, mercury grey, 37.000 km ƒ23.500.

interieurverzorgster
voor enkele ochtenden per week.
Inl.: Mevr. Helleman

Drogisterij Ton Goossens
Gevraagd

Diversen

Info 020 - 6594859
Bedrijfsauto's

Saai hé,
die novembermaand.
Om daar toch wat kleur aan te geven
trakteert J.M.

Uw „Kerastase" kapper

Fulltime
medewerkster

J. R/1. Coiffeurs international
Passage 22 tel. 14040

17 a 18 jaar

JJe Cjutte, Loine,

JUPITER Raadhuisplein 15
Tel. 12838

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

f
ö

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

KONINGSTRAAT 3:
In centrum gelegen woning met
zomerwoning. Ind.: entree, hal, toilet,
douche, woonk., keuken. 1e et.: 3 slaapk.met wastafel, zolder. Ind. zomerh.:
woon/slaapkamer, douche/toilet,
keukentje.
Vr.pr. ƒ 165.000,-k.k.

DR C. A, GERKESTRAAT 121:

Halfvrijst. woning met garage. Opp. 233 m2.
Ind.: entree, hal, gang, toilet en woonk.,
uitgebouwde keuken, ie et.: 3 slaapk.,
balkon oost, badk. met wastafel, douche en
toilet. 2e et.: hal, slaapk., bergruimte.
Vr.pr. /290.000,-k.k.

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 57/20:
Tweekamerapp. op 7e et., balkon
zuid/oost. Ind.: entree, hal, woonk., keuken
met afzuigkap en koelvriestkast, 1 slaapk.','
douche, toilet. Serv.k. ƒ280,- p.m.
Vr.pr. ƒ119.000,- k.k.

Nieuw bij

DIACONIEHUISSTRAAT 381:

'Haarmode Marjo Fijma'

Appartement met tuin zuid. Ind. souterrain:
kamer met keukenblok, douche, toilet, trap
naar tuin. Parterre: hal. slaapk., woonk.
met open haard, keuken, badk. met douche
en toilet.
Vr.pr. ƒ 133.000,-k.k.

TIENER WAVE

LEEUWERIKENSTRAAT 14/4:
Driekamerapp. (vh 4) op 4e etage, balkon
zuid. Ind.: hal, woonkamer, 2 slaapk. met
vaste kasten, keuken met inb.app., toilet,
badk. met douche en wastafel. Serv.k.
ƒ 450,-p.m.
Vr.pr. ƒ 149.000,-k.k.
Garage ƒ 15.000,- k.k.

5 STERREN AUTO EN
MOTORRIJSCHOOL

Campers

LTS'er/MTS'er Metaal m/v
Voor een bedrijf m Heemstede zoeken wij een kracht, die kan
werken met geautomatiseerde machines en in staat is leiding
te geven. Deze baan is voor lange tijd en eventueel vaste
dienst.

Bij elke behandeling gebruik van
gezichtskanon gratis.

winkelcentrum Zandvoort-Noord

Rijscholen

1e 5 AUTOrijlessen + 1e 3
MOTORrijlessen a ƒ 25 per les.
Michel geeft les in div. talen ROMANTIEK & AVONTUUR ?
020-6853683, b.g.g. 6181775,
Kan allemaal met onze
075-174996 en 02990-34768. Amerikaanse 5-pers. campers.
Te huur v.a. ƒ 1.200.- p.wk.
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' Adventure Cars - 02908-6499.
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen on brengen.
GEBR. HAAKER B.V.
Tel. A'dam: 020-6942145.
IN BADHOEVEDORP
Autorijschool Ferry
ar. PVC t.k. 2.90x10.50 m.,
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
geh. gemeub. Ind. kl. + gr.
Tel.: 020-6932074.
sip'K.,
loii./zitD./wast./Kam.Bovag erk. Rijschool Veronica keuk., schuur, mooie tuin. Vas"K"
Dit geldt alléén voor Uno's * Max. /10.000.Niassstr. 29, A'dam. Voor 60 te st.pl. carnp. Veluwe. Pr.
f9000: 020-6154791 na 18 u.
mm. ƒ 40, 45 min. ƒ 30. Info
Rijschool Veronica: 6656955. Te koop of te huur gevraagd
RADIATEUREN Celie 1e 10 lessen ƒ 42, 50 p.u. GARAGE of SCHUUR omgeT.k. SPIJKSTAAL 8 mtr. '76 BLOKSMA
'•Q.st. gesch. als snackwagen warmtewisselaars, Kapoeas Spoedcursus ƒ 1555. Theorie ving Purmerend • Landsmeer
e
weg 17. A'dam. 020-6148385 proefex. a ƒ 6,25. 020-6416607. Tel.: 02990 - 71733.
-d. Pr. n.o.tk. 02993-71443.

Randstad
heeft volop
werk

.
vraagt:

•SHOWROOM: De autorubriek voor Amsterdam en omgeving.
Oplage 750.000 ex.
Elke week in Het Parool én
alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van WEEKMEDIA.
Tel. 020-6658686.

20 Rijlessen & examen aanvragen ƒ 885,Motorpakket inclusief examen-aanvraag ƒ 675,Snelcursus m 2 of 3 weken
Spoedcursus theorie in 1 dag
Diverse merken auto's, ook automaat
Halen & brengen. Theoriecursus op video gratis
Ruys de Beerenbrouckstraat 157
Tel.: 020-6138473.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

R E S T A U R A N T

Donderdag en vrijdag koopavond tot 21.00 uur.

* Rij Nu *

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

randstad uitzendbureau

Accessoires en onderdelen
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
Klaar terwijl u wacht.
merken, alle bouwjaren.
Ruilstarters en dynamo's.
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Valkenburgerstraat 134.
Lid Nevar.
Tel. 020-6240748.
TOYOTA-DE GRAAF
• De autorubriek
Alle onderdelen voorradig.
„SHOWROOM" heeft
Condensatorweg 44, A'dam
een oplage van 750.000 ex.
Sl.dijk. Info: 020-6865511.

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Informatie bij Paul van Bijsterveldt, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49.

H O T I L

Auto's te koop
gevraagd

DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
(s)loopauto's
vrijw.bewijs. Tel. 020-6105478.
HOOGSTE PRIJS
HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-6198691
voor elk merk auto, a contant,
AUTOWRAKKEN tegen de met vrijwarmgsbewijs.
hoogste prijs voor de deur Tel. 02990-37825.
gehaald. Autosloperij Jan.
Tel. 020-6361178 / 02907-6248. INKOOP AUTO'S, ± ANWBpr., snelle afw. a contant m.
Centerparts
vrijw. bew., def. geen bezw.
vraagt sloop- en schadewa- Tel. 020-6108280/6149352.
gens. Origineel R.D.W.-vrijwa- Koop- of VERKOOPPLANring. De hoogste prijs en geen NEN? Bel dan snel Nationale
risico. Tel. 6107942 of 6107946. Occasionlijn. 023-365206
Grote sortering ONDERDELEN Te koop gevr. Peugeots 404,
van alle schade-auto's, alle 504,505, J5,604 TD. Schade of
merken, alle bouwjaren.
sloop.
Autocommerce,
Ravenstijn, 02502-5435.
023-338895.
Het HOOGSTE BpD?? Bel Te koop gevraagd Kruisers,
voor vrijblijvende prijsopgaaf. Speedboten, Auto's, Busjes.
Loop, sloop en schadeauto's Tel. 02990 - 71733
m. vrijwaring. Tel. 020^675419?.

Seizoen-verhuuropbrengst ± ƒ50.000,Te koop gevraagd: Zandvoort of omgeving:

niet opgeleverd.
Ik ben hierdoor genoodzaakt op de
gebruikelijke manier mijn verkoop
voort te zetten in de

KANS OP EEN HALF MILJOEN
Een volle Kaart geert rechl op een volledig slaalslol ol een horling op de
behandeling van / 35,- of voor / 35,- verzorgingsproduklen

Marisstraat 13a. Tel. 15186

WOONHUIS ZANDVOORT (ZUID)

KLEINE KROCHT nr. 2

Kosterstraat 13
2042 JJ Zandvoort
Tel 02507-14975

SCHILDER- m AFWERKINGSBEÖRUF AÖG. u.d. SVIIJE

telefoon 023-385478

Tegen de afspraak in wordt het
pand aan de

GoldCard

WONING STOFFERING

CHRIS HARDENDOOD

Autofinanciering
en verzekering

Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico: orig.
PTT-vrijwaring RDW

DE HANDIGE
CREDITCARD
', ALS SPAARKAART
BIJ ONS IN DE SALON.

TE KOOP:

Ouke Baas

Autosloperijen

KANS OP EEN /'
HALF MILJOEN
MET DEZE

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

V.W. Transporter, Turbo, Dies.
Bestel, wit, nw. staat, m. '88
f 14.950.- Leasepr. ƒ 399.- pm.
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Inruil, Financ. mogelijk
Badhoevedorp 020-6010680

CHEVY VANS
vlercedes 207 Diesel Bestel, vlieuw en gebruikt; diesel en
wit, algeh. nieuw staat m. '89 Denzine. Officiële Europese
ƒ 24.950.- Leaseprijs ƒ 699.-pm. fabrieksgarantie, service en
CAR TRADE HOLLAND B.V. onderhoud. Import USA Cars,
Keurenpl. 9, A'dam-Osdorp.
Inruil, Financ. mogelijk
Tel. 020-6670121.
Badhoevedorp 020-6010680

Autoverhuur

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

GRATIS...

OPEN HUIS
Paradijsweg 2a: zat. 2 november van
14.00-16.00 uur. Vrijst. karakteristieke
won. met besloten achtertuin. Ind.: entree,
hal. toilet, woonk. met open haard, open
keuken met inb.app. 1e et.: slaapk., badk.
met ligbad en 2e toilet, vliering, c.v.
Vr.pr. ƒ 195.000,- k.k.

Ben je 18 jaar of jonger, je wilt wat meer
met je haar?
Dan is onze TIENER WAVE
iets voor jou, een onwijs gave
ondersteuning voor kort of half lang haar.
Inclusief knippen, föhnen, mousse
gel en lak
, c_
voor de te gekke prijs van
ƒ Ouf~>
Heb je vragen of wil je een afspraak maken,
kom dan langs, of bel 14866.

Haarmode Marjo Fijma

VAN
Bij aankoop van een
Cottonfield combinatie
een ondergoed set
COTTONFIELD KADO.

Pasteurstraat 12
Winkelcentrum Zandvoort-Noord
's Maandags gesloten
Dinsdag t/m donderdag van 9 tot 17 uur
Vrijdag 's avonds tot 20 uur
Zaterdag van 8 tot 13.30 uur geopend

Grote Krocht ~3
20-12 LT Zanc\wt

egijne

outique

MAKELAAR O.G. m
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Wekelijkse Weèkmedia-pagma gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tijd

Elegante gordijnstoffen
vragen royale toepassing

Interieur
met eigen
accent

LEGANTE gordijnstoffen
zijn momenteel grote
mode. Kleurig, sierlijk
gedessineerd en glanzend als
ze zijn, vragen ze eigenlijk om
een royale toepassing. Lekker
nonchalant en weelderig; ruim
geplooid. Bijvoorbeeld in de
vorm van een draperie.

E

li'ileiTi-n geeft
min het interieur
een eigen accent.
De bankstellen,
stoelen en kasten in showronins van de
woninifinrichterji ademen altijd een wat steriele sfeer, ondanks een nam.iak-hoek of
t'(»n bos echte
bloemen. Net als
in de kleding is
er een trend in
inrichting. Niet
dat de tafelpoten
langer worden
als rokken mini
gesneden zijn,
maar wel kunnen een strak
moderne en een
meer op 'gezelliglieid' georiénteercle inrichting
el kaar opvolgen.
Zoals deze
kleurenplaat uit
de Galerie Clair
collectie van
WiVll Meubelen
in Amstelveen illustrt-ert, is rotan momenteel
helemaal in.
De ATV-pagina
van deze weck
staat in het teken van 'wonen'.

De tijd dat gordijnen per se verticaal moesten hangen, tot precies
drie centimeter boven de vloer, is
voorbij. De mode is wat dat betreft
aanmerkelijk minder stijfjes en
minder streng geworden. Gordijnen
worden tegenwoordig ruim geplooid
en ze mogen aan de
onderkant best opbloezend op de
grond vallen. Kunstig geplooid en gecombineerd met effen stoffen en sierlijke accessoires, komt
het rijke karakter
van mooie gordijnstoffen nóg beter uit
de verf. Daarom
staan
draperieën
momenteel sterk m
de belangstelling.
Eigenlijk is een
draperie niets anders dan een royaal geplooide lap
stof die voor het raam wordt gehangen. Zo op het oog ziet een draperie
er nonchalant uit, alsof de tof uit de
losse pols over een roede is geschikt.
Dat hoort ook zo. Maar schijn bedriegt. Om te komen tot een werke-

lijk mooie draperie, moet je wel weten wat je doet.
Wie liever geen risico neemt, stapt
naar een goede woningstoffeerder.
Die weet de weg naar professionele
gordijnateliers waar zelfs de meest
ingewikkelde draperieën kunnen
worden gemaakt. Veel speciaalzaken voor woningtextiel beschikken
over modellenboeken vol voorbeelden waaruit een keuze kan worden
gemaakt. Een voordeel van geconfectioneerde draperieën (professioneel gemaakt, naar standaard voorbeelden) is de afwerking tot in de
puntjes.
Zo wordt bijvoorbeeld gezorgd
voor een voering, zodat het modelgordijn er ook naar buiten toe tot in de puntjes
verzorgd uitziet. Ook
bieden
dergelijke
voortaeeldboeken
een
ruime keuze uit embrasses
(opneemkoorden,
sjerpen e.d.), strikken en
rozetten die de draperie
helemaal 'af' maken.
De stoffen die in een draperie zijn verwerkt, kunnen in het interieur terugkomen als tafelkleden, kussenhoesjes, indien mogelijk worden
gebruikt als stof voor
meubels, granfoulard of sprei.
Fabrikanten van interieurprodukt-en houden zich meer dan ooit bezig
met de zgn. totale afstemming. Harmonieuze combinaties van tapijt,
gordijnstof en wandbekleding liggen
voor het oprapen.

Jan des Bouvrie over de nieuwe 'leuke' interieur-ontwerpen:

modern, maar mag wel sfeervol zijn'
AN DES BOUVRIE geldt al jaren
als dé interieur-ontwerper van
Nederland. Ruim twintig jaar geleden ontwierp hij de kubusbank en
sinds die tijd draagt hij op verfrissende wijze bij aan een nieuwe visie op
wonen. Een ontwerp is pas goed als
het tijdloos is. En: eenvoud overwint.
Hoe eenvoudiger, hoe toepasbaarder.

J

door Everhard Hcbly

Jan des Bouvrie en ook steeds meer bedrijven gaan ertoe over hem de hele projectinrichting m handen te geven. Het nieuwe
Sony City in Badhoevedorp bijvoorbeeld.
Alles wat maar enigszins met binnenhuisarchitectuur te maken heeft, wordt ontworpen in de stal van Des Bouvrie. En nagenoeg
ieder ontwerp dat in produktie komt, wordt
een succesnummer. „Maar ik wil ervan af
dat iedereen alsmaar roept 'Hij maakt zoveel', want we werken hier met een groot
team ontwerpers."
Hij rolde via zijn vader, die een meubelzaak in Bussum had, in het vak. Volgde de
Rietveld Academie, waar de ontwerpen vandaan komen „waar je niet op kunt zitten en
die tegen de kunst aanhangen. Dat zijn dan
meestal de dure meubelen die mooi zijn om
naar te kijken. Meer niet. Ze worden ook
nauwelijks verkocht. Dergelijke meubelen
zijn slechts leuk om te laten zien wat er op
dit vakgebied gebeurt."
Jan: „Bij dat soort ontwerpers hoor ik dus
niet, ik sta liever met beide benen op de
grond. Het bijzondere van mijn ontwerpen
is dat het om meubelen gaat die de tijd
overleven. Althans, dat mag ik wel veronderstellen als hier iemand na twintig jaar zijn
tweede kubusbank komt bestellen. De eenvoud overwint toch altijd."

De naam Jan des Bouvrie (50) als ontwerper van alles wat met het interieur te maken
heeft, is zo langzamerhand wol gevestigd.
Door zijn tijdloze ontwerpen ('Al mijn ontwerpen zijn immers tijdloos'), maar niet in
het minst door zijn persoonlijke public-relatibns, zegt men. Hij heeft de publiciteit nooit
geschuwd, omdat hij al vroeg wist dat de
media een belangrijke schakel vormden om
design dichter bij zijn publiek te brengen.
' Er was een tijd dat wie een meubel van
Jan des Bouvrie in zijn kamer had staan,
alom gerespecteerd werd. Des Bouvrie was
het equivalent van Neerlands top-designer,
met als gevolg dat de drempel om zijn winkel binnen te komen vrij hoog was. Te hoog
voor velen. Vandaag de dag is zijn naam
echter haast zo'n gemeengoed dat er van
drempel nauwelijks nog sprake is. Een van Sweet home
de redenen hiervoor is de Galerie Jan des
„Hoe eenvoudiger een meubel, hoe toeBouvne. Vorig jaar werd de eerste ingericht pasbaarder het is in een interieur. Er zijn
in zijn eigen winkel. Een groot aantal meu- wel ontwerpers die alleen maar doen wat ze
belzaken in diverse Europese steden volgde. zelf mooi en leuk vinden, maar dat kan met.
Je moet mensen niet afstoten met wat je
ontwerpt. Dat kun je trouwens met meer
Haarden
maken, omdat men tegenwoordig veel beter
Het zijn niet meer alleen meubels die hij is ingelicht. Er wordt veel meer nagedacht
ontwerpt. Ook bestek, haarden, af en toe een over het interieur. ledere huisvrouw speelt
lamp en zelfs klokken. Menig bekend Neder- voor interieurarchitect. Men komt hier in de
lander heeft zijn huis in laten richten door winkel vertellen hoe ze het willen hebben en

wij vullen het voor ze in. Ik
ontwerp naar de mensen toe."
„Ze willen weer leuke ontwerpen. Home sweet home, je
merkt het aan alles. Het blijft
modern, maar het mag gezellig, sfeervol zijn. Kersenhout
en rotan zijn helemaal terug.
Vroeger was het allemaal
strak modern, maar ongezellig. Tenminste, dat vinden we
nu. Eigenlijk was het toen alleen toegankelijk voor een
kleine culturele groep. De
hang naar decorating met al
die kastjes, lijstjes en kleden
is alweer achterhaald gelukkig. Persoonlijk vond ik het
nogal truttig en teveel van het
goede."
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postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)
Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving: Paul Busse

Huistelefoon
met deurvideo
Dat de deurtelefoon in de.,
gang hangt, kan soms verdraaid,
lastig zijn. Als je aan het koken,
bent of onder de douche staat en
de bel gaat( kun je moeilijk naar-,
de gang snellen. Siedle heeft een,
nieuwe serie deur- en huistelefoons ontwikkeld, de HT 611-01,'
die geschikt is voor alle kamers.
Uitgevoerd in diverse kleuren.
Met zes functietoetsen die naar
behoefte kunnen worden geprogrammeerd, bijvoorbeeld voor
het gebruik van het toestel als
intercom, voor het openen van
de garagedeur of inschakelen
van buitenverlichting.
In hetzelfde design is er ook
een videomonitor die aan de
deur- en huistelefoon gekoppeld
kan worden. Men kan dan in een
één oogopslag vanuit de badkamer beslissen of de voordeur geopend wordt. Van het Duitse
Designcentrum NoordrijnlandWestfalen heeft Siedle de onderscheiding voor het beste design
gekregen voor zowel de deur- en
huistelefoon als de videpmonitor. Levering en installatie door
de elektrotechnische vakhandel.
Voor inlichtingen: Siedle, verkoopkantoor Nederland, tel. 030 - 414225.

Herfstuitgave
van Wooncomfort
Wooncomfort heeft voor de
herfst een speciale uitgave uitgebracht waarin allerlei tips
worden gegeven op het gebied
van wonen. Zo is er een hoofdstuk over romantisch slapen
waarbij de nieuwste trends in
dekbedovertrekken en slaapkamertextiel worden getoond.'
Verder artikelen over
afwasma-chines, pannen en! keramische!
kachels. Ook wat minder alle-'
daagse onderwerpen worden behandeld zoals 'design in licht'.

Schetsboek

„Ik wil dingen van nu en
zoek nieuwe vormen zonder
daarbij de sfeer uit te weg te
gaan. Ik ben een idealist in
mijn vak omdat ik meen dat ik
verantwoordelijkheid heb ten
opzichte van het publiek. Een
stoel moet in de eerste plaats
goed zitten, daar is hij voor
bedoeld. Er wordt heel veel
ontworpen en gemaakt, maar
veel stoelen zitten gewoon
niet prettig, bieden geen com- • 'ledere huisvrouw speelt voor interieurarchitect'
fort." Zijn ontwerpen worden
geboren in een gebonden schetsboek met (Toont een onooglijke schets, EH.) Ik beeen harde zwarte kaft. „Dat boek is de basis doel, als jij dit ziet, zeg je direct dat je het
van mijn werk en ik heb het altijd bij de nooit in je kamer wilt hebben."
hand. Als een schets in mijn hoofd blijft
„Maar toch ga ik die bank steeds beter
hangen, weet ik dat het een goed ontwerp is. vinden en ik weet daarom dat deze bank een
Zo heb ik een keer een schets van een bankje succes zou worden. Daar moet ik alleen nog
gemaakt dat er misschien niet uitziet. een fabrikant van zien te overtuigen en dat
is iedere keer weer een gevecht. Bij ieder ontwerp voel
(ADVERTENTIE)
ik me alsof het mijn eerste
ontwerp is. Het is dus zeker
niet zo dat men alles van Jan
des Bouvrie voor zoete koek
slikt, ik moet steeds weer
vechten voor mijn ontwerpen."
„Maar ik begrijp er nog
steeds niets van waarom een
"VAN MIJN MENSEN EIS IK KWALITEIT
bepaald ontwerp succes
EN BIJ MIJN INTERIEUR LIGT DAT NET ZO"
heeft. Vorig jaar heb ik de
Stijlprijs 1990 ontvangen
voor een fauteuil die gefabriHij vond 't bij Van Reeuwijk Nieuwe Stijl
ceerd is door Meubelindustrie Gelderland. Je gelooft
het niet, maar die fauteuil
was in tien minuten klaar. Ik
liet het ontwerp zien en die
"NTet dar beetje klasse maakt voor mijn bijzonDiemen. Niet alleen een prima service, wat ik
man zette het zo in elkaar.
der \eel uit. Daaraan kun je zien of iets wel of
ook belangrijk vind, maar ook een uitstekende
Klaar. Ik begrijp daar niets
van. Meestal duurt het wel
geen kwaliteit be/,it. Bij mijn interieur ligt dat
collectie topmerken. Die twee elementen
eenjaar voordat een meubel
net /o. Ik ben dan ook zeer te
maken nét dat beetje verschil
klaar is. Want ik kan wel een
spreken ener Van Reeuwijk in
tekening maken, maar daarmet de rest."
na moet het comfort er nog
worden ingelegd."
Stuip 7, Meuhi-lbouli'unl Dicmin, (020) (W'MI l 1
„Dat betekent gewoon dat
er vaak verschillende prototypen gemaakt moeten worIOPA1FRKI N Al S ROEF BENZ. DURLET EN CASTELIJN. COMPLETE COLLECTIE KARPETTEN EN GORDIJNEN.

Het tijdschrift kostƒ 4,95 en is verkrijg-".
baar bij supermarkt, kiosk en tijdschriftenhandel. Een abonnement is
ook mogelijk, tel. 02510-35150.

foto Bram de Hollander

den. Toen ik die kubustaank twintig jaar
geleden daarentegen ontwierp, zat er wel
een bepaalde gedachte achter. Ik had die
bank in mijn hoofd zitten. Alle maten moesten gelijk zijn, het moest een blokje worden
waarin je lekker kon zitten."
Het uitgangspunt van ontwerpen is in de
latere jaren nooit veranderd: het maken van
eigentijdse, comfortabele meubels, eenvoudig van vorm en toepasbaar in vrijwel ieder
interieur. Eerst wit en strak, daarna de robuuste rondingen met pasteltinten en nu
weer de krachtige kleuren. Vrijwel alle meubels die het etiket Jan des Bouvrie dragen,
zijn voorzien van verwijderbare hoezen, een
wereldwij d patent van Gelderland. Iedereen
is hiermee in staat om zijn interieur aan te
passen aan de smaak van nu.
Des Bouvrie is trendsetter en zich daar,
soms op niet al te bescheiden wijze, van
bewust. „Ik heb hier in Nederland toch het
lichte interieur bedacht. Plus dat ik aan goede stoelen het comfort het weten toe te voegen." Internationaal begint zijn naam nu
ook mee te tellen. Vooral de galeries dragen
hiertoe bij. Hij spreekt van een zeer lang
proces. „Juist met mijn ontwerpen. Als ik
avant-gardistische meubels zou ontwerpen,
was ik veel sneller internationaal doorgebroken. Maar ik maak basic, en dat ligt anders. Daar is tijd voor nodig. We hebben in
Nederland zoveel kwaliteit, daar mogen we
best wel eens trotser op zijn. Nederland
heeft echt een hoog niveau. Tijdens de grootste meubelbeurs ter wereld m Keulen was
Nederland kortgeleden tweede op het gebied
van design. Echt, we zijn gewoon verdomd
goed als Nederlanders."

Schilderen met
winterpremie
Wie in de winter tenminste
drie mandagen werk heeft voor
de schilder, kan profiteren van
de winterpremie. De premie
geldt voor al het onderhoudsbinnenschilder- en behangwerk.
Particulieren kunnen in zo'n geval aanspraak maken op een tegemoetkoming van vijftig gulden per dag, indien het werk
plaatsvindt tussen 18 november
en medio maart (kerstvakantie
uitgezonderd). De vakmanschilder kan de premie-aanvraag regelen.

Verhalenwedstrijd
De redactie van de ATV-pagina
schrijft een Verhalenwedstrijd
uit. Wie een kort verhaal van
maximaal 600 woorden voor 6
december inzendt naar onze redactie (adres zie boven) dingt
mee naar de hoofdprijs: een boekenbon van 150 gulden. Het winnende verhaal wordt tegen het
eind van het jaar op deze pagina
gepubliceerd.

(ADVERTENTIE)

fTTI EN van belangrijkste
l T I veranderingen in de
Nederlandse woonmode
is de opkomst van kleur.
Warme, sprekende
kleurnuances genieten
tegenwoordig de voorkeur
boven koele en 'saaie' kleuren.
Perfectie wordt nagestreefd door
middel van een goede kleurafstemmmg. Logisch gevolg van deze ontwikkelingen is dat tapijt een kleurig,
nieuw gezicht heeft gekregen.
Er is nog meer aan de hand. In de
jaren tachtig ging de voorkeur uit
naar een strak-moderne, zakelijke
interieurstijl. Kleur, sfeer, warmte
en gezelligheid typeren daarentegen
het interieur van de jaren negentig.
Veel aandacht wordt besteed aan
een fraaie stoffering. Mooie gordijnen meubelstoffen worden rijkelijk
toegepast en op allerlei verrassende
manieren met elkaar gecombineerd.
Prachtige kleuren en dessins geven
het interieur een decoratief karakter.
Alle bekende fabrikanten van
merktapijt hebben de actuele mode-

Tapijt toont 'warme' kleuren
tinten in hun collecties verwerkt.
Vaak in heel subtiele mêleringen,
zodat altijd een perfecte combinatie
te vinden is van tapijt, gordijnen, de
kleuren van meubelen en wandbekledmg. Er zijn intensieve tinten bij,
speciaal bedoeld voor mensen die
uitdaging zoeken in kleur.
De nadruk ligt bij tapijt echter op
de zogenaamde warme pasteltinten,
wat rustiger en zachter van toonzettmg dan de modieuze gordijn- en
meutaelstoffen. Zoals zachte roze-,
zalm-, violet- en groentmten. Ook
aardkleuren, variërend van kastanje
tot terracotta, spelen een belangnjke rol. Zelfs basistinten als beige en
grijs zijn, door de toevoeging van een
onopvallend zweempje kleur, aanmerkelijk sprekender en warmer
dan voorheen.

luxueus uiterlijk; tapijt waar de kwaliteit van af straalt. Sterk in opkomst is tapijt met een gesneden
pool (dus met opstaande haartjes in
plaats van lusjes) en een weelderige
poolstructuur; tapijt met een hoge
'aaibaarheidsfactor', dat er niet alleen super-comfortabel uitziet,
maar ook zo aanvoelt.
De kwaliteit en de uitstraling van
tapijt worden uiteraard voor een belangrijk deel bepaald door de gebruikte grondstoffen. Dat kan zijn
honderd procent scheerwol, een
mengkwaliteit van tachtig procent
scheerwol/twintig procent polyamide en er zijn ook heel veel opvallend
goede kwaliteiten in honderd procent polyamide. Die doen trouwens
in niets meer denken aan de oudere
types. Gewoon omdat ze zowel in
praktisch als in esthetisch opzicht
zoveel verbeterd zijn.
Aaibaarheidsfactor
Tapijt gemaakt van natuurvezels
Niet alleen de kleur, ook de uit- als kokos, sisal, zeegras of aloe heeft
straling van het tapijt is belangrijk. een heel eigen gezicht, dat dankzij
Er is veel vraag naar tapijt met een de warme kleuren en vriendelijke

uitstraling van deze materialen, heel
goed past in de huidige woonmode.
Met name kokostapijt (niet de structuur van de deurmat, maar een levendige weefstructuur) wordt de
laatste tijd toegepast in zowel romantisch/rustieke als in avant-gardistische interieurs.
Ribbeltjestapijt (tachtig procent
geitehaar en twintig procent wol)
wordt eveneens gewaardeerd om
zijn modieuze en praktische eigenschappen. Het is te koop in tientallen kleuren en het leent zich heel
goed voor speelse mozaïek-figuren
op de vloer. Ook met tapijttegels
kunnen dergelijke effecten worden
bereikt. Mits van een goede kwaliteit, laten tapijttegels zich naadloos
samenvoegen tot ogenschijnlijk kamerbreed tapijt.
Overigens geeft de produktinformatie op de rug, in de vorm van zg.
PIT-symbolen (Produkt Informatie
Tapijt) een goed overzicht van de
kwalitatieve eigenschappen van elk
tapijt. PIT-symbolen zijn eenduidig,
zodat geen verwarring kan ontstaan
over vergelijkbare kwaliteiten van
verschillende tapijtfabrikanten.

U slaagt het beste bij
het Westen
DE SLAAPVOORLICHTER
VOOR GROOT AMSTERDAM
Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891
• '.
*. MATRASSEN .* KOMPLETE SLAAPKAMERS * BOXSPRINGS • • ,'•
DONSDËKBEDDEN * SENIORENBEDDEN * VERSTELBARE BEDDEN * BEDTEXTIEL
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VALK helpt vliegangst te bestrijden

Mensen die zonder vrees of
aarzeling in de auto stappen,
kunnen het bij het idee van
vliegen heel benauwd krijgen.
De wetenschap dat er in
Nederland alleen per jaar
evenveel mensen overlijden in
het autoverkeer als er
wereldwijd in drie jaar
slachtoffer worden van een
vliegtuigongeluk, blijkt als
medicijn niet voldoende te
werken.
Er is meer nodig om
Van de KLM'ers die op Schiphol
vliegangst
te overwinnen.
en in Amstelveen werken, reist nog
Daarom zijn de KLM en de
altijd 76% met de auto, van wie 14%
Universiteit van Leiden
'carpoolt' en 3% meerijdt. 16,5%
anderhalfjaar geleden onder
neemt het openbaar vervoer en 5%
de naam VALK
de fiets. Relatief veel vliegend personeel gebruikt de trein. Als bezwaar
(VliegAngstbestrijding Leidse
van openbaar vervoer noemt deze
Universiteit KLM) begonnen
personeelsgroep het vervoer van
met een programma om
koffers. De bedoeling is dat in het
vliegangst
weg te nemen.
jaar 2000 40% van het personeel per
de twaalf KLM'ers heeft tussen juni
1990 en juni 1991 een andere vorm
van woon-werkvervoer gekozen,
meestal ten gunste van het openbaar
vervoer. De bereidheid hiertoe is het
grootst als de reistijden het minst
verschillen. Dat blijkt uit een enquête die onder KLM'ers is gehouden.
Vanwege de ploegendiensten reizen
trouwens veel KLM'ers buiten de
spitsuren, zodat 59 procent van de
ondervraagden zegt nooit last te
hebben van files.

• WINTERDIENST - De KLM wmterdienst omvat een flinke uitbreiding van het aantal vluchten op het
Europese net, waarvoor de vloot
met vier Boeing 737-400's wordt uitgebreid. De eerste 737 is afgeleverd,
de andere drie volgen begin 1992. De
frequentie op het Europese net
wordt voor tal van bestemmingen
verhoogd, vooruitlopend op het
nieuwe blokkensysteem dat de KLM
de komende anderhalf jaar gaat mvoeren.

openbaar vervoer reist.

• VLIEGANGST - Transavia gaat
haar cursussen tegen vliegangst op
een nieuwe leest schoeien. Er wordt
voortaan op een meer individuele
basis gewerkt dan in het verleden.
De mogelijkheid bestaat om in kleine groepjes een dagprogramma te
volgen, dat wordt afgesloten met een
vlucht naar Londen Gatwick. Volgens Transavia had 92% van de deelnemers enige tijd na het volgen van
het programma geen last meer van
vliegangst. De cursus kost 696 gulden, inclusief vlucht.
• EGYPTAIR - Egyptair is een nieuwe lijndienst Amsterdam-Cairo gestart. Er wordt twee keer per week
gevlogen met een Boeing 767 en later
met Airbussen. De vluchten zijn
rechtstreeks.
• VIVA AIR - De Spaanse maatschappij Viva Air, die afgelopen zomer
reeds een twee keer wekelijkse lijndienst naar Alicante startte, heeft
het aantal vluchten naar Schiphol
uitgebreid.
Voortaan wordt iedere week drie
keer naar Alicante gevlogen, twee
keer naar Malaga en één keer naar
Las Palmas/Tenerife. Er wordt gevlogen met de 737-300.
• KANTOREN - De Maatschappij
voor Bedrijfsobjecten NV (MBO)
gaat naast de Aviodome een nieuw
kantorencomplex bouwen. Het complex gaat drie gebouwen omvatten
met in totaal 40.000 vierkante meter
kantoorruimte. Eronder komt een
parkeerkelder voor 350 auto's.

door René de Leeuw
Artsen van de medische dienst op
Schiphol worden regelmatig gecpnfronteerd met acute ziekteverschijnselen, die zich bij klanten in een supermarkt veel minder snel voordoen. Dat die latente klachten zich
juist op Schiphol openbaren, blijkt
meestal te maken te hebben met
vliegangst.
Vliegangst is een tamelijk wijdverbreid verschijnsel. Van de volwassenen in Nederland heeft 15 procent,
ofwel anderhalf miljoen mensen,
nooit gevlogen en zij zullen dat blijven vermijden. 6,5 procent heeft wel
gevlogen maar zal dat nooit meer
doen. 10 procent beperkt het vliegen
tot een noodzakelijk minimum.
„Toen de luchtvaart pas begon,
dacht men dat vliegangst vrij snel
zou verdwijnen omdat vliegen iets
nieuws was," zegt de aan VALK verbonden psycholoog en vlieger Lucas
van Gerwen. „Dat blijkt echter niet
zo te zrjn. Het is zelfs zo dat de angst
voor varen groter is dan voor vliegen, terwijl schepen toch al heel lang
bestaan."

Angsten
Vliegangst kan allerlei oorzaken
hebben: angst om neer te storten,
hoogtevrees, claustrofobie, angst
om over water te vliegen of om in het
donker te vliegen, vrees voor mensenmassa's, sociale angsten (bv.
urenlang tussen vreemden te moeten zitten), angst in paniek te raken
en angst voor controleverlies.

Transavia is de eerste huurder. Het
bestaande Transavia-gebouw is
Er zijn mensen die het prachtig
overgenomen door de luchthaven en vinden om op Schiphol naar vliegkrijgt een nieuwe bestemming. Het tuigen te kijken, maar er voor geen
nieuwe Transaviagebouw moet in goud instappen. Anderen rijden met
1993 klaar zijn, de andere twee ge- de auto welbewust om, teneinde niet
bouwen in 1994.
langs Schiphol te hoeven rijden, om-

• BOEDAPEST - De NV Luchthaven
Schiphol is een samenwerking begonnen met de luchthaven van Boedapest. Schiphol assisteert de Hongaren met organisatorische, operationele en commerciële kennis. Een
en ander gebeurt in het kader van
het bilaterale Programma Samenwerkmg Oost-Europa, dat wordt gecoordmeerd door het ministerie van
Economische Zaken. De bedoeling
is dat de luchthavenorganisatie in
Boedapest meer gaat functioneren
als een commercieel ingesteld bednjf. Een programma voor het trainen van het management is een onderdeel van de hulp. Ook helpt men
bij het herzien van de toekomstplannen.

Extra vluchten gaan vooral naar
Londen, Parijs, Berlijn, Frankfurt,
• Een onderdeel van de vliegangsttherapie is een 'vlucht' in de KLM-cabine-simulator 'De Blauwe Reiger' op Genève en Oslo. Ook het aantal
Schiphol-OOSt.
Foto KLM
vluchten naar Oost-Europa wordt
opgevoerd en wel op de diensten
dat de aanblik van vliegtuigen hen al mee men zich leert ontspannen en cesvol als hij of zij na een jaar zon- naar Praag, Moskou, Warschau en
zich zodanig te gedragen dat men de der belemmerende spanningen in St. Petersburg.
angst inboezemt.
Soms probeert men vliegangst de situatie de baas blijft. Er wordt ver- het vliegtuig stapt en de aangeleerde
baas te worden met alcohol. Of met der een denkbeeldige vlucht ge- strategieën goed in praktijk brengt.
Alle KLM-bestemmingen in het
kalmerende middelen, al is het wel maakt, waarin men zich in gedach- In de anderhalf jaar van haar be- Midden-Oosten worden nu weer gevervelend als je dan in slaap valt en ten een vlucht voorstelt.
staan, heeft slechts één van de 150 woon bediend. Vluchten naar het
Een volgend element is een sessie deelnemers de behandeling niet af- Verre Oosten worden m toenemenhet vliegtuig mist. Soms kan vliegangst leiden tot agressief of onge- in een cabine-simulator van de KLM gerond.
de mate zonder tussenstops uitgecontroleerd gedrag. Dat laatste kan op Schiphol-Oost. Zo'n simulator is
Het programma is niet goedkoop. voerd dankzij het grote vliegbereik
zelfs tot gevolg hebben dat men een in wezen een stuk beweegbare vlieg- Een groepsbehandeling van 2,5 da- van de 747-400. In januari begint een
stuk uit de hand van de stewardess tuigromp, waarin het lijkt alsof er gen kost 1750 gulden, inclusief nieuwe dienst naar de Amerikaanse
bijt. Tijdens het vliegen heeft men echt gevlogen wordt. De bewegingen vlucht en nazorg. Bij een individuele stad Detroit.
allerlei waanvoorstellingen: zoals de worden ervaren alsof men werkelijk behandeling betaalt men 121 gulden
kerosine is op, de piloot deugt niet in de lucht is.
per sessie. De activiteiten worden • RANDSTAD - Randstad UitzendbuTenslotte gaat men onder begelei- zodanig uitgebreid dat per jaar 200 reau heeft op Schiphol-Oost offietc. etc.
ding daadwerkelijk de lucht in op tot 300 mensen kunnen worden be- cieel haar nieuwe vestiging geopend.
Europese lijnvlucht. „Maar pas als handeld. De vraag blijkt sterk afhan- Het bedrijf constateert een groeienCombinatie
men daar echt aan toe is," verklaart kelijk van de reislust. Ten tijde van de vraag naar tijdelijke werkkrachVaak ontstaat vliegangst als een Van Gerwen. „Dat moment bepalen de Golfcrisis meldde zich bijna nie- ten op de luchthaven. Randstad was
combinatie van oorzaken en meest- wij aan de hand van hoe ver een mand meer aan.
al m mei begonnen en heeft sindsal gebeurt dat in een periode van deelnemer is. De duur kan sterk uit„In de praktijk melden vooral za- dien 500 uitzendkrachten kunnen
verhoogde stress, waarvan de aanlei- eenlopen. Soms is men daar al na kenmensen zich bij ons aan," zegt plaatsen. Het bureau richt zich op
ding helemaal niets met het vliegen een enkel gesprek aan toe. Het kan Van Gerwen. „Vliegangst kan heel alle beroepsgroepen. De vestiging
te maken hoeft te hebben.
ook zijn dat we iemand eerst vijfen- hinderlijk zijn als je voor zaken re- bevindt zich in gebouw 72.
twintig keer zien voordat we de gelmatig vliegen moet. Het kan zelfs
Omdat er zulke uiteenlopende lucht in gaan."
een carrière blokkeren. Een andere • CAMPAGNE - Schiphol is in Engemotivatie voor het volgen van de land een nieuwe promotie-campagvoor iedereen weer andere oorzaken
aan vliegangst ten grondslag liggen,
cursus kan zijn dat men kinderen ne gestart om meer Britse (zakenheeft VALK heeft gekozen voor een Opfrissen
heeft in het verre buitenland of wan- )reizigers via Schiphol te laten reiMet de vlucht is het programma neer men als gevolg van vliegangst zen. Het motto is 'Niet alle hindersterk individuele benadering van de
overigens nog niet afgelopen. Na niet mee durft op vakantie."
therapie.
nissen naar Europa worden in 1992
Het programma omvat tien ele- drie maanden is er een bijeenkomst
„Velen betalen de cursus eerst doorbroken' ('Some barriers to Eumenten. Allereerst krijgt de cursist van een halve dag, waarin de opgeda- zelf. Bij gebleken succes gaat men er rope won't come down in 1992'). Adinformatie over vliegen in het alge- ne kennis wordt opgefrist en opge- soms toe over het geld bij het bedrijf vertenties laten overvolle toegangsmeen. Hoe vliegt een vliegtuig, hoe dane ervaringen worden besproken. te declareren. Soms is het ook moge- wegen naar Londen zien, om duidegroot is de kans dat men zijn be- Na zes en twaalf maanden is er een lijk de kosten vergoed te krijgen bij lijk te maken hoeveel gemakkelijker
stemming niet bereikt, welke gelui- schriftelijke evaluatie en mocht er particuliere
ziektekostenverzeke- het is vanaf regionale Britse luchthavens via Schiphol te reizen in
den zijn er in verschillende fasen dan een terugval blijken, dan wor- raars."
Wie meer wil weten, kan contact plaats van via Heathrow of Gatwick.
van de vlucht te horen en waarom den cursisten opnieuw uitgenodigd.
moeten de vleugeltips nieters op en Er wordt dan eventueel een wat lan- opnemen met de Stichting Valk,
gere vlucht onder begeleiding ge- Wassenaarseweg 52, 2333 AK Lei- Per week worden 623 vluchten geneer kunnen zwiepen?
den, of Postbus 110, 2300 AC Leiden, maakt tussen Britse/Ierse luchthaEen ander onderdeel van de thera- maakt.
Bij VALK vindt men iemand suc- tel. 071-273733.
pie een trainingsprogramma waarvens en Schiphol.
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Vrijwilligers
in het zonnetje
ZANDVOORT - De stichting Gen
trum voor Vrijwillige Hulpverlenin'
en de Stichting Welzijn Ouderei
Zandvoort krijgen vrijdagmidda;
van de Stichting Zandvoort Promc
tie een cheque aangeboden. De fi
nanciele gift werd mogelijk gemaak
door de sponsorloop die in oktobe
op de Zandvoortse boulevard wen
gelopen. Het geld zal waarschijnhjl
gebruikt worden voor een feestelijk'
bijeenkomst op 7 december in hè
Elysee Beach Hotel, waar alle Zand
voortse vrijwilligers flink in het zon
netje worden gezet.

Armband weg
ZANDVOORT - Bij een inbraak D
een hotelkamer in de Zuiderstraat i
vrijdagnacht een gouden armbam
gestolen, plus ongeveer zevenhor
derd gulden aan contant Nederland
en buitenlands geld. De hotelgas
mist ook girobetaalkaarten, een k
ren jas en enkele persoonlijke b£
scheiden. Vermoedelijk is de toe
gangsdeur niet afgesloten geweest.

Toeristen uit
(Oost-)Duitsland
ZANDVOORT - De Regionale VV\
Zuid-Kennemerland gaat zich ooi
richten op mogelijke toeristen ui
het voormalige Oost-Duitsland. D'
WV heeft contact opgenomen me
een touroperator uit dit gebied, geze
menlijk zullen er diverse arrange
menten aangeboden worden in Zuic
-Kennemerland. WV-directeur Sip
verwacht de beste resultaten op dei
lange duur.

Lezing over wespen
ZANDVOORT - Het Wereld Na
tuur Fonds comité Kennemerlanc
houdt dinsdag 12 november een do
nateursavond in het Boeckaniers
nest, Zandvoortselaan 187. De bij
eenkomst begint om acht uur. Di
entree kost 2,50 gulden, Ranger.
hebben gratis toegang. Mevrouv
drs. C.V. Hordijk houdt
een lezin;
met dia's over wespen: rWespen, ooi
onze bescherming waard?'. Op ont
dekkingsreis door eigen land naa
een beter begrip voor deze, vaak mis
kende dieren.

Dieven aangehouden
ZANDVOORT - Een in Zandvoor
ontvreemde auto is zondag op di
weg in 's Gravendeel aangehouden
De wagen was vrijdags in de Brede
rodestraat gestolen. De rijkspolitu
hield in de auto vier mannen aan
afkomstig uit Amsterdam en Abbe
kerk. Zij zijn voor nader onderzoel
naar het politiebureau in Zandvoor
overgebracht.

HAIR^VE

HALTESTRAAT 35 - ZANDVOORT

GEOPEND: van 10 tot 18 uur. ZONDAG vanaf 13 uur

• Uitdraaien van via D.T.P. opgcmaakte pagina 's zowel op papier
als op film
B Werktekenen
B Scannen, zowel zwart/wit als full
colour
(Kleuren) lithografie en filmmontage
Reprowerkzaamheden
Drukwerk
Postale verwerking, adressenbeheer en transport
Service, advies en systeembeheer

Moor een catalogus,
maken jullie die ook?
U kent de Perscombinatie als uitgeefster van o.a.
de Volkskrant, Het Parool en Trouw. Maar wat
betekent Perscombinatie Produkties? Dat is een
uiterst modern grafisch bedrijf dat dagbladen en
een groot aantal week- en maandbladen produceert. Maar Perscombinatie Produkties kan ook
uw periodieken, catalogi, brochures, mailings,
jaarverslagen, personeelskranten of nieuwsbulletins verzorgen. Van kopij tot en met drukwerk.
Of als u wilt, alleen een deel van het produktieproces: de pre-press fase bijvoorbeeld. Beoordeelt u zelf waarmee we u van dienst kunnen
zijn:
• Zetten d.m.v. kopij, floppy disk of
telefoon. Ons systeem is 7 dagen per
week, 24 uur per dag bereikbaar
• Verhuur van redactiesystemen en
begeleidingscon trole
• Lay-out/ontwerp, restyling

B
B
B
B
B

Kortom, we staan voor u klaar met de meest geavanceerde grafische technieken. Bovendien:
tegen concurrerende prijzen.
Wilt u een folder aanvragen?
Bel dan: 020-562.25.22 of 562.22.71.

ODUKTIES

UW PARTNER IN PRE-PRESS & DRUKWERK
Wibautstrootl31. 1091 GL Amsterdam, Fox. 020-562.27 13

Wat zit jouw Jiaar gaaf Koen
heb je dat bij „HAIRWAVE" laten doen?
Jaa, zegt Koen,
en ik mocht ook icat grabbelen toen
Knippen Drogen t.m. 4 jaar

ƒ 15,-

Knippen Drogen t.m. 14 jaar

ƒ 25.

Knippen Drogen t.m. 10 jaar

ƒ 20,-

Knippen Drogen t.m. 18 jaar

ƒ 32,OU

Zeestraat 56 Zandvoort tel. 02507-30838

voordeliger uit met
paarlahnpen AktiepaKket.
Dat bespaart ü heel wat geld en het scheelt ons
allemaal energie. Wat weer beter is voor het milieu.
Daarom krijgt u van ons 20 gulden korting
als u vóór 2 december 1991 ons Aktiepakket van
4 spaarlampen naar keuze aanschaft.
U betaalt dan geen f138,- maar slechts f118,-. En
dat geld kunt u dubbel en dwars terugverdienen!

nv PEN energiebedrijf noord-holland

Zo spaart de spaarlamp. Een spaarlamp is
een elektronische lamp die bij dezelfde lichtopbrengst circa 5 keer minder stroom verbruikt dan
een gewone gloeilamp. Daarnaast gaat een spaarlamp ruim 8 keer zo lang mee.
Als u het Aktiepakket van 4 spaarlampen
koopt kunt u zo tot f300,- op uw energierekening besparen. Hierbij is de aanschaf prijs
van die spaarlampen al verrekend.

Profiteer nu van de Spaarlampenaktie.
Gebruik de waardebon die u per post hebt
gekregen en ga ermee naar uw verlichtingswinkelier.
U kunt een deel van het bedrag ook in termijnen betalen die worden verrekend met uw
energienota. Doe het vandaag nog, dan spaart u
geld en milieu.
Voor meer informatie: 072 -182220.

Zandvo

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 650.000 BRIEVENBUSSEN
Donderdag 14 november 1991

Los nummer ƒ 1,50

51e jaargang nummer 46
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Service gemeente
vrijdag beperkt
ZANDVOORT - De gemeente heeft
deze week de beschikking gekregen
over een nieuwe, moderne computer. Donderdag en vrijdag worden
alle bestanden op de nieuwe IBM AS
400 overgeschreven. Dat betekent
dat er vrijdag geen paspoorten of
rijbewijzen te krijgen zijn, hooguit
in 'noodgevallen'. Volgens hoofd interne zaken Sjoerd Veen, zal de nieuwe IBM een serviceverbetering betekenen. „We kunnen allerlei zaken
sneller regelen". Dat geldt vooral als
de IBM begin 1993 wordt aangesloten op de landelijke Gemeente Basis
Administratie.

Voortuin verkoop
weer ter discussie
ZANDVOORT - Over de verkoop van voortuinen aan de
Zandvoortselaan,
Haarlemmerstraat en Hogeweg is het
laatste woord nog niet gesproken. De kwestie wordt opnieuw aangekaart in het college van burgemeester en wéthouders.

Dat zegde CDA-wethouder Ingwersen, financiën maandagavond
toe in de commissievergadering.
Aanleiding daartoe waren vragen
van VVD-raadslid Methorst over de
brief van het college, naar de eigenaars van de woningen in genoemde
straten. In dit schrijven worden de
perceeltjes grond te koop aangeboden. Degenen die dat niet willen,
kunnen de grond ook huren.
Methorst wees op de inhoud van
het raadsbesluit om tot verkoop of
verhuur over te gaan. Daarin staat:
Indien de betrokkenen ook geen
overeenkomst wensen aan te gaan,
waartoe zij evenmin kunnen worden
verplicht, zal de bestaande situatie
eveneens gewoon voortduren'. Veel
huiseigenaren blijken de verdere
discussies nog even af te wachten, in
verband met de hoge kosten van de
overname.

Wateroverlast in centrum opvangen
door een laag gelegen parkeerterrein'

ZANDVOORT - Een laag gelegen parkeerterrein in de
buurt van de Schoolstraat, kan
dé oplossing zijn voor de wateroverlast in het centrum. Andere maatregelen helpen wel
om de overlast te beperken,
maar zijn op zich absoluut niet
voldoende.

Volgens rapport de enige remedie

kantiehuisjes ondergebracht moesten worden.
Het rapport is samengesteld door
DHV Milieu & Infrastructuur BV,
hetzelfde bedrijf dat in 1984 en 1985
het basisrioleringsplan heeft opgesteld. Van dat rioleringsplan zijn in
Dit blijkt uit een analyse van de de jaren-1985 tot en met 1990 de
wateroverlast, die in opdracht van fasen één en twee uitgevoerd.
de gemeente, is gemaakt. Hoewel er
afgelopen jaren voor enkele miljoeVolgens DHV moet de waterovernen veranderd is aan het riolerings- last in het centrum geweten worden
systeem, staan diverse plekken in aan een combinatie van factoren. De
Zandvoort na een hevige regenbui meeste daarvan kunnen bestreden
worden, maar dat zal niet afdoende
nog onder water.
zijn. Ook al wordt de afvoercapaciDat zijn onder andere de School- teit van het centrum vergroot, er zulstraat en wijde omgeving (tot en met len buien vallen die de capaciteit'
Ostadestraat en Koninginneweg), overschrijden en dus wateroverlast
het Huis in het Kostverloren, de Lin- in de dorpskom veroorzaken, aldus
naeusstraat, én Gran Dorado, waar DHV. 'De frequentie en de hoeveelonlangs enkele gasten in andere va- heden zullen weliswaar verminde-

ren, maar het probleem zal zich blijven voordoen'. Als oplossing noemt
het bedrijf het creëren van een
plaats voor 'beheerst water'. Dat betekent dat een groot terrein in de
direkte omgeving van de Schoolstraat verlaagd moet worden tot een
peil van bijvoorbeeld NAP + 2 meter.
Dat zou bijvoorbeeld kunnen met
een parkeerterrein. Bij hevige regenval kan het overtollige rioolwater
hier naar toe geleid worden. Het parkeerterrein komt dan waarschijnlijk
wel blank te staan, maar het centrum wordt ontlast.

Piepschuim
Als belangrijkste oorzaken van de
overstromingen deze zomer in het
centrum worden twee factoren genoemd, de forse regenval plus de

ZANDVOORT - Nog een
paar dagen en Sinterklaas
is weer in Zandvoort. Aanstaande zaterdagmiddag
om half twee komt hij op
het strand aan.
Waarschijnlijk zullen Sint en
pieten met de reddingboot van
de KNRM arriveren, op het
strand bij de Rotonde. Maar dat
hangt een beetje van het weer af.
De Goedheiligman wordt dan
met het 'treintje' naar het Raadhuis gebracht, waar hij om twee
uur door burgemeester Van der
Heijden wordt ontvangen. Bij
slecht weer stapt de Sint elders
op het treintje. In dat geval
komt hij binnen via de Zandvoortselaan, en wordt vervolgens via de Louis Davidsstraat
en de Haltestraat naar het Raadhuis gereden.
Sinterklaas stapt om 14.20
uur op zijn paard voor een rondrit door het dorp, waarbij hij
onder andere de Rotonde en de
Haltestraat aandoet. Daarna
wordt hij samen met zijn pieten
door het treintje naar 't Stekkie
gebracht, waar talloze kinderen
uit Zandvoort vol spanning op
hem zullen wachten.
Deze Sinterklaasmiddag is
voor alle kinderen uit Zandvoort tot en met 8 jaar. De toegang is gratis en de zaal is open
vanaf kwart voor twee (13.45
uur). Het wordt een groot feest
ter ere van de Sint. Voordat hij
arriveert kunnen de kinderen
om twee uur alvast kijken naar
een show van Henk Driessen.
Hij doet aan goochelen en buikspreken, en hij geeft een ballonnenshow.

• Sinterklaas komt zaterdagmiddag naar 't Stekkie.

Datum
14
15
16
17
18
19
20
21
22

nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov
nov

HW
08.01
08.55
10.04
11.15

00.55
01.40
02.19
03.03

LW

j

HW

LW

03.24 20.35
04.15 21.50
05.35 22.54
06.54 23.54
08.15 12.25
09.05 13.16
10.05 14.00
10.55 14.40
11.14 15.18

15.56
16.45
17.55
19.10
20.15
21.15
22.10
23.05
23.45

Vaanstanden:
V

M: dond. 21 nov. 23.56 u.
Springtij: 23,„nov. 16.01 NAP+132cm

aanwezigheid van hout en piepschuim in een zinker bij de 'Zilvermeeuw', bij de spoorwegovergang
Van Lennepweg. Daardoor zou er
ook weinig water bij de rioolwater-zuiveringsinstallatie terecht zijn gekomen, daar kon één van de twee
vijzels bijna stil blijven staan. Maar
er zijn méér oorzaken, zoals een vernauwing in de afvoer onder het
kruispunt Koninginneweg/Kostverlorenstraat.

Daarnaast speelt mee dat op drie
plaatsen riolen niet waren afgesloten, waar dat volgens het basisrioleringsplan wél had moeten gebeuren.
Bijvoorbeeld bij het kruispunt Grote Krocht/Hogeweg. Daardoor kon
op dit punt uit het hoger gelegen
gebied water naar het centrum stromen. Toch is dit maar van gedeeltelijke invloed. De riolen zijn pas alsnog afgesloten, maar kort daarna
bleef er opnieuw water op straat
staan.

Gran Dorado
Voor de overlast in de hoger gelegen
gebieden worden - naast de hevige
regenval - als oorzaak genoemd de
hoge waterstanden in de buffervijvers, plus de hoge weerstand van een
terugslagklep in de afvoerleiding
naar deze vijvers. Bij de Vondellaan
en Gran Dorado speelt de toename
van het 'verhard oppervlak' een grote rol, zoals het Beach Hotel, de
nieuwe boulevard, de woningbouw
én Gran Dorado zelf. Vermoed
wordt ook, dat de capaciteit van het
riool is verminderd door de aanwezigheid van zand.

Sint arriveert
zaterdagmiddag

Waterstanden

Oplage: 5.100

• „Sinte Maarten mik mak, mijn moeder is een dikzak, mijn vader is een dunnetje. Geef mij een pepermunnetje". De
Zandvoortse jeugd verscheen maandag met de meest uiteenlopende rijmpjes aan de voordeur. Sint Maarten was
aanleiding om de zakken weer eens goed te vullen, met snoepgoed, wel te verstaan. Dinsdag had vrijwel niemand 'een
kind' aan ze.
Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - Het Zandvoorts Nieuwsblad wil in het
voorjaar van 1992, samen
met het Genootschap Oud-Zandvoort,
nostalgische
filmavonden
organiseren.
Daarvoor hebben we wel de
medewerking van de Zandvoorters nodig. Op onze eerste oproep om oude films beschikbaar te stellen, zijn al
enkele reacties binnengekomen.
Er zijn ons behalve films uit de
jaren vijftig en zestig, ook uit eind
jaren twintig en de dertiger jaren
te leen aangeboden. De onderwerpen variëren van Zandvoort in het
algemeen tot het strand, padvin-

Martha Burger, die als ondernemer uit de Schoolstraat deel uit
maakt van de werkgroep wateroverlast, is - na een korte bestudering niet onder de indruk van het rapport.'Een lager gelegen parkeerterrein is volgens haar geen goede oplossing. „Dat deden ze dertig jaar
geleden ook al, toen werd het water
naar het Zwarte Veldje gepompt. Bovendien heb je nu toch geen zeven
miljoen uitgegeven om auto's onder
water te zetten? Dat overkwam
laatst een auto bij ons voor de deur,
die wagen werd even later wél total
loss verklaard". De aangedragen oplossingen in het rapport zijn volgens
haar 'niet meer dan symptoom-bestrijding'.

3

Uithaal
De heren van Casino ZVM,
pas gepromoveerd, hebben
flink uitgehaald naar Spartanen, wat
leidde tot een forse, eerste overwinning in deze competitie.

5

De Caravan- en Camping Rai
Q
laat zien dat kamperen com*J
fortabel kan zijn. Zelfs de traditionele vouwwagen is sterk gemoderniseerd. Zie de ATV-pagina.

Horeca-voorzitter
biedt excuses aan
ZANDVOORT - De voorzitter van Horeca Nederland afdeling
Zandvoort, Fred Paap, heeft zijn excuses aangeboden voor zijn
uitspraken gedaan in het Zandvoorts Nieuwsblad van 31 oktober
1991, in het artikel 'Gehandicapten zijn niet welkom in café's'.
De horeca-afdeling heeft zich bij monde van secretaris Van
Gelder van de uitspraken gedistantieerd.
„Voor zover mijn woorden anderen hebben gekwetst, betreur ik dat
zeer", aldus Paap. „Het is nooit de
bedoeling geweest mensen te kwetsen. Daarvoor bied ik dan ook mijn
excuses aan". Dat laatste heeft hij
afgelopen week al gedaan in een gesprek met twee medewerkers van
Nieuw Unicum en tijdens een interview met de plaatselijke omroep
ZFM in het programma 'Zandvoortse Zaken'.
Fred Paap staat er bij menigeen
om bekend dat hij er bij zijn uitspraken geen 'doekjes om bindt'. „Ik wilde met mijn uitlatingen aangeven,
dat het nog niet best gesteld staat
met de integratie van gehandicapten
in café's. Ik heb het meer als illustratie bedoeld. De voorbeelden zijn
minder gelukkig gekozen, daar heb
ik toen niet bij stil gestaan. Maar het

feit van die slechte integratie staat
er wel. Ik heb ook gezegd dat we
daar best over willen praten en dat
we daar als organisatie zeker wat
aan willen doen".
De organisatie, afdeling Zandvoort van Horeca Nederland, heeft
zich volgens secretaris C.J. van Gelder gedistantieerd van de eerdere
uitspraken van haar voorzitter. Die
zijn 'volledig op persoonlijke titel'
gedaan, aldus Van Gelder. „Wij onderkennen de problemen hiervan,
maar wij denken dat daarover op
een positieve manier gesproken kan
worden. Wij hopen dat de heer F.
Paap alsmede de diverse media wat
milder in hun uitspraken en publicaties willen zijn in de toekomst, om
de rust die nodig is voor verstandelijk overleg, te waarborgen".

Duizend gulden voor vrijwilligers

Eerste nostalgische
films zijn binnen
ders en 'Zandvoort 150 jaar Badplaats'.
We doen nogmaals een beroep op
onze lezers om mee te werken aan
de samenstelling van het filmprogramma. Bezitters van oude films
over Zandvoortse gebeurtenissen,
evenementen, jubilea, etc., of 'gewoon' van ons dorp zelf, worden verzocht die in bruikleen af te staan.
Het gaat niet alleen om films uit
Zandvoorts grijs verleden (jaren '30

houwer Toon Lavertu, die
wederom voor het station
Zandvoort pro deo een
fraaie gedenksteen had vervaardigd. Van harte hoopte
hij, dat, wanneer de 'schuur'
eens zou worden verlaten, er
voor de vijf gedenkstenen elders een goede plek gevonden zal worden.

ZANDVOORT - Station Zandvoort van de
Koninklijke Neder landse Redding Maatschappij zal in 1993 beslist
over een nieuwe, 'supersnelle' reddingboot kunnen beschikken. Dat
bleek zaterdagmiddag
uit uitspraken van burgemeester Van der Heijden en directeur Wiebenga, tijdens een feestelijke bijeenkomst in
het botenhuis. Deze was
georganiseerd in verband met het vijftigjarig
bestaan van de motorstrandreddingboot
Zandvoort.

Ex-bemanningslid Jaap
Schuiten, die zesendertig
jaar bij de boot is geweest,
haalde herinneringen op aan
vroegere oefentochten. Hij
betreurde het, dat het romantische van het reddingwezen verdwenen was. Als
laatste voerde directeur
Wiebenga het woord. Het
verheugde hem dat 'de snelIe boot' er in 1993 toch gaat
komen en hij riep de bemanning op, iedere kans om uit
te varen te benutten.

door C.E. Kraan Meeth

In zijn toespraak memoreerde de voorzitter vervolgens de vele veranderingen
die zich in de loop der jaren
hebbeiv voorgedaan en die

Ik hoop in ieder geval dat er een
open discussie komt over dit rapport, en zeker in de commissie
Ruimtelijke Ordening. Want het
roept bij mij, en waarschijnlijk ook
bij anderen, nog een hele hoop vragen op. En net is belangrijk dat er nu
eindelijk eens een goede oplossing
komt".

Paul Olieslagers heeft de
hand weten te leggen op een
kleinood uit de parfumeriewereld.

Filmmateriaal (liefst met een
korte schriftelijke toelichting op
de beelden) kunt u afgeven op het
kantoor van het Zandvoorts
Nieuwsblad aan het Gasthuisplein. Ook kunt u de redactie even
bellen zodat we de film bij u thuis
kunnen komen ophalen. Het filmmateriaal willen wij graag uiteren '40) maar zeker ook uit de jaren lijk l december in ons bezit heb'60 en '70. Uiteraard blijft het film- ben.
materiaal uw eigendom en krijgt u
Wilt u meer inlichtingen over
die na vertoning weer direct terug.
het beschikbaarstellen van films,
Behalve dat films een 'Zandvoort- dan kunt u contact opnemen met
se invalshoek' moeten hebben, die- de redactie van het Zandvoorts
nen de beelden herinnering en her- Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, tel.
kenning bij de bezoekers op te roe- 18648 (b.g.g. 020-6451515), of met
pen. Daarom zijn vooral films waar- de voorzitster van Genootschap
op Zandvoorters 'van weleer' voor- Oud-Zandvoort, mevrouw Kemp,
Tolweg 29 in Zandvoort.
komen, van harte welkom.

Reddingmij krijgt in 1993 haar nieuwe boot

In hun nieuwe outfit stonden de bemanningsleden opgesteld naast de Dr.Ir.S.L.
Louwes, toen burgemeester
Van der Heijden als voorzitter van de plaatselijke commissie opmerkte, dat het
wat kil overkomende begrip
'vijftig jaar reddingboot' eigenlijk betekent: „Vijftig
jaar inzet van een groot aantal bemannings- en commissieleden, die ieder op eigen
wijze een bijdrage hebben
geleverd aan vijftig jaar reddingwerk".

„Het lijkt erop dat ze nog steeds
niet weten wat er echt aan gedaan
moet worden. Als je het vergelijkt
met de behandeling van een patiënt,
kun je zeggen: Ze hebben geen diagnose kunnen stellen, dus gaan ze
nu maar zoveel mogelijk organen
behandelen, in de hoop dat het dan
alsnog goed komt.

Kleinood

Nawijn
• Commissielid Jelle Attema onthulde onder het toeziend oog van de voorzitter, burgemeester Van der Heijden (!.), een gedenksteen (zie inzet).
FOIO Bram stijnen

op de geëxposeerde foto's
duidelijk toto uiting komen.
Naast complimenten voor
de mensen van het eerste
uur bracht spreker dank aan
hen die iedere maandagavond in de loods bezig zijn
om de reddingtaoot in prima
staat te houden. „Als het nodig is, dan staat die boot er",
benadrukte Van der Heijden. Maar ondanks alle goede zorg heeft de Dr.Ir.S.L.
Louwes afgedaan en met
spanning, wordt dan ook uit-

gekeken naar het jaar 1993,
waarin 'de Louwes' vervangen zal worden door zo'n supersnelle strandreddingboot
als de Valentijn, waarover
het station Noordwij k aan
Zee al enige tijd beschikt.
Evenals de boot is ook de
bemanning aan vernieuwing
toe en de oude ploeg gaat
daarom straks plaatsmaken
voor een nieuwe. „Het estafettestokje moet worden
doorgegeven", aldus de
voorzitter. .,

Voor commissielid Jelle
Attema, die begin volgend
jaar afscheid neemt, was de
taak weggelegd een gedenksteen met afbeeldingen van
de C.A.A. Dudok de Wit en
de Dr.Ir.S.L. Louwes te onthullen. De heer Attema herinnerde zich hoe hij er als
kleine jongen bij was, toen
eerstgenoemde reddingboot,
die toen onder de Rode
Kruisvlag voer, in gebruik
werd genomen. Vervolgens
bracht hij dan,k aan steen-

Onder de velen die de commissie ter gelegenheid van
het jubileum de hand kwamen drukken, bevonden
zich functionarissen onder
wie oud-burgemeester Nawijn, bestuursleden van de
Zandvoortse Reddingsbrigade, afgevaardigden van het
Hoofdkantoor Amsterdam,
van het station IJmuiden en
de wipperploeg van Egmond.
Het uitstekende contact
met Noordwijk aan Zee
kwam wederom tot uiting in
een imponerende deputatie
van dit kuststation.

• ZANDVOORT - Directeur Simon Paagman van de Stichting Zandvoort Promotie kon vrijdag een cheque van duizend gulden overhandigen aan de vertegenwoordigers van twee Zandvoortse vrijwilligers-organisaties. De cheque werd in
ontvangst genomen door Mini de Wolf, coördinator van de Stichting Centrum
voor Vrijwillige Hulpverlening, en door Joke van Dorsten, voorzitter van de
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort. Het geld is vorige maand bijeengelopen
tijdens de sponsorloop, mede georganiseerd door de SZP. De opbrengst wordt
benut om op 7 december in het Beach Hotel alle vrijwilligers eens in het zonnetje
te zetten. Andere bijdragen hiervoor zijn uiteraard ook welkom, op gironummer
3824504, t.n.v. Centrum Vrijwillige Hulpverlening. Postbus 100, 2040 AC in
Zandvoort.
Foto Bram Stijnen

*»1 1 -*Ir- die kram moet ik hebben.
J. l_i.JAV , omdat ik graag «il weten \v;it x.icli in mijn

omgeving afspeelt. Ter kennismaking omving ik het /.andvoorts Nieuwsblad
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Lieve mensen
Voor al uw bloemen, kaarten en warme
belangstelling tijdens mijn ziekte, heel
hartelijk bedankt.

Ingrid v.d. Graaf
FOTO FOTO BOOMGAARD

Maandagavond 18 november a.s.
om 20.00 uur spreekt de bekende
Zandvoortse huisarts

R. Drenth

BELANGRIJK BERICHT VOOR

Vergadering Welstandscommissie
tijdstip : donderdag 21 november 1991,15.30 uur
plaats : Raadhuisplein 4

ALLE ONDERNEMERS VAN ZANDVOORT

Voor nadere informatie over de agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon 02507 - 61545.

Tijdens de openbare ledenvergadering van de Ondernemers Vereniging Zandvoort op maandag 18 november
a.s. om 19.30 uur in het Elysée Beach Hotel spreekt:
de Voorzitter van de K.N.O.V. de Heer J. Kamminga,

over

over het onderwerp „De politiek en de gevolgen hiervan
voor het Midden- en Kleinbedrijf."

„Oorzaken van ziekten"

De toespraak van de Hr. Kamminga begint om 20.30 uur
en er is daarna gelegenheid tot het stellen van vragen.

Plaats „Gezondheidscentrum",
Beatrixplantsoen 1, Zandvoort.

Sint Nicolaas
komt a.s.
zaterdag in
Zandvoort aan.

Voor koffie wordt gezorgd.

Bij goed weer om
13.30 uur op het
strand voor de
rotonde.
Om 14.00 uur wordt hij ontvangen
op het raadhuis.

O.V.Z.

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

Wij hebben dit zeer op
prijs gesteld.

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

Gefeliciteerd

_, A^SOCIAtlE UnVAARTVERZORGING
Zijlweg 183 Tel.023-31585SjDAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der. rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Postslraat 7 Zandvoort

algemene

Bestuur O.V.Z.

Zaal open om 19.30 uur

U / e uilu'iU'iUK'iumiH' \ a n M) mm hioyd en ~" mm
hoon k u n t u ^i'luuiki'n om eon .uuikonditiinf;i te doen
\ a n l > i | \ o o i b e e h l j u b i l e u m , leunie. \ei(i.ult nnu. hu«eliik. üi'liixiite <>f o\ei lijden
De opl.ijii wn hel 7 a n d \ o o i t s Nieuwshl.ul hedra.ijit
."i HM) e\em|ilaien
l bet.iall d.i.inooi slethts/:!(),- (e\el (i'< HT\V|
\ ooi meel i n l o i m u l i e bel \VeeUmedui l'ithooin.
tel O-J'l-.Vl

^023-315855

U mag dit niet missen.

U bent van harte welkom.

Alle medewerkers van het
Zandvoorts Nieuwsblad,
een uitgave van
Weekmedia, willen u bij
deze hartelijk bedanken
voor uw aanwezigheid,
belangstelling, bloemen en
kado's, die wij mochten
ontvangen ter gelegenheid
van de opening van ons
vernieuwde kantoor.

mmtmi

Ondernemers Vereniging Znnd voort

BKB4DE
VBMJIZRS

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

*
*
*
*

Allerlei soorten dakwerkzaamheden
verbouwingen
Timmerwerkzaamheden
Hang- en sluitwerk

*
*
*
*

Stucadoors en tegelwerk
Schilderwerkzaamheden
Beglazing
Loodgieterswerkzaamheden

Natuurh|k snelle service en garantie, maar vooral ook scherpe
prijzen Kortom bel ons gerust voor een vrijblijvende prijsopgave

DAG- EN AVONDSERVICE EN GEEN VOORRIJKOSTEN

Tel 02507-31068

Voorbereidingsbesluit
(art. 22, lid 2 WRO)

De gemeenteraad heeft op 27 augustus 1991 besloten dat op grond van artikel
21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) een bestemmingsplan
wordt voorbereid voor:
- het perceel Boul. Paulus Loot 21.
Dit besluit ligt met bijbehorende tekening, waarop met een rode omlijning het
desbetreffende perceel is aangegeven, ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4. De afdeling is
geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur.
Voorgenomen bouwvergunning
(art. 19 WRO)

Het Nederlandse Rode Kruis
Afdeling Zandvoort
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de Algemene Jaarvergadering, die gehouden zal
worden op maandag 25 november a.s. in
het Rode Kruisgebouw, Nic. Beetslaan 14
te Zandvoort. Aanvang 20.00 uur.
Agenda:
- Opening door de Voorzitter;
- Notulen ledenvergadering d.d. 5 oktober

1990;
-

Verslag Penningmeester;
Verslag Colonne;
Verslag Welfare;
Verslag Jeugd Rode Kruis;
Bestuursverkiezing:
Aftredend zijn de heren G. W. Schaap, R.
van Essen en H. J. de Jong. De laatste is
statutair niet herkiesbaar.
Nieuwe kandidaten opgeven bij het secretariaat tot 3 dagen vóór de datum van
de vergadering.
- Rondvraag;
- Sluiting.

- Boul. Paulus Loot 21

- uitbreiden woning/atelierruimte
Het bouwplan ligt met ingang van 15 november 1991 gedurende veertien
dagen ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector
Grondgebied, Raadhuisplein 4. Deze afdeling is geopend van maandag t/m
vrijdag van 9.00-12.30 uur.
Gedurende de termijn dat het plan terinzage ligt kunnen schriftelijke bezwaren
worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus
2,2040 AA Zandvoort.
Verleende bouwvergunningen
- plaatsen strandpaviljoen 18
- plaatsen strandpaviljoen 24
Boulevard Bamaart
- plaatsen strandpaviljoen 19
Boulevard de Favauge
- plaatsen strandpaviljoen 16
Max Euwestraat 25
- veranderen carport in garage
Ir. Friedhoffplein 13
- oprichten portiek
Zeestraat 65
- plaatsen berging

029 B 91 Boulevard Bamaart
097 B 91Boulevard Bamaart

098 B 91
099 B 91
102 B 91
125 B 91
137 B 91
Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang
menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet AROB binnen dertig
dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
14 november 1991

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

WAAROM BETAALT
U BIJ EEN ANDER
HETZELFDE PRpDUKT

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

Traditie Getrouw wordt de eerste

SINGER

Euro loodvrij ƒ l .84
Super benzine ƒ l .99
Diesel
ƒ1.12

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

PRINSENHOFSTRAAT

7

Beaujolais Primeur
weer geopend door ons recherche
team van

Café Neuf

, •

£02507-20072

Maandags gesloten

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Sinter batut 140 J» r en trakteert op een f p«laJe Jubileumm»chlne- ilcSIngcr Jubileum ItO. Een fcomplcic. ipccUIe machine
voor de éénmalige feotprtji van 099 gulden. Profiteer van Slngcr»
gutlc feotbul en pak dlc ocu-a korting. En n»njurU[k kuni u bij on*
uw oude machine -ongeacht het rnertalilfd Inruilen)

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
MAMMMWlAM/WW. -. iVMWMWi, AWAWMTO

BIJ AANKOOP
UUHa
NIEUWE MACHINE

Tel. 02507-13278

GOEDE TIJDEN
SLECHTE TIJDEN

4 sausijzen
1
/2 pond
speculaasjes
met amandelen

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

GELDIG

SÖÉJrjrvaastfioiht ü bij • ons

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende beroep worden
ingesteld bij de Afdeling voorde geschillen van bestuur van de Raad van State,
postbus 20019,2500 EA Den Haag, binnen dertig dagen na publikatie van het
besluit.
Het beroepschrift dient in tweevoud te worden Ingediend. Tevens isf 150,- aan
griffierechten verschuldigd.

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

NAAIMACHINES

DAG en NACHT bereikbaar

Verkeersbesluiten
Gelet op het bepaalde In de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve
bepalingen Inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 hebben burgemeester en wethouders besloten:
- tot het opheffen van de gereserveerde Invalldenparkeerplaats
- ter hoogte van Nicolaas Beetslaan 26
- tot het creëren van een gereserveerde parkeerplaats
- ter hoogte van Flemingstraat 248
- aan de overzijde van Burgemeester Beeckmanstraat 40 en42

T/M
21 NOV. '91

die de eerste Beaujolais te pakken kon
krijgen.
Op donderdag 21 nov. 20 uur.
Onderweg uit Frankrijk zijn er nog een
aantal soorten kaas meegenomen om
te proeven tijdens het nuttigen van een
Beaujolais.

DE TROMP WINKEL

KORTING

<&
VOOR AL UW:

OP ONZE NIEUWE VOORRAAD JEANS VAN

ilpitviaartövéréèiikómst

* RECLAMEBORDEN/^

Viscose
OVERHEMD 69,95 nu

* RAAMBELETTERING

,-_
Ot) 5 "

COLLSWEATERS 35,- TRUIEN 29,95

LET OP: ALLÉÉN DEZE WEEK BIJ:
l Secretaris Bosmanstraat 40 :
; 2041 KT Zandvoort. ; •;• ;' ;: ,••'•.

De eerste twee Beaujolais zijn gratis

* DRUKWERK

BOGART-LEE ENZ. DUS OOK KINDERJEANS
(VANAF 2 JR.)
VAN 69,95 NU

Vrijetijdskleding
Haltestraat 56A Zandvoort
Tel.

02507-13618

* AUTORECLAME

^^

* LICHTRECLAME
* STICKERS
* ZELFKLEVENDE TEKSTEN
in meer dan 100 lettertypes
HAARLEM
ZANDVOORT

023 - 36 27 59
06 - 52805573

Nieuwsblad
zoekt

BEZQRG(ST)ERS
Aanmelden: 02507-17166.
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MENINGEN
De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de redactie van deze krant, Postbus 26,2040 AA
landvoort. Te lange brieven kunnen worden ingekort. U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor dat is gevestigd aan
het Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer 02507-18648.

'Over té hoge drempels kun
je makkelijk je nek breken'
De briefschrijvers van deze weck re- spraak dat: 'de horeca nooit nageaderen op het artikel in het Zand- dacht heeft over problemen met ge\oorts Nieuwsblad van 31 oktober handicapten' en 'dat het hun projongstleden onder de kop Gehandi- bleem ook niet is'. Wat een zekere
cnptcn zijn niet welkom in café's.
'onverschilligheid' inhoudt en dat
bij mij de indruk wekt dat de heer
De heer Paap is zelf uitbater van Paap en de zijnen er niet van wakker
een café en voorzitter (nog wel) van liggen, als er een k'lant met een tej cle Horeca Vereniging Nederland, af- veel aan alcohol (je moet aan je om{doling Haarlem en Omstreken. Als zet denken, hè?) in z'n lijf de deur
il: aan 'café' en 'horeca' denk, denk uitgaat.
\ jk ook aan 'alcohol'. En is het niet zo
Als ik al de uitspraken van de heer
j dat 'alcohol' meer kapot maakt dan Paap nog eens overlees, dan komt er
l ]e lief is? Op dit moment beschik ik een misselijk makend gevoel van
l met over exacte cijfers, maar is het verontwaardiging in mij op. Als
niet zo dat alcohol ge- en misbruik voorzitter van de Horeca Vereniging
een aardig aandeel heeft in verkeers- Nederland, afdeling Haarlem en om| ongevallen? En hoeveel verkeers- streken, zou hij mooi werk kunnen
) slachtoffers hebben ook alweer te verrichten, ware het niet dat de heer
i maken met blijvend letsel?
Paap z'n denkraam net zo smal is als
j Hiermede wil ik niet pretenderen dat z'n deurposten breed zijn. Maar
i dat er enkel voormalige klanten van de woorden 'bekrompen denkend'
" de heer Paap op Nieuw Unicum wo- en 'laf die in mij opkomen, verande] nen. Toch kon ik het een en ander ren langzaam in 'onwetend' en
l niet geheel los van elkaar zien, aan- 'bang'...(?) Die man is misschien wel
gezien de heer Paap door middel van te 'bang' om onder ogen te zien hoe
zijn uitspraken als 'we moeten aan breekbaar een mens is. En daarmee
j geld denken' en 'het gaat puur om de is de heer Paap een betreurenswaarcommercie' bij mij de indruk wekt dig en arm mens, want als hij zelf
| dat hij liever twintig dan twee pilsjes nog eens in die stoel terechtkomt
3 aan iemand verkoopt. Daarbij de uit- (over té hoge drempels kun je lelijk
(ADVERTENTIE)

Voor acteur MichielDrommel
breken de 'goede tijden' aan

je nek breken) kan hij niet eens zijn
eigen zaak meer in. Met zijn nu gedane uitspraken kotst hij zichzelf dan
uit. Dat doe ik bij deze!

ZANDVOORT - Voor de
Zandvoorter Michiel Drommel
breken ongetwijfeld 'goede tijden' aan. Waarschijnlijk wordt
hij vanaf vanavond een zeer bekende TV-persoonlijkheid in
Nederland. Komende weken
speelt hij een aantal keren mee
in de een van de meest bekeken series op de buis, Goede
Tijden Slechte Tijden, op RTL
4.

Marton Maasdam
(Sociaal kulturecl wcrkster/arbeldsthcrapeulc)

door Joan Kurpershoek

Haarlem.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Verkoopdag van
Hervormde Kerk
ZANDVOORT - De Hervormde
Kerk aan het Kerkplein houdt zaterdag 16 november haar jaarlijkse verkoopdag. Op de stands zijn onder
andere huishoudelijke artikelen te
vinden, handwerken, kerst- en wenskaarten. Met de verlotingen zijn
weer een Zandvoortse pop en andere
mooie prijzen te winnen. In de consistorie is een 'Galerie' ingericht met
schilderuen en een spiegelreliet.
'Ki]ken kost niets', aldus de organisatoren, die toch wel hopen op een
goede verkoop, 'omdat de kerk het
zo hard nodig heeft'. De opbrengst is
voor het orgelfonds en het restauratiefonds. De koffie staat klaar, mclusief gebak of cake, tegen een geringe
vergoeding.

Gehandicapten (2)

„Ik speel de personage Erik Middelkoop. Dat is een hele leuke rol om
Vol walging heb ik het artikel 'Ge- te doen. Omdat het een actieve rol is,
handicapten zij niet welkom in ca- maar ook omdat er twee heel verfé's' gelezen in het Zandvoorts schillende kanten aan zitten. Erik
Nieuwsblad van 31-10-1991. 'Horeca- doet zich voor als een hele nette ke-ondernemers werpen met opzet rel, maar in feite is het een grote
drempels op....', '...de deuren met op- schoft". Hoe Drommel bij Goede
zet smaller gehouden, zodat ze er Tijden Slechte Tijden terecht is geniet in kunnen'. 'Vroeger stopten we komen?
„Ik heb met een paar goede foto's
gehandicapten achter tralies en dan
werden ze met rotte tomaten beko- van mijzelf en een lijst van wat ik
geld. Tegenwoordig stoppen we ze zoal heb gedaan, aangeklopt bij Harry Klooster, die de casting doet". Na Zegen en bij toneelvereniging Wim
weg in Nieuw Unicum'.
Allemaal uitspraken van Fred verloop van tijd was er een rol voor Hildering heeft hij een aantal keren
Paap, uitbater van café Koper, in Michiel Drommel. Hij begint in de een spelcursus gegeven.
Na zijn klassieke toneelopleiding
Zandvoort. Ik zou hem eerder uit- serie ongeveer tegelijkertijd met Anbuiter willen noemen, ik geloofde nemarie Oster, die eveneens een rol in Engeland staat Drommel nu al
m'n ogen niet. Ik vermoed dat ik, heeft gekregen in Goede Tijden jaren als beroepsacteur op de planken. „Ik ben in 1977 bij Globe begondoor het lezen van zulke uitspraken Slechte Tijden.
nen, waar toen onder andere ook
een ernstige oogafwijking heb opgeSiem Vroom, Leen Jongewaard en
lopen: ik zie Paap voortaan niet Slechte tijden
Truus Dekker speelden. We repemeer staan. Ik werk zelf met lichaToch liep niet alles op rolletjes. De teerden in Amsterdam 'Turandot'
melijk gehandicapte mensen, maar
ik vrees dat ik Paap ook niet meer tweede opnamedag leken er zelfs al van Brecht. Maar dat heeft maar
zie zitten, als hem dat nog eens zou hele 'slechte tijden' aangebroken te heel kort geduurd: er brak brand uit
zijn, toen Michiel over een electrici- m de repetitieruimte en de regisseur
overkomen.
Vroeger droegen zulke mensen teitskabel struikelde. „Ik krabbelde kreeg een zenuwinstorting. Daarzwarte pakken en hoge laarzen, te- weer overeind, maar toen ik even door stond ik binnen veertien dagen
genwoordig stoppen we ze weg in later een achtervolging in moest zet- weer op straat. Het begin van mijn
louche drankgelegenheden! Hopen- ten, kreeg ik prompt een zweepslag toneelcarrière was in vlammen en
lijk denkt niet iedere horeca-onder- in mijn kuit. Dankzij een dagelijkse rook opgegaan".
nemer op deze manier, want als ik behandeling bij m'n fysiotherapeut,
Na dit begin heeft Michiel Dromdan toch moet overgeven, laat het Maarten Koper, kon ik telkens met
dan in vredesnaam maar door de wat pijn en moeite weer een stuk mel jaren lang bij verschillende gedrank komen en niet door zulke en opnemen. Bij de achtervolging heeft zelschappen gewerkt. Onder andere
de regisseur het gedeeltelijk op kun- op toneel bij de Nederlandse jeugdsoortgelijke uitspraken.
nen vangen, door mij in een auto te theatergroep Wederzijds, en veel in
Han de Bruin zetten". Michiel speelt mee in acht Duitsland. In het bekende Theater
Haarlem. afleveringen tussen 14 november en des Westens in Berlijn, hét musicalNASCHRIFT REDACTIE. De heer 2 december. Daarnaast is hij binnen- theater van Duitsland, speelde hij
Paap biedt zijn excuses aan voor zijn kort ook te zien in de zevendelige bijvoorbeeld vijfendertig keer als
uitspraken: „De voorbeelden zijn VPRO kinderserie 'Zakken', die op 'Riff' een van de hoofrollen in West
rrnnder gelukkig gekozen. Het is zondagochtend wordt uitgezonden. Side Story.
nooit mijn bedoeling geweest men„Die serie is enorm de moeite
sen te kwetsen", aldus Paap.
waard, ook voor volwassenen". Mi- Tatort
chiel speelt mee m de afleveringen 2,
Na TV-rollen bij Teleac (als man6 en 7.
nelijke helft van het echtpaar in
'Gute'Reise') en Tatort, lijkt hij nu
ook in Nederland echt door te dringen tot het grote publiek. „Ik doe nu
ZANDVOORT - In het Dr. G.J. Globe
Michiel Drommel, nu 42, is zijn veel werk voor TV, films en bedrijfsPlantinghuis neemt vrijdag 15 november de heer G.Th. IJsselmuiden 'carrière' in feite als vijfjarige begon- films", aldus Drommel, die het liefst
afscheid. Hij is zestien jaar hoofd nen.
in zijn eigen, Nederlandse taal
Hij trad indertijd op als kabouter- werkt. „En ik heb net weer auditie
Civiele Dienst geweest en gaat nu
met vervroegd pensioen. Hij maakt tje bij de Zandvoortse kinderoperet- gedaan voor een nieuwe Nederlandte, later speelde hij bij Op Hoop van se TV-serie".
gebruik van de O.B.U.-regeling.

Afscheid

Kamminga te
gast bij OVZ
ZANDVOORT - KNOV-voorzitter
J. Kamminga houdt maandagavond
18 november een voordracht tijdens
de ledenvergadering van Ondernemers Vereniging Zandvoort. Het onderwerp is 'De politiek en de gevol• Michiel Drommel: „Het is een leu- gen hiervan voor het Midden- en
ke rol, omdat er twee heel verschil- Kleinbedrijf' Kamminga start zijn
voordracht in het Elysee Beach Holende kanten aan zitten".
tel rond 20.30 uur, dit gedeelte van de
Foto Rogier Allcblas
avond is voor iedereen toegankelijk
De vergadering zelf begint al om
19.30 uur.
(ADVERTENTIE)

CINEMA CIRCUS
Bioscoopprogrammering 15 t/m 21 nov. 1991

MTRIGK SWAY2E
KEANU REIVES

ZAKELIJK BEKEKEN

De Gaper heeft
zeer bijzondere
flacon in huis

Bij aankoop van een
Cottonfield combinatie
een ondergoed set
COTTONFIELD KADO.
l
l

egijne

k

'outique

Kerkdiensten

Zondag 10.30 uur: woord/commu^edienst, dhr. P. v.d. Smaal/mevr.
M. Wassenaar

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op donderdag. Uitgave Weekmedia BV. Hoofd comniercie-J.F Sas. Hoofdredacteur J M Pekelriarmg
Kantoor Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel
02507 -17166 Postadres' postbus 26, 2040
AA Zandvoort
Faxnummer- 02507-30497.
Kantoor geopend, maandag 13-16 u , dinsdag 10-13,14-16 u., woensdag 9-11 u , donderdag 10-12 en 13-17 u ; vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
'421 AA Uithoorn. Tel. 02975-40041 Postadres: Postbus 223, 1420 AE Uithoorn.
Faxnummer adv.verkoop 02975-61095
Verkoopmanager B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020-5626271 Tetex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -12066 Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort BIJ geen gehoor n?0°4!>1515 tijdens kantooruren
°ick Piet (red chef), Mananne Timmer (adj
chef), Joan Kurpershoek, Willemien Kriebel,
' Ivar Dobber.
Abonnementsprijzen: ƒ 15,- per kwartaal, ƒ
127,- per half jaar; ƒ 49,- per jaar Voor posta• wnnees gelden andere tarieven Losse num! roers ƒ 1,50.
• °pgave abonnementen, verhuizingen,etc:
, roa t/m vr 08 30-17 uur, tel (020)-6 68 13 00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel 02507 17166
• Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht
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TOGETHERTHEïTAKE

ADVENTURE PAST THE POINT OF Ho RETURN

raiür

ZANDVOORT - Bij Drugstpre De Gaper, Kerkstraat 31, is
vanaf vandaag wel iets héél bijzonders te zien. Eigenaar Paul
Olieslagers heeft beslag weten
te leggen op een kostbare parfumflacon van Nina Ricci, een
L'air du Temps. En wel een
'magnum' met een inhoud van
1,25 liter.

Grote Krocht 23
2042 LT Zandvoort

Weekend:
16/17 nov. 1991
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeun, m.m.v. Hervormd Kerkkoor en
Jongerenkoor
jereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds.Kr. Smit uit
Heemstede
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
N PB:
Zondag 10.30 uur: dhr. H. de Jong
lïoomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: woord/communiedienst

EVERÏ FRIENOSHIP H«s tis UMITS
EÏERÏ MA» HAS His BREAKING POINT

Nieuw Unicum:
Dienst 10.45 uur, ds. C. v.d. Vate (GerelKerk)
Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds.
J. Smink
Zondag 19.00 uur: Gebedsdienst
Peter Steffens
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Haarlem, tel. 023-244553.

B

Burgerlijke stand B
Ondertrouwd:
Zwemmer, Cornelis Gijsbert en Van
der Aar, Helena Maria Wilhelmina
Lukkassen, Arie Floor en Roosendaal, Yvonne Jeannine
De Bruin, Frits en Obermann, Maria
Antonia
Lanting, Arthur Peter en Lehn, Claudia
Gehuwd:
Verschoor, Simon en Hermkens, Petra Wilhelmina Paula
Van der Aar, Petrus Wilhelmus Cornelis en Kribben, Soraya Suria Sirah
Veeze, Peter Anthonie en De Bruijn,
Marleen
Van Pruissen, Pieter en Hollestelle,
Dina Jacotaa
Geboren:
Daan Arnold, zoon van: Kerkman,
Engel Johan Jacob Cornelis en Van
Beets, Mieke
Kirstie, dochter van: Hettelingh, Robert Corstiaan en Van Schaagen,
Mariëtta
Gamze, dochter van: Sercje, Cenap
en Serge, Süheyla
Kevon, zoon van: Van Esveld, Michael Jean en Nigbur, Nicole
Jennifer Tara Priscilla, dochter van:
Djurik, Jaroslav en Dubbis, Patricia
Paula, dochter van: Paap, Karin
Overleden:
Kaufme/in, Johannes, oud 77 jaar

De ongeveer dertig centimeter
hoge flacon eau de toilette blijkt
door deze - voor een parfumfles enorme afmetingen 'een nouveauté
in de parfumerie' te zijn. De flacon is
het bezichtigen vooral waard door
de gigantische 'dop', gevormd door
de bekende 'Duiven in hun Vlucht',
die al vele jaren de kleinere exemplaren sieren. L'air du Temps werd al in
1948 gecreëerd. De duiven zijn uitgevoerd in Blei-kristal. Het is een ontwerp van Lalique. In dit enorme
formaat wegen de duiven ruim anderhalve kilo. De wereldoplage hiervan is zeer beperkt en elke flacon is
voorzien van een nummer, om de
exclusiviteit te benadrukken.
„In Nederland zijn er maar ongeveer

Irs 1DG% PURE AoRïiuiM

IIPEÏÏY

INASSOCUnONWTTHJVCEKTERUINMfOTINC

• „Het is een
echt collectors-iterrt", zegt Paul
Olieslagers over
de gigantische
flacon L'air du
Temps.

l

MC

& CA1MO/V FILM DISTRIBUTORS

Dagelijks om
18.45 en 21.30 uur
POINT BREAK

Foto Bram Stynen

twintig te koop", zegt Olieslagers. huidige trotse eigenaar. „Het is uit„Daarom is het een echt collectors-i- eindelijk toch de bedoeling dat we
tem". In de etalage van De Gaper is hem verkopen", aldus Olieslagers.
een zelfde flacon te zien, maar dat is De koper moet wel een liefhebber
namaak. Het kostbare origineel zijn: de flacon, met 1250 mililiter van
wordt binnen in de zaak tentoonge- het L'air du Temps eau de toilette,
steld. Maar niet al te lang, hoopt de moet 2800 gulden gaan kosten.

Dagelijks om
14.00 en 16.00 uur
OLIVER & Co

Kaarten volwassenen ƒ 12,50; Kinderen tot 12 jaar ƒ 9,-

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

g Weekenddiensten
Weekend:
16/17 november 1991
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of-voor info overdag- (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen). Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blume, F.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openingstijden (alléén voor recepten): zater,

dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.
Buiten de openingstijden alleen in
dringende gevallen en na telefonische afspraak.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be-

woners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere mwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Scxuccl Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Telefomsch spreekuur elke dmsdagavond 19.00 - 21.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging;
EMM:
Klachtentelefoonnummer technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

Tip voor ouderen

Boeken ook aan huis bezorgd
ZANDVOORT - De Openbare
Bibliotheek heeft een kortingsregeling voor ouderen. Degenen die
een 65+ pas hebben, betalen
slechts 12,50 per jaar voor hun lidmaatschap, in plaats van de gebruikelijke 25 gulden. Op verzoek
komt een medewerker van de bibliotheek thuis langs voor informatie, bij mensen die zelf niet in
staat zijn om boeken te halen.
Daarna wordt een vrijwilliger gezocht die eenmaal in de drie weken de boeken omruilt. Voor inlichtingen daarover: tel. 14131.

dan op bandjes ingesproken boeken thuisgestuurd, daarvoor moeten zij beschikken over een cassetterecorder of walkman. Het lidmaatschap is gratis, er moet wel
betaald worden voor de catalogi,
waarin de diverse boeken zijn opgenomen. De prijzen variëren van
4,50 tot 35 gulden. Het is ook mogelijk om boeken in braille te krijgen. De Nederlandse Luister- en
Braillebibliotheek is te bereiken
via telefoonnummer 070 - 3 211211.

Ook bestaan er gesproken kranten en tijdschriften. De deelnemer
krijgt naar een krant of tijdschrift
Slechtzienden
naar keus thuisgestuurd. De kosDegenen die niet (meer) kunnen ten hiervan zijn 15 gulden per jaar.
lezen, kunnen lid worden van de Meer inlichtingen hierover: tel.
blindenbibliotheek. Zij krijgen 08860 • 71234.
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Gevraagd

Fa. Gansaier & Co.

Randstad
heeft volop
werk

Fulltime
medewerkster

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

enz

17 a 18 jaar

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

Chinees
(Restaurant

Hoofd commerciële
binnendienst m/v

JUPITER

Voor een ondernemende persoonlijkheid die klantgericht kan
denken hebben wij een zeer uitdagende baan

< ZANDVOQBt • BMOHUISPLEIN15: TEL02507-1JI3»

Magazijnplanner m/v
Voor een bedrijf m Heemstede zoeken wij iemand die het
magazijn coördineert, het wagenpark beheert en meehelpt
met het opbouwen van stands op nationale en internationale
beurzen

Haltestraat 69, tel. 17897
SAM-SIN MENU Wij bieden u nu de mogelijkheid om uit
18 gerechten uw 3 favoriete gerechten te kiezen
OQ CfY
AFHAALPRIJS .........................^

Informatie bij Paul van Bijsterveldt, tel 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49

randstad uitzendbureau

Bij ons
volop
herfsttinten

JJe (jutte jLoine,
Voor gezellig tafelen
Boul. Barnaart 14

1. Sijeo Paai Kwa

Saai hé,
die novembermaand.

BLOEMENHUiS

J. BLUYS

(t/o ingang Hotel Gran Dorado) Tel 12932

De specialist

Maandag gesloten

bloemwerken

13. Po Lou Klai
(stukjes kip met ananas in heerlijke kippesaus)

(geroosterd mager vlees met tauge in piaknte
saus)

14. Yu Kwo Kai Ting
(kipfilet met champicjnons en cashewnoten)

3. Babi Pangang a la Hong Kong

15. Sji Tjap Kai

(geroosterd mager vlees met champignons in
zeer scherpe pikante saus)

(kipblokjes met tausiesaus, een saus met
knoflook, gedroogde zwarte boontjes, paprika
en diverse Chinese kruiden Een bekend
Cantonees gerecht)

4. Babi Pangang (spek)

Bij elke behandeling gebruik van
gezichtskanon gratis.

(origineel geroosterd speenvarken, lekker
knappeng met aparte saus, een bekend
Cantonees gerecht)

Uw „Kerastase" kapper

16. Si Tjap Yoek
(gesneden varkensvlees m tausiesaus, een
bekend Cantonees gerecht)

5. Babi Ketjap

J. M. Coiffeurs international

(varkensvlees bereid met ketjap en diverse
Chinese en Indische kruiden)

17. Si Tjap Ngau Yoek
(gesneden biefstuk in tausiesaus een bekend
Cantonees gerecht)

6. Cha Sijeo

Passage 22 tel. 14040

HERFSTAANBIEDING

(omelet met vlees en groenten m tomatensaus)

2. Babi Pangang speciaal

Om daar toch wat kleur aan te geven
trakteert J M

Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

in al uw

Alle dagen geopend vanaf 12 00 uur
Voor uw kopje koffie e d

12. Foe Yong Hai

(geroosterde varkenskrabbetjes, een bekend
Cantonees gerecht)

(geroosterd mager vlees op originele
Cantonese wijze bereid met pikante saus)

18. Sambalvlees
(rundvlees m scherpe sambalsaus)

7. Tjap Tjoy
(gebakken gemengde verse groenten met vlees)

Als u Sam-Sm wilt bestellen, dan eerst de naam
Sam-Sm vermelden en dan de 3 nummers van de door
u gewenste gerechten noemen

8. Koe Lou Yoek

Uw zuiver scheerwollen jersey pantalon, volledig
stretch, uit de 129.-prijsklasse
Kost bij ons 109.-

(gepaneerde varkensvleesballetjes met
zoetzure saus, een bekend Cantonees gerecht)

Sint en Piet
in Zandvoort
A.S. ZONDAG
v.a. 14.00 uur

Allééna.s.
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

(geroosterde kip met kernesaus)

l p v witte rijst is nasi of bami ook mogelijk Service
van de zaak'

10. Kip Malaka

Gerechten met miehoen of
Chinese bami

(geroosterde kip met sambalsaus)

11. Yin Young Saté
(2 stokjes varkenssaté en 3 stokjes gegrilde
kapsate met pindasaus)

bezoeken zij

DISCOTHEEK I'BSÏS

ƒ4,50

extra

AANBIEDING GELDIG TOT 28 NOVEMBER

Haltestraat 44
Kinderen mogen gratis met
Sint op de foto en er ligt
een leuke surprise
voor ze klaar.
Tot zondag bij l'lsis

met 'n

Sam-Sin gerechten
zijn met 2x witte rijst.

9. Ka Lee Kai

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

Grote Krocht 19, Zandvoort

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

ledere week kans op 25.000 gulden bij Hitbingo

ZO PLAATST U UW NIEUWJAARSWENS

thuis mee

in het Zandvoorts Nieïuwsblad van 31 december 1991

B

ledere week maakt u bij Hitbingo kans op
de extra weekprijs van 25.000 gulden. U
weet direct of u gewonnen heeft, want u
speelt zélf elke dinsdagavond mee!

En dat is natuurhjk nog niet alles want Hitb i n g o hoort b i j
de Postcode Lotenj, en dat betekent voor u elke
maand k a n s op
de hondcrddui/end g u l d e n en
de vele t i e n d u i /enden andere
prijzen En elk
kwartaal de kans
op het miljoen'

Meespelen

H i t HUI: mi Hmntr t lt,il<l l ^ Illll)
(til! h \ huid ui In in V< n\
luim tlin\tlut,u\( nd2(>
<>/> Ril -l

A

ƒ21,- excl. 6% btw

•«.„
Bil elke opname \un llnbinno nodigen u y deel
lic/nel s \an de Po\ii_od<. Lolenj uit bepaalde po\t
c mli \ uu (ut de opioift mui\t de bon) Zi/ maken
LI. n A<;HS op het \\inntn \un t\t> a pi ijzen1

Het l e u k s t e van H i t b i n g o is
dat u zelf meespeelt, in de zaal
en t h u i s Carlo Boszhard stelt
de vraag de kandidaat reageert en bij het goede a n t vvoord flitst het bingoblok op
met een n u m m e r Heeft u
b i n g o 9 Dan h o e f t u alleen
maar de speciale Bingolijn te
bellen en u bent een van de
winnaars van Hitbingo en dus
ƒ 25 000 rijker Zo waren er m
oktober al 38 winnaars Maar
u ontvangt uw prijs natuurlijk

hi/ /n M/K l Ililhiinu mi l

ƒ33,- excl. 6% btw

C

alleen als u meespeelt met de
Postcode Loterij want alleen
dan speelt u gratis mee met
H i t b i n g o Bent u nog geen
deelnemer' Stuur dan snel de
WIN-EEN-MILJOEN-BON
op, dan h e e f t u s t r a k s uw
eigen bingokaarten t h u i s U
m a a k t dan ook k a n s op de
WmterHoofdpnjs van de dec e m b e r t r e k k i n g h e l s t twee
keer l m i l j o e n g u l d e n De
Postcode Loterij en H i t b i n g o
een winnende combinatie'
•

D

ƒ16,50

ƒ 63,- excl. 6% btw

K.

GXCl

6% btw

JANSEN

Dor osstraat, Zandvoort
wenst vrienden en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar.

BON:
Ik kies model:
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en maak een kans op een van de
vele prijzen Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg per maand het aangegeven bedrag
van onderstaande rekening al te schrijven
Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding van het reglement

in het Zandvoorts Nieuwsblad

Dit is mijn tekst:

_J1 lot (ƒ 10,-) per maand J
loten (a ƒ 10,-) per maand
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Ga naar de
opnamen van
Hitbingo!
IJcnt u dc.clneniei van de
Postcode L o t e i i ] ' Heelt u
de postcodu;y/<M 1972
•HIK 4904 <iI42 en
7 1 1 2 ' Dan kuni u / i c h
aanmelden v ooi de \ o l
gende opnamen van Hu
bingo Bel op vveekclaccn
tussen 1 0 - 1 2 en 14^16
uur 02977 42777 en ga
«.en ^e/tllig t\ dagieuil'

-l

i

i

Plaats-

Postbanknummet

NATIONALE
'T?

LOTERIJ
Bon invullen, uitknippen en opsturen in een enveloppe (zonder postzegel) naar'
Nationale Postcode Loterij, Antwoordnummer 19503, 2501 ZV Den Haag

Uiterlijk inzenden voor
7 december 1991 aan:
Weekmedia Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplem 12
2042 J M Zandvoort

Handtekening:
Naam:
Adres:
Postcode:

.".
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Gelijkspel voor de dames

Heren ZVM boeken fraaie
overwinning op Spartanen
ZANDVOORT - In de
zaalhandbalcompetitie behaalden de heren van Casino-ZVM een fraaie overwmning op de bezoekende
club Spartanen. Vooral
aanvallend viel er veel te
genieten in de Zandvoortse sporthal. Na een ruststand van 16-11 won Casino-ZVM met 32-22. De
Zandvoortse dames kwamen na een spannende
partij handbal niet verder
dan een 9-9 gelijkspel. Het
was voor de dames het eerste punt verlies.
Na twee nederlagen werd het
de hoogste tijd voor Zandvoort
Meeuwen om voor de overwin
nmg te gaan En de mannen van
coach Joost Berkhout hebben
er een zeer goede partij handbal
van gemaakt, hetgeen ook de
eerste overwinning van dit seizoen opleverde De wedstrijd
begon spectaculair Zowel Casino-ZVM als Spartanen vlogen
erin. Elke aanval was raak en
dat leverde na twee minuten
een 2-2 stand op en na vier minuten was de score 5 3 voor Ca
sino ZVM Vanaf dat moment
heeft Casmo-ZVM de strijd be
paald
Spartanen kon het tempo van
de Zandvoorters niet bijbenen

Vooral de recht toe recht aan
spelende Guido Weidema
scoorde er lustig op los, terwijl
Menno Trouw eveneens en
paar technische hoogstandjes
demonstreerde

Met deze overwinning was
coach Joost Berkhout bijzonder content „Er worden nog
wel foutjes gemaakt, maar het
was vandaag een hele leuke
wedstrijd We hebben lekker fanatiek gespeeld en ook terecht
gewonnen Het is een belangrijAfstand
ke overwinning omdat we SparBij de rust had Casmo-ZVM tanen nu achter ons hebben ge
al ruim afstand genomen, 16-11 laten Deze wedstrijd, waarin
Meteen na de pauze voerden de we enorm goed scoorden, is
Zandvoorters de score verder goed voor het zelfvertrouwen"
op naar een 19-11 voorsprong
Dat ging vooral door snel en
doeltreffend aanvalsspel De Dames
strijd leek gestreden maar CasiDe Zandvoortse dames speelno-ZVM ging toen even te ge- den een enorm spannende parhaast te werk, waardoor Spar- tij handbal tegen de reserves
tanen terug kon komen tot 21- van ADO Tot aan de laatste se17 Een paar goede reddingen conde was het niet zeker wie
van doelman Johan Molenaar, met de winst zou gaan strijken
gevolgd door doelpunten van Casino ZVM begon doeltrefKees Hoek en Ronald Vos en fend met een vier twee defenCasmo-ZVM had de strijd weer sie De Zandvoortsen hadden
onder controle Vanaf de rech- spoedig het ritme te pakken zoterkant speelde de jeugdige Er dat al snel een 4-2 voorsprong
wm Spruit een goede partij, werd opgebouwd ADO prohetgeen hij met drie treffers on- beerde de bakens te verzetten,
derstreepte
maar het geconcentreerd handballende Casmo-ZVM gaf geen
duimbreed toe Ruststand 6 4

Content

Spartanen stribbelde nog wel
tegen, maar het overtuigend
handballende Casmo-ZVM gaf
niets meer weg De Zandvoor
ters boekten met 32 22 de eerste
seizoenzege

Nadat Casmo-ZVM meteen in
de tweede helft de voorsprong
opvoerde naar 7 4 leek de strijd
gestreden Om niet nader bekende reden raakte Casino
ZVM wat m paniek waardoor

ADO dichterbij kon komen De
Zandvoortse voorwaartsen probeerden de strijd te forceren,
schoten te snel op doel en ADO
haalde op tot 8-8 In de bijzonder eneverende slotfase kwa
men
teams opde
9- _________
9 CasmoZVM ver- • Casmo-ZVM
Menno
overde bal- speler
bezit en m Trouw weet op
het laatste een onbewaakt
fluitsignaal ogenblik snel uit
werd doel te breken.
Foto Bram Stijnen
treffend uit
gehaald
Eerst kenden
de
scheidsrechters het doelpunt
toe, maar na overleg met de
tijdcontrole bleek het einde net
gevallen te zijn, zodat de eind
stand 9-9 werd
„Voor het publiek was het
een leuke en spannende wed
strijd", stelde coach Nicole
Berkhout na afloop „Jammer
dat we een punt lieten liggen
door een slordigheidje Met vijf
punten uit drie wedstrijden
gaat het echter zeker niet
slecht"

Sporting Club houdt
geweldig jubileumfeest

Doelpunten heren Guido Weidema
11, Menno Trouw 9, Kees Hoek 5 Er
win Spruit 3, Gcrard Damhoff l, Hans
Moll l, Rlchard Vos l, Ronald Vos l
Dames Margreet Sterrenburg 2, Janna
ter Wolbeek Z, Els Dijkstra l, Diana
Pennlngs l, Astrld Molenaar l, Rcnate
Deeferink l, Wendy van Straatcn l

ZANDVOORT - Onder een
geweldige
belangstelling
heeft de badminton vereniging Sporting Club Zandvoort het vijfentwintig jarig
jubileum gevierd In een afgeladen Riche werd de voorzitter van de club, Dirk van
den Nulft, door velen toegesproken en gefeliciteerd met
dit heugelijke feit

Van der Meijden
nieuwe koploper
bij Schaakclub
ZANDVOORT - Na de laatst
gespeelde wedstrijden bij de
Zandvoortse Schaakclub zijn
er nieuwe koplopers ontstaan.
Bij de senioren rukte Dennis
van der Meijden naar de topplaats op, terwijl bij de junioren Thomas Hesse nu de eerste plaats inneemt.

In de interne competitie werden
vorige week donderdagavond tien
wedstrijden gespeeld John Ayress
leek de beste papieren te hebben om
zijn derde plek op de ranglijst te
verbeteren In zijn partij tegen
Twmt behaalde hij namelijk met
zwart, de volle winst binnen Een
uitgestelde partij tussen de top twee,
Dambnnk en Van der Meijden, werd
door het jeugdige Zandvoortse
schaaktalent op overtuigende wijze
gewonnen Door dit resultaat staat
Van der Meijden duidelijk boven
aan Termes steeg twee plaatsen
door winst te maken m zijn partij
tegen Pepijn Paap

Jeugd
Bij de Zandvoortse schaakjeugd
werd Thomas Hesse de nieuwe rang
lijst aanvoerder Thomas Hesse wist

uit twee partijen anderhalf punt te
scoren Florian van der Moolen
speelde met maar blijft een kanshebber om die eerste plek weer over
te nemen Met een score van honderd procent, vijf punten uit vijf
wedstrijden, neemt hij een sterke
vijfde plaats m

Externe competitie

Wintersportreis
Onder de vele cadeaus was een
veertiendaagse reis naar een win
tersportplaats in Zuid Duitsland,
geschonken door vele leden en
oudleden, een enorme verrassing
voor Dirk van den Nulft „Het is
fantastisch zo'n reis Ik had dat
nooit voor mogelijk gehouden",
stelde de jubilaris Van den Nulft
„Het is een grootse happening ge
worden met prachtige speeches
Tim en ik zijn ontzettend verwend
en aan de reacties te horen heeft
iedereen het ontzettend gezellig
gevonden"
Als afsluiting aan het feest jaar
organiseert de Sporting Club op
12 januari 1992 een badminton
toernooi in de Pellikaansporthal
Aan dat toernooi kan worden mge
schreven door een ieder, die het
spelletje leuk vindt Aan het toer
nooi zijn geen inschrijfkosten ver
bonden en bovendien is er zo rond
half vier 's middags een koud buf
fet Het toernooi staat open voor
dames- en herendubbel en begint
om half tien 's morgens Reeds nu
kan men zich aanmelden op de
donderdagavond in de Pellikaan
hal of bij Dirk van den Nulft, tele
foon 13344

Morgenavond, gaat het eerste
team van de Zandvoortse Schaakclub op bezoek bij Castricum 4 Jack
van Eijk, John Ayress, Dennis van
der Meijden, Lindeman, Franck,
Handgraaf en Mare Kok zullen daar
met hun teamleider Edward Geerts,
proberen een positief resultaat te behalen

• Coach Rob ten Haaf geeft de volleybalsters tijdens een time-out nieuwe aanwijzingen.

Uitslagen uit de negende ronde.
Frederking-KIijn 1-0, Schiltmeijer Gude Ol, Gorter-Koele 1-0, Heitkonig-Wlggemansen
1-0, Handgraaf=Kok 10. De partyen tussen
Van Eik-Berkhout, Mollerus De Oude en
Lindeman Geerts eindigden in remise De
afgebroken partij uit de zevende ronde tus
sen Wiggemansen en Handgraaf eindigde
zonder verder te spelen in remise

Sporting OSSzoekt naar ritme Puntjes op de i in

Uitslagen zesde ronde jeugd1
Bart Tlmmermans-Niels Filmer
Henk Willemse- Bas van der Merj
nouk Marquenie-Martme Botman
becca Willemse-Thomas Hesse 0-1,
Hesse-Bas van der Meij remise

remise,
l O, Na
O l, ReThomas

BC Lotus verliest topduel
ZANDVOORT - Na twee gelijke spelen en drie overwmnmgen, met als resultaat een
tweede plaats op de ranglijst,
moest Badmintonclub Lotus
afgelopen zondag aantreden tegen koploper Swish uit Krommenie, die al vijf overwinnmgen geboekt had. Ook BC Lotus moest ondervinden dat de
koploper iets sterker en mmder gespannen was, want een 53 nederlaag werd het resultaat.

De Sporting Club stond aan de
basis van vele sporten in Zand
voort en mede daardoor waren er
van die sporten een groot aantal
vertegenwoordigers present op
het jubileumfeest Onder de ruim
250 belangstellenden ook wethou
der van sportzaken Jan Termes,
die memoreerde dat de Sporting
Club een geweldig belangrijke
plaats innam en nog steeds mneemt in het Zandvoortse sportle
ven Zijn felicitaties gingen verge
zeld van flessen geestrijk vocht
Tussen alle sprekers door zorg
de Louis Schuurman, die tevens
voor een perfekte organisatie had
gezorgd, met muziek van zijn
band Club de France, voor een ge
weldige sfeer Sprekers als Egbert
Poster, Peter Keiler, een optreden
van Hans Verhoeven in de hoeda
nigheid van Pavarotti en een auba
de van Tim van den Nulft voerden
de sfeer op naar ongekende hoog
te

Alle sprekers waren van memn"
dat Dirk van den Nulft veel teweeg
heeft gebracht in sportend Zand
voort

ZANDVOORT - Zowel de dames als de heren van volleybalveremging Sportmg OSS leden
vorige week zaterdagavond
een nederlaag. De dames van
Spaarne'75 2 wonnen met 3-0
van Sporting en de heren gingen met 3-1 ten onder tegen
NAF. Het is nog duidelijk zoeken naar het juiste ritme bij de
Zandvoortse teams.

maal gelijk gespeeld en twee neder
lagen geleden Coach Rob ten Haaf
verwacht toch dat het in de toe
komst beter zal gaan „We moeten
nog aan elkaar wennen, waardoor de
aanvallen nog met goed werden afge
maakt Toch waren er leuke ralley's
te zien en ik denk wel dat het beter
zal gaan de komende wedstrijden"
Het tweede damesteam van Sporting OSS behaalde een keurige 3 l
overwinning op Spaarne'75 3 Een
dominerend Sporting pakte de eer
De reserves van Spaarne'75 ble ste set met 15 11 Vervolgens een ge
ken veel beter op elkaar ingespeeld brek aan concentratie waarvan
dan de Zandvoortse dames In de Spaarne gebruik maakte, 815 Spor
eerste twee sets kon Sporting OSS ting liet zien dat, dat een vergissing
aardig bijblijven, maar het lukte niet was door vervolgens in de derde en
om een set winnend af te sluiten vierde set vernietigend uit te halen,
Setstanden 8-15, 12 15 en 5 15 Na 15 O en 15 l
vier competitie wedstrijden heeft
Zowel het eerste als het tweede
Sporting eenmaal gewonnen, een- herenteam van Sporting OSS leed

daardoor 1-4 geworden en er was
weer hoop bij Lotus
Karin de Graaf en Rika Koper
konden het helaas niet bolwerken in
hun dubbel, 10-15 en 5 15 De strijd
was gestreden maar door overwinnmg in het mixed dubbel haalde Lo
tus op naar een 3-5 nederlaag Karin
de Graaf en Martij n van Keulen
wonnen hun dubbel met 1-15, 15 12
en 15-9 terwijl Rika Koper en Torn
Geusebroek met 15 5 en 15-10 zege
vierden Aanstaande zondag moet
gespeeld worden tegen Slotermeer
en dan moet uit een ander vaatje
ZANDVOORT - In de zaalMartijn van Keulen moest weder- getapt worden willen er nog kampi
om de spits afbijten Helaas kon hij oenskansen blijven
voetbalcompetitie boekte Nivoor het eerst dit seizoen zijn partij
hot/Jaap Bloem Sport een
overige teams Almere 5 - Lotus 2
niet m winst omzetten Met 9-15 en 6- 3-5,Uitslagen
Airsport 6 - Lotus 31-7, Nljhoff 4 • Lotus 4 fraaie 5-2 overwinning op Fit15 ging zijn toch wel sterke tegen- 4 4, Volant'90 - Lotus 5 0-8, TYBB B2 - Lotus ness de Gors. ZVM/Aannemer
stander met de winst strijken Ook BI 3 5, Weesp D2 • Lotus Dl 1-7.
speelde een spannende
Torn Geusebroek kon niet echt lek- Programma zondag 1711-1991. Lotus l Slo- Winter
6, Lotus 2 - Airsport 5, Lotus 3 • partij tegen HB/Alarm, maar
ker m zijn spel komen en hij verloor termeer
Overbos 2, Lotus 4 - Overbos 7, Lotus 5 • moest een 3-2 nederlaag mcaszyn partij met 3-15 en 10 15
Overbos 5, Lotus BI • Velsen B2, Lotus Dl seren.
Met reeds een 2-0 achterstand Stedenwijk Dl
moest Rika Koper als eerste dame
proberen wat aan deze achterstand
te doen De eerste set werd gewonnen met 113, maar in de twee volgende sets moest zij de meerdere
erkennen m haar tegenstandster
ZANDVOORT - Door een ters een verdiende 2 O overwinning
Door de setstanden van 6-11 en 3-11 fraaie 2-0 zege op Terriërs be- behaalden
ging ook deze partij verloren Karin zet het mannenteam van ZHC
de Graaf deed het m haar partij ook een goede plaats m de midden- Dames
al niet veel beter dan haar voorgan moot. Vooral de strafcorner
Hoorn startte fel en overrompelde
gers De eerste set was 5-11, terwijl liep perfect. Voor de ZHC hocZHC in de beginfase ZHC kwam er
zij zich in de tweede set knokte naar
een 7-4 voorsprong Maar haar weer- keysters had er meer ingezeten toen wat beter in, hetgeen resulteerstand werd gebroken en met 9-12 dan de 2-1 nederlaag tegen de in een paar prachtige kansen, die
met benut werden De ZHC dames
Hoorn.
ging de zege naar Swish
lieten zich toen door het veel pratenMet een 0-4 achterstand moest aan
de en stevig spelende Hoorn van de
de dubbels begonnen worden, dus
Naar verwachting van coach Ray- wijs brengen Daardoor kreeg
een gelijkspel was nog mogelijk
Martrjn van Keulen en Torn Geuse- mond Leffelaar speelde ZHC een Hoorn weer een overwicht en scoor
broek verloren hun eerste set met 7 goede partij tegen Terriërs En dat de uit een strafcorner 0-1
In de tweede helft eenzelfde beeld
15 maar de tweede set werd na ver- kwam ook uit ZHC speelde fel en
lengmg met 18-16 gewonnen Ook de geconcenteeerd en nam m de eerste De ZHC achterhoede had grote pro
derde set werd in een Zandvoortse helft het initiatief Uit het overwicht blemen met het met vier spitsen spewinst omgezet, 15 5 De stand was werden strafcorners geforceerd lende Hoorn Een ongelukkig bal
Daaruit wist Ene van Berkel een- werd door Hoorn afgestraft hetgeen
maal hard en onhoudbaar m te 0-2 betekende Ondanks een flinke
Zandvoorts slaan,
polsblessure speelde keepster Nico
1-0
m de tweede helft had ZHC line Welling een goede partij In de
Nieuwsblad hetOok
beste van het spel. Terriërs kon slotfase een alles of niets offensief
slechts zelden m de cirkel van de van ZHC, dat niet meer opleverde
iedere week bij
ZHC verdediging komen en was on- dan een doelpunt van Monique van
gevaarhjk Ook nu slaagde Ene van der Staak, 1-2 Wel nog een paar
duizenden abonnees
Berkel erin om eer. strafcorner te doelrijpe kansen, maar die werden
in de bus!
verzilveren waardoor de Zandvoor gemist

Foto Bram Stijnen

een nederlaag Sporting OSS gaf
NAF uitstekend partij en er had dm
delijk meer ingezeten dan de 1-3 ne
derlaag Door wat meer lengte kon
NAF de zege grijpen, maar het spel
niveau van Sporting was zeker niet
minder Setstanden, 9 15, 8 15, 15 9,
815
Sporting OSS 2 ging kansloos ten
onder tegen SBIJ 3 De Zandvoorters probeerden het SBIJ wel lastig
te maken, doch waren niet opgewas
sen tegen het sterke volleybal van de
gasten Setstanden 12 15, l 15, 5 15
Het jeugdige meisjes team behaalde een fraaie 3 l overwinning op
SBIJ E, via de setstanden 15 4, 15 4,
10 15 en 15 9 Het gemengdeteam
van Sportmg speelde een erg leuke
partij maar ging nipt met l 2 ten
onder tegen Die Raeckse N Setstan
den 13-15, 15-4 en 8 15

Fraaie zege van Nihot/JBS op Fitness de Gors

ZHC neemt straf corners feilloos

Nihot/Jaap Bloem Sport speelde
een sterke eerste helft, waarin een 20 voorsprong werd genomen Edwin
Ariesen opende score in de achtste
minuut, waarna hij ook de tweede
treffer vooi zijn rekening nam De
Gors probeerde wel uit de verdruk
king te komen maar Dobias Bloem,
die zijn op vakantie zijnde vader
Jaap uitstekend verving, hield zijn
doel schoon
In de tweede helft speelden de
Zandvoorters en klasse minder Het
werd een rommelige wedstrijd In
een paar minuten had De Gors de
achterstand weggewerkt (2 2) en het
was maar goed dat Dobias Bloem op
dreef was anders had Nihot/Jaap
Bloem Sport op een achterstand ko
men te staan De Zandvoorters kre
gen in het tweede gedeelte de strijd
weer wat meer onder controle Wim
de Jong scoorde een gave hattrick
waarmee hij zijn ploeg een 5-2 over
winning bezorgde

ZVM/Aannemer Winter
Na vorige week TZB op liet nipper
tje met 4 3 verslagen te hebben ging
ZVM/Aannemer Winter nu, na veel
spanning, met 3 2 ten onder tegen
HB Alarm De eerste helft was voor
de Zandvoorters, die erg sterk speel
den Door een zeer traaie lob van
Bob Brune nam ZVM/Aannemer
Wintei een 1-0 voorsprong Ondanks
de talloze kansen van ZVM bleef het
1-0 tot aan de doelwisselmg
In de tweede helft kwam HB
Alarm wat beter in de wedstrijd en
nam via twee tieffers van Norbert
Visser een 2 l voorsprong Bob Bru
ne bracht ZVM weer op gelijke hoog
te, waarna een ongemeen spannend
slot aanbrak Norbert Visser knalde
ook op de paal, maar zag de bal toch
het doel in gaan via de Zandvoortse
doelman Michel Winter Ondanks
het verlies blijft ZVM/Aannemer
Winter bovenaan staan

ZANDVOORT - De leden
van de Zandvoortse Bridgeclub speelden vorige week
woensdagavond hun laatste
wedstrijd m deze eerste competitie van het nieuwe seizoen
In de A-lijn zetten mevrouw De
Leeuw en de Heer Braun nog even
de puntjes op de i Met een score van
58,48 procent werden zij in deze laat
ste wedstrijd eerste Tweede werd
het echtpaar Heidoorn met 55,80
procent In
totaliteit werden me
vrouw De T eeuw en de heer Braun
eerste, het echtpaar Peeman eindig
de als tweede en mevrouw Spiers en
de heer Emmen legden beslag op de
derde plaats
Gedegradeerd naar de B lijn, zijn
de dames Van Os en Saueressig, het
echtpaar Potharst en mevrouw Mo
lenaar en de heer Koning

In de C lijn was het een stuk span
nender Het echtpaar Van der Meu
len zette alles op alles om toch te
promoveren, hetgeen gelukte Op de
tweede plaats eindigden de dames
Van Beek en Stocker De dames Van
Ackooij en Drenth stonden de hele
competitie op een promotieplaats,
echter zij lieten zich m de laatste
wedstrijd verrassen Promotie naar
de B lijn was er voor de dames Van
Beek en Stocker, het echtpaar Van
der Meulen, de dames Havmga en
Van der Meer en mevrouw Menks en
de heer Van Eeden

D-lijn

Naar de D lijn degradeei den de da
mes Konmg/Rooijmans, Kinder
dijk/Verhaaff, Van Beets/Bnejer en
Klmkhamer/Meijer Ook in de D lijn
liet een bijna zeker promotiepaai
zich verschalken Namelijk de da
mes Kalff en Polm hadden een gi
B-lijn
gantische voorsprong maai door
In de B lijn speelde het echtpaar een slecht resultaat m de laatste i on
Hoogendijk een goede regelmatige de ontging hen de promotie met een
wedstrijd met een score van 62,50 verschil van 0,22 procent Eerste m
procent, op geruime achterstand ge de D lijn werden de dames Goldstcm
volgd door de heren Spiers en Veld en Kleiberda en tweede weiden de
huizen Gepromoveerd naar de A dames Kiveron en Mens De dames
Meijer/Sik
lijn zijn het echtpaar Hoogendijk, Rudenko/Rudolphus
mevrouw Visser en de heer Van kens en Kiveron/Mens piomoveei
Leeuwen en de heren Spiers en Veld den naar de C lijn
huizen Degradatie naar de C lijn
Inlichtingen over de bridgeclub
was er voor mevrouw Klmkhouwers
en de heer Stomps, de dames Van zijn verkrijgbaar bij de \vedstnjdlei
Duijn en Veldhuizen en mevrouw der de heer H Emmen telefoon
18570 (alleen's a\onds)
De Boer en de heer Heilker

Top s c ore rs
Castien (Zandv.75)

TZB machteloos tegen BSM
ZANDVOORT - Tegen koploper
BSM geeft TZB geen schijn van
kans gehad De Zandvoorters pro
beerden het wel maar moesten het
met 4 O afleggen
Vanaf het eerste fluitsignaal
had BSM een overwicht Trainei
Ab Bol liet TZB spelen vanuit een
versterkte verdediging van waaruit de counter werd opgezocht
Ondanks die tactiek was BSM de
gevaarlijkste ploeg en nam in de
eerste helft een O l voorsprong

Ook in de tweede helft een over
heersend BSM, dat TZB met de
rug tegen de meer zette Tot twm
tig minuten voor het einde hield
TZB stand, maar een te zachte te
rugspeelbal werd door de snelle
BSM spits afgestraft, O 2
In de slotfase een wat meer aanvallend TZB, waardoor BSM meer
ruimte kreeg Dat werd dan ook
bekwaam dooi de voetballers uit
Bennebroek afgemaakt, O 4

Longayroux (Zandv.75)
van Rhee (ZVM-zat)
Paap (ZVM-zon)
Visser (ZVM-zat)

10

15

« Paul Longayroux gaat maar onverdroten door met het scoren van doelpunten. De Zandvoort'75 spits slaagde er m om driemaal te scoren, waardoor zijn totaal op vijftien komt. Ploeggenoot Robm Castien volgt op afstand
met zeven. Martin Visser, van het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen,
sloot de top vijf binnen door tweemaal te scoren.
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Oproepen
Mededelingen

HEDEN INBRENG van goederen v.d. veiling van 2 en 3 dec
VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN, Frans Halslaan 33, A'veen * 29 nov. 20.15 uur Ned
Tel. 020-6473004. ('s Maandags gesloten.)
Herv. kerk geeft toonkuns
koor Zandv. een conce
m.m.v. solisten en orkest alg
Kleding
leiding Frans Bleekemolen.
* Hartelijk dank aan degen
Bruidsjaponnen
die maandagmiddag mijn b
A.H. verloren bril aan de bali
Showmodellen/1 x gedragen.
Gemiddeld de helft van de winkelprijs. Info 020-6718032.
heeft
afgegeven.
Mev
Kraan.
* Te koop bontjasje, nerts + • Zie de colofon voor opga
muts, ƒ 300. Tel. 02507-14245.1 ve van uw rubieksadvertentie * Help de Polen. Stuur een
een voedselpakket! Gee
adres? Dat hebben wij voor u
SUCCESVOLLE KLEINE
Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf
Inl,: tel. 02907-5235.
ADVERTENTIES VOOR DE
* Houdt u van gezellig kla
Amersfoorts schilderwerken binnen en buiten tot 8 m hg verjassen? Kom eens kijke
ZAKENMAN EN PARTICULIER
bij ons op donderdagavond
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- witten en behangen, met gar.off. Ook woonboten
Klaverjasclub 't Stekkie.
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot- Tel. 020-6916420, ƒ50 k.p.d.
Info 02507-19372.
ten.
VOOR AL UW verbouwingen,
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
* Joop en Anja, nog 24 dgn
tegelwerk en stucwerk,
Radio/tv/video
Micro's op de pagina „MICRO'S".
en dan is het zovei
bel
voor
vakbekwaamheid'
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
J.D.N.B.B.K.L.
020-6166307.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,40 per millimeter.
Foto
Boomgaard
* Ken en Ellen vroeger wa;
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
• ANNULERINGEN van uw
Grote Krocht 26.
het Huize Soap, nu trouwen
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of afge- advertentieopdrachten kunt u
Telefoon: 13529.
Eindelijk
doorgehakt
di
ven/zenden aan:
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
UW FILM OP VIDEO
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
knoop, proficiat Olaf en Irene
richten aan Centrale Orderaf2042 JM Zandvoort.
ƒ 1,75 per minuut met
deling Weekmedia, Postbus
Ook dit jaar staat SINT
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
gratis achtergrondmuziek.
122,
1000
AC
Amsterdam.
voor u klaar samen met z'n
1421 AA Uithoorn.
PIETEN verzorgd hij alle
« Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
„DEUGNIETEN". Al jarenlang
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer,
rvaring. Tel. 18940 of 1342C
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
De beste draaitafel ooit
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
gebouwd door Micro-Seiki! Sint en Piet aan huis ƒ35.
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad GaasperHet gaat hier om een ex
Ook voor verenigingen.
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuwsradio-draaitafel waar er
Tel.: 02507-13197/30747.
blad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode en De Nieuwe
in Nederland maar 15 van
Weesper ƒ 6,38 per millimeter.
zijn geleverd! Te koop zo * Verkoopdag Ned. Herv
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
goed als nieuwe CD/speler Kerk zaterdag 16 nov. a.s. in
* Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentieiet jeugdhuis van 10-17u
Yamaha type CD-400!
combinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kantoKerstkaarten,
handwerken
Ook te koop Philips conren verkrijgbaar.
verter unit (D.A./DAC 960 schilderijen, rommeltjes enz.
» Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening
Teac Spoelenrecorder van Voor al uw FEESTJES en
gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm.kosten.
het type 3300/S ingebouwd PARTIJEN kunt u ook bij ba
« Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers
in speciale studio-voet!
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
dancing CHIN CHIN terecht
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
Quad Versterker speciaal
'EEN ZAALVERHUUR. Be
Huishoudelijk
wordt ƒ3,00 in rekening gebracht.
in de U.K. gebouwd (liggend voor info: 02507-12799.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefopersoneel
model) met tuner middels
nisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
quad geadviseerde compo's Voor onze MOOI OPGE
gevraagd
MAAKTE SCHALEN hoeft L
bezorgklachten) of zenden aan:
Al deze aparatuur is in
Centrale Orderafdeling Weekmedia
prima staat! Bel voor info: zelf geen boodschappen
Postbus 122
Gevr. huishoudelijke hulp Menno Buch via nummer: 06 meer in huis te halen.
1000 AC Amsterdam
BROODJE BURGER
voor 2 uur p.w. Tel. na 1900
Schoolstraat 4 - Tel. 18789
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing uur 19436.
in dezelfde week.
Voor trouwfoto's
Gevr. zelfst. HUISH. HULP T.k. stereo toren Sony + 2 gr.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
voor 1 of 2x per week. Tel. boxen ƒ450 incl. CD ƒ600
Foto Boomgaard
02507-13958.
19086 b.g.g., 19534.
•
Wij
behouden
ons
het
Grote Krocht 26
Horecapersoneel gevraagd
recht voor zonder opgave van
Woninginrichting
redenen teksten te wijzigen
Tel. 13529
of niet op te nemen.
TENNISCLUB ZANDVOORT
Voorkom zoals vorig jaar een
eleurstelling en bel vroegtijZOEKT VOOR HET BEHEER VAN HAAR CLUBHUIS OP
Lijsten op maat dig
Personeel
herenkapsalon Henk van
TENNISPARK "DE GLEE"
der Feer voor een afspraak
bij
aangeboden
omstreeks de kerstdagen.
Foto Boomgaard ~el.:
02507-13874.
Biedt zich aan HUISHOUD,
Grote Krocht 26 Zéér ervaren Sint en Piet op
HULP, ƒ 15 per uur.
bezoek? Tel. 02507-17669.
Tel. 13529
Wij zien deze vacature graag ingvuld door minimaal twee Tel. 02507-13625.
personen, voor het verstrekken van diverse consumpties en
*Te koop 2 pers. Aupinghet verzorgen van kleine wisselende maaltijden en snacks.
bed, wit, met 2 AupingtafelHet in bezit zijn van de vereiste horecavergunningen strekt tot
Divers personeel
tjes, incl
matras ƒ250.
aanbeveling. Voor het inwinnen van meer informatie over de
gevraagd
02507-19225.
pachtcondities etc., kunt u zich schriftelijk richten tot ons
secretariaat.
* Te koop 2 zitsbank lichtgrijs
in "café ':
THUISWERKERS gevraagd en leistenen salontafel 1m. x '
1m. samen ƒ 250. Tel.: 02507Tennisclub Zandvoort
voor het adresseren van
16420.
t.a.v. Mevrouw T. v. Toornburg
mailings. Verdiensten ± ƒ 15
p.uur. Inl. Uitgeverij UBG,
Te koop antieke geloogde ei-1
Matthijs Molenaarstraat 9
postbus 31098, 6503 CB Nij- ken kast met ze raampjes
Aanvang ,
2042 EA Zandvoort.
megen (s.v.p. gefrankeerde Lz.g.st.
ƒ 1750.
Tel.:
en aan uzelf geadresseerde 02507-19861.
21iOO uur
antw. enveloppe bijsluiten).

Te koop!

527.305.47

horeca partners

: Zat. *1 6 nov.

tivt liüsic
DE

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

Te koop
aangeboden

Foto - Film

Foto Boomgaard

PAIDEIA

ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

DEZE WEEK:

GEVULDE SPECULAAS

AEROBICS
o.l.v. Anja v.d. Voort.
Bel v. info: 19701 of 12215.
Curs. imit. marmerschilderen
Aanv. 18/9 inl. 6680377.

met roomboter en amandelspijs .. t«

PEPERNOTEN

Zalenverhuur

lekker strooigoed zonder suiker .. t»

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705-18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

AMANDELHART
leuk voor in de schoen

Dieren en
dierenbenodigdheden
HONDENKAPSALON
ELLEN CATS
/Vakkundige vacht-, voet- oor-,
tand- en wasverzorging van
uw hond/langhaar/kat/konijn.
Bellen tussen 14.00-18.00 uur:
tel. 12773 of 13368.
* T.k.a. zo goed als nw. kattenkoffer, zeer geschikt voor
tentoonstellingen ƒ50. Tel.:
02507-12063.

Bilderdijkstraat 2
2041 NK Zandvoort
Tel.: 02507-16544
* H andwerkpakketten zowel borduur als
naaiwerk.
* o.a. vilt kerstsok voor bij de schoorsteen
*voorbedrukte stof om zelf poppen te
maken
* klassiek en moderne borduurpakketten
(ook voor de kinderkamer)
* pakketten om zelf heksen te maken

Onroerend
goed te koop
aangeboden

Wij hebben nog veel meer hobbyartikelen. Dus kom zelf eens kijken!
Openingstijden di. - t/m vrij. 10.00-17.00 uur

T.k. centr. Zandvoort woning
+ zomerhuis vr. pr. ƒ 245.000
k.k. Tel.: 02507-17661.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534
TE KOOP GEVR.: GARAGE,
zo dicht mogelijk bij rotonde.
Tel. 023-312122.

21,00 uur

r

Zandvoorts Nieuwsblad

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren.
Naam:
Adres:

•

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

voor huwelijk of LATpartner
• Reflectanten op advertenies onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam. Dit
. voorkomt vertraging in de belandeling.

LET OP LET OP LET OP/.
BELANGRIJK
Waarom wordt het steeds
drukker in de soc. v.
ongebonden mensen
DE MANEGE?
Door de sfeer, dansen,
muziek en entertainment, tot.
03.00 uur in de nacht.
Programma zaterdagavond
21.00 uur opening met
DJ Rob Z met de laatste hits
22.00 uur Trio Los Mexicanos
in de pianobar
22.30 uur voor de echte
dansliefhebbers Big Band The
Windmill (20 musici)
v a 25 jaar. Corr. kleding
'entree 15,- Info 16023

Speciaal voor de komende feestdagen

Dl SLOP

070-336.14.43

Inl. 12164
Gasthuisplein

HanDWERKBOETlEK
CHHRLQTTE

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

Diverse clubs
100 ondeugende Meisjes
zoeken snel KONTAKT!
06-320*330*21 (50 cpm).

1000000%
Sexnieuws!
/rouwen, echtparen en soms
aok mannen vertellen wat ze
iraag willen en 100% diskreet
loen! Nu heb je de kans om
net die mensen in kontakt te
<omen! Dus pen & papier bij
Ie hand, want noteer goed
de pers.code's! 06/50 cpm.

340.340.95
Red Ear Productions

145 Escort
Sex/meiden!

handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

Autoverzekering
nu nog goedkoper bij
TEUBEN ASSURANTIËN

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

"euben Assurantiën

****G-A-Y.P-R-I-V-E****
Jij wilt straks snel en
discreet een opwindend
afspraakje regelen? Bel
dan Gay Privé, want daar
zit je direkt apart. Druk
op de nul voor 'n andere
jongen. Veel succes!!
06-320.322.68 (SOcpm)
Gewillige meisjes en
hete huisvrouwen willen
alles met jou doen. Vraag
naar hun tel. nr. voor een
hete vrijpartij!
06.320.326.33 (50 cpm).
GLUREN: Buurvrouw Linda
is weer hitsig en heet.
06-320*330*67 (50c/m)
* * * * * HARDSEX*****
Keihard de lekkerste (50 c/m)
!!!! 06-320*325*35 !!!
Hete MEIDEN hoor je op
de sexadvertentielijn:
06-320.325.80 (SOcpm)
Hete meiden zijn op
op zoek. PORNO Dating
06-320*321*44 (50 cpm)
Hete MEISJES willen nu
een sexafspraakü
06-320.330.42 (SOcpm)
Hete meisjes willen
een SEXAFSPRAAKJE.
06-320.320.44 (50 cpm)

HOMO: Het is slikken
voor die hete jongens
Geven zich bloot, vertellen
06-320.327.01 (50 c/m)
loe ze d'r uit zien en wat ze
ip Sex/gebied te bieden heb- Homo: Jongens met elkaar.
>en! Daarna geven ze je hun
Hoor ze TEKEER gaan.
eigen telefoon-nummer!
06-320*330*88 (50c/m)
Boven de 18 jaar! 06/50 cpm Homo: Zoek je 'n hete boy
voor een SEX-AFSPRAAK??
06-320*330*18 (SOcpm)
Red Ear Productions.
5 meisjes/dames ontv. tijdelijk/part-time in rom. privésfeer v.a. ƒ 100. 020-6252497.

LIVE MUSIC II!"6.96.45

Bel PARTNERSELECT

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

(H)EERLIJK VOEDSEL VOOR IEDERE DAG

* Gevraagd alle soorten
oude sporttijdschriften. Tel.
02507-20063.
Wie kan mij helpen aan een
opgezette vogel? Het liefst
een kleine graag, 's morgens
bellen i.v.m. verrassingen!
Tel.: 02507-16473.

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

Al/e prijzen incl. 6% BTW

295

Fa. Frank

INBOEDELVEILING
VASTGESTELD OP
WOENSDAG
27 NOVEMBER
Nette goederen
kunnen dagelijks
worden
ingebracht of
afgehaald.

Bloemendaalseweg 228 Overveen tel. 252267
Rousseaustraat 74 H'lem Schalkwijk tel. 361509

Te koop
gevraagd
diversen

ICRO

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.

Tel. 02507-16500

Lessen en clubs

THUISWERKERS gevraagd
voor het adresseren van
MuziekTe koop
mailings. Verdiensten ± ƒ 15
Onroerend goed
instrumenten
p.uur. Inl. Uitgeverij UBG,
aangeboden
en woonruimte
OER/E makelaars o.g.
postbus 31098, 6503 CB Nijdiversen
te huur
megen (s.v.p. gefrankeerde Gevr. voor vereniging piano
NVM en aan uzelf geadresseerde v\ accordeon. Tel. 02507aangeboden
Tel. 02507-12614
antw. enveloppe bijsluiten).
Te koop 2 pers. kinderwagen
17462 na 19.00 uur.
licht grijs m. toebehoren. Tel.: <amer te huur De Witte
02507-14019.
Zwaan. Tel.: 12164 na 18 uur
GRATIS
5 REGELS
*Te koop Atari spelcompu- 16558.
ter met 3 spelletjes voor 2 Zomerhuisje te huur voor net
spelers, z.g.a.n. v. prijs ƒ85 werkend meisje. Tel.: 0250702507-19639.
12731.
* Te koop bontjasje, kl. mt.
42; hockeyschaatsen (Bauer)
Onroerend goed
ƒ 100. Tel. 02507-19553.
en woonruimte
* Te koop: damesrokjes
te huur gevraagd
maat 38/40 zwart en/of antraciet grijs ƒ 20 per stuk, tevens
zwrt lederen lange dames- Receptioniste zoekt woonNIET GRATIS
GRATIS MICRO'S
laarzen ƒ50. tel. 19968.
zijn:
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
ruimte voor 2 pers. huur +
• alle Micro's groter dan 5 regels
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
* Te koop: d.bruin gasfornuis ' 600 incl. Tel.: 02520-2Q669.
• brieven onder nummer
• aan balie kantoor zijn opgegeven
z.g.a.n. ƒ 150, dubb. deurs Woonruimte gevr. voor jonge,
• de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
• verloren/gevonden
koelkast 4 ster Erres ƒ 75. Tel.: werkende dame in Zand• woningruil
• weg/aan komen lopen/vliegen
15775.
• personeel gevraagd/aangeboden
voort. Tel.: 02507-15012.
• maximaal 5 regels
• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden * Te koop elektr. naaimachi• alleen voor particulier gebruik
e commerciële Micro's
• het aangebodene mag niet boven ƒ300 uitkomen
ne, prijs ƒ 125; werkjopper,
Zat. l&noy,
nieuw, ƒ 25. Tel. 02507-13868.
Graf/s Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
* Te koop matras, 130x200,
z.g.a.n., ƒ 100; 2 witte nachtBrieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee kastjes ƒ 75; Allibert toiletkasGebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d. tje ƒ25. Tel. 02507-16516.
'iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje. Laat na ieder
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
* Te koop: spiegelteg. kl.
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven. brons 30 bij 30 cm, 100 stk.
ƒ150. Rieten babyreismand
T e
k 0 0 P
m a a t
b r u i d s i a P 0 n
Aanvang
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met ƒ50. Witte acht.hoek. tafel
f
vermelding
van
uw
postcode,
naar
ons
kantoor:
n
n
n
3 8
m0 d e r
e s a l 0
t a e l e
ƒ75. Tel.: 02507-15663.
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
r i e t e n
0 2 - 3 4 3 .
s t 0 e l
T e l
Te koop standaard voor een
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
papegaai kooi, kleur bruin.
Of afgeven bij:
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
Tel.: 02507-14959.
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Woningruil
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
* T.k. kerstboeken ƒ2,50
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
p.st.; sinkerkl.boek ƒ 1; grote
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
rose panter ƒ 10; boerderij, Aang. 3 km.wo. A'dam Osoud, ƒ25; speelgoed, hout, dorp 3 h. geh. geren, overn.
ƒ3,50; pop ƒ10. Tel. 18371.
5500,00. Gevr. woning geeft
* T.k. Miele snelwasser met niet waar i.v.m. aankoop wo.
verw. ƒ35, knop tijdklok de- ""el.: 020-104718.
fect; langlaufski's, 1.95 m + AANGEB.: 2-kam.flat, 2 hg,
schoenen, 38/38, ƒ45. Tel. A'dam-Nrd,
vlakbij C.S.
02507-12791.
iEVR. 2 a 3-kam.won. of
1 regel ƒ 3,82
* Tk salontafel hard hout eengez.won. in Z'voort.
2 regels ƒ 3,82
met platex, bloembak mod. ~ l . 020-6360663.
vcrmgev.
ƒ 100, 8 houten Aangeb. Badhoevedorp een3 regels ƒ 3,82
eett. stoelen mooi bewerkte gez. hoekhuis 4 kr. + zldr.,
4 regels / 5,09
rugleun. ƒ200. 02507-12698
jar., cv, grote tuin nabij win';elcentrum. Huur ƒ790, met
5 regels ƒ 6,36
• De advertentie-afdeling .oopmogelijkheid.
Gevr.
behoudt zich het recht voor Zandvoort 4 kr. huurwoning of
6 regels / 7,63
advertenties, eventueel zon- maisonnette of hoekflat met
der opgave van redenen, te ft en balkon en geen boven7 regels ƒ 8,90
weigeren (art. 16 Regelen iuren. Tel. 020-6594772.
8 regels ƒ10,18
voor het Advertentiewezen).
9 regels ƒ11,45
Financiën en
10 regels ƒ12,72
Huwelijk en •

kennismaking

UNIMOG
411
Diesel

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

BI-SEX Kontaktlijn
06-320*325*01 (SOcpm)
Ook trio-sexkontakt
BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje
of een lekkere jongen:
06-320.330.82 (SOcpm)
Blonde NATASJA doet
het met 2 hete jongens.
06-320*327*77 (50c/m)
BUURVROUW Chantal en
haar hete buurjongens
06-320*328*01 (50c/m)
De SEXADRESSENLIJN
elke dag adressen van
de hete dames&meisjes
06-320.328.00 (50c/m)
Direkt apart met een
strenge meester of met
een onderdanige slaaf!
*Gay S.M. voor TWEE*
06.320.329.99 (50 cpm)
DIREKT KONTAKT
Mannen en vrouwen bieden
zich aan, stuk voor stuk
krijg je ze aan de lijn.
Bel jouw voorkeurlijn:
Partnerruil: 06-320.326.11
Triokontakt: 06-320.322.16
Bi-sex: 06-320.322.33
Homo: 06-320.322.64 (50c/m)
Direkt Snel SEXKONTAKT!
Live-Afspreeklijn:
06-320*322*88 (50 c/m)
Duik in bed met 'n hete
meid! SEXKONTAKT.
06-320*328*02 (50c/m)
Probeer ook 06-95.11
Een PRIVEMEISJE aan
huis? Sex-dating
06-320.325.04 (SOcpm)
PARTNERRUIL Privé
direkt apart met mannen
en vrouwen die zin hebben
in 'n spannende sexruil!
06-320.330.91 (SOcpm)

Pascale doet het op de
tafel. Echte KEUKENSEX.
06-320*330*98 (50c/m)
PIKANT. 2 hete meisjes
zijn hitsig! Alles uit!!
06-320*330*34 (SOcpm)
PLEZIER VOOR TWEE,
. de manier om direkt
een vriend of vriendin
aan de lijn te krijgen.
Bel 06-9.500 (50 cpm)
PRIVE-SEX-KONTAKT
Maak een sex-afspraakje.
Met een heet meisje of stel.
06-320.322.33 (50 cpm)
**RIJPE VROUWEN***
veertig jaar en hitsig!! 50 c/m
!!!! 06-320*325*45 !!!
Sabrina, een GEWILLIG
meisje, haar eerste trio.
06-320.323.44 (50 cpm)
Scheur de kleren van mijn
lijf, ik heb een hete bui!!
06-320.211.34 (SOcpm)
SEX KONTAKTLIJN
Luister naar hete meiden
die op zoek zijn naar
jongens, voor het vervullen
van hun hete sexwensen.
06-320.330.66 (50 c/m)
**SEX VOOR TWEE**
Direkt kontakt met jonge
meiden, huisvrouwtjes en
stoere hete knullen.
06-320.330.90 (50 cpm)
S.M. PRIVÉ. Voor
ruige sexafspraakjes.
06-320.322.17 (50 cpm)

****TIENERSEX****
Jong en onschuldig...?
06-320*324*24 (50 c/m)
*TRIOSEX-KONTAKT*
06-320.330.92 (50 cpm)
Ook voor partnerruil.
UITDAGEND huisvrouwtje
met volle..., superheet.
06-320.330.56 (50c/m)
UITDAGEND tienertje gaat
mee met 2 jongens.
06-320*326*01 (50c/m)
****VLUGGERTJE?****
Bel me snel schatje (50 c/m)
!!!! 06-320*327*27 !!!
VLUGGERTJE: Kim verwent
de jongens (18 jr.) na de les.
06-320*330*32 (SOcpm)
WAAROM WACHTEN? Zoek
nu de vriend of vriendin?
van je dromen. Afspreeklijn,
reageer direkt.
06-320.320.33 (50 cpm)
WULPSE Loesje gaat lekker
tekeer met drie jongens.
06-320.330.96 (50c/m)
Yvette gaat op SEXBEZOEK
bij Annet. Triosex!
06-320.320.95 (SOcpm)
Zoek je een het meid?
06-320*322*11 Ook haar
naaktfoto (50 c/m)
Zoek jij een lekkere Boy?
Homo/BI-sex/SM-DATING
06-320.330.95 (SOcpm)
Zoek jij 'n lekkere meid?
De Hete MEIDENLIJN:
06-320*320*36 (50 cpm)
Zoek jij sexkontakt??
TIPPELLIJN
06-320.330.79 (SOcpm)

**S.M.KONTAKTLIJN**
Strenge sexkontakten
06-320*322*20 (SOcpm)
Stiekem MEEGENIETEN
met 3 hete tieners
Tessa (18) een lekker
320*322*04 (SOcpm)
OPGEWONDEN tienermeisje
Stoute sex-afspraakjes,
06-320*328*88 (50c/m)
MEISJES-KONTAKT (18 jr):
06-320.330.16 (50c/m)
2 heerlijke nimfo's hebben op
hun flatje pal aan de bouleStraks al 'n vrijpartij?
Diversen
vard een eigen live 06/lijn laS-E-X-KONTAKTLIJN
ten installeren!
06-320.329.88 (SOcpm)
Tessa (18) een lekker
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
OPGEWONDEN tienermeisje omerverhuizingen. Voll. verz.
nu van zich-zelf héle sexy
Dag-nachtserv. 020-6424800.
06-320*328*88 (50c/m)
(100% naakt) foto's laten maken en daar mag je dus nu
om vragen!-*- (06/50 cpm)

Live uit
Zandvoort

Ze hebben
340.340.50

Red Ear Productions.
MARIETJE staat te liften
in haar strakke rokje!
06-320.321.20 (50 cpm)
MEEGENIETEN, met
Loesje en stoute Anita.
06-320*328*04 (50c/m)
Met z'n tienen flirten
of apart. Afspreekbox.
06-320.330.77 (SOcpm)
MONIQUE, haar eerste keer
ze trilt van sex-genot.
06-320.330.97 (50c/m)
Nieuw: **BI-SEX PRIVÉ**
Direkt apartlijn voor trio,
jongens en hete meisjes.
06-320.330.46 (SOcpm)

Nü al: 310
Vrouwen!
vertellen éérst wie ze zijn en
wat ze in bed lekker en opwindend vinden en geven
daarna hun geheime tele:
oonnummer aan je door!
Boven de 18 jaar! (06/50 cpm)

340.310.10
Red Ear Productions.
Voor VANAVOND een
afspraakje versieren?
Bel dan de flirtbox.
06-320.330.01 (SOcpm)
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Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Kleijn
De Spar

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

• Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

AKO
Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

Thorbeckestraat 7, Zandvoort'

HOE VERKOOP JE
EEN PIEPJONG
PALMPJE
adverteer in de krant
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Ini Simmelink nieuwebibliothecaresse

6

Ik ben 'n beetje een maniakaal lezer'

ZANDVOORT - De Openbare Bibliotheek in Zandvoort
blijkt op maat gesneden voor
het nieuwe hoofd, de zesendertigjarige Ini Simmelink. „Je
hebt hier tenminste contact
met de mensen". De overstap
naar Zandvoort bevalt deze
leesgrage Gelderse uitstekend.
door Joan Kurpershoek
„Ik ben bibliothecaresse geworden omdat ik boekjes leuk vind",
zegt Ini Simmelink spontaan. Tijdens het interview blijkt dat zij zelf
enorm veel gelezen heeft. Een voorkeur? „In feite lees ik alles, maar het
liefst literaire romans. Eigenlijk ben
ik een beetje een maniakaal lezer:
als ik eenmaal ergens in geïnteresseerd ben geraakt, bijvoorbeeld Russische schrijvers, dan lees ik me taijna te pletter aan alles wat er is op dat
gebied. Maar dan heb ik het op een
gegeven moment wel gehad. Dan
kan iets me zelfs gaan irriteren. Bijvoorbeeld als in die boeken iedere
keer naar voren komt, dat mensen
zich zomaar laten voortdrijven".
„Ik heb gekozen voor het werk in
een openbare bibliotheek vanwege
het contact met de mensen. Dat heb
je daar veel meer dan bijvoorbeeld
op een universiteitsbibliotheek. Zo
heb ik stagegelopen in de bibliotheek van de Technische Hogeschool Twente, toen wist ik in ieder
geval wat ik niet wilde".

Achterhoek
Ini Simmelink is afkomstig uit Eibergen, uit de Gelderse Achterhoek.
Sinds haar studie in Groningen aan
de Bibliotheek- en Documentatie
Academie in Groningen heeft zij dertien jaar in Oostzaan gewerkt, plus

• „Ik dacht eerst altijd dat het lezerspubliek overal hetzelfde was", zegt de nieuwe bibliothecaresse Ini
Simmelink.

nog enkele maanden iets noordelijker in de provincie, om een zwangerschapsverlof 'op te vangen'. De overstap naar Zandvoort gaf haar de
kans op een 'frisse wind', een nieuwe
uitdaging.
De Zandvoortse Openbare Bibliotheek, niet ruim vierduizend leden,
is trouwens een stuk groter. „De gemeente is tweemaal zo groot en dat
geldt ook voor de bibliotheek". Nóg
groter hoeft voor haar niet zo nodig.
„Dan raak je juist datgene kwijt,
waarvoor je eigenlijk bibliothecares-

Foto Bram Stijnen

se bent geworden. Dan ben je meer
bezig met het in elkaar knutselen
van dienstroosters en het opstellen
van begrotingen. Voor het werk met
boeken en het contact met de leden
heb je nauwelijks tijd".

Verschillen
Zandvoort en omgeving kent zij al
behoorlijk, omdat zij al vijftien jaar
op geringe afstand woont, in Haarlem. Wat het lezerspubliek wist zij
echter niet wat haar te wachten

stond. „Ik dacht altijd dat het publiek van openbare bibliotheken
overal hetzelfde was", aldus de bibliothecaresse, die haar veronderstelling baseerde op statische gegevens. „Later merkte ik dat er wel
degelijk verschillen zijn". Haar conclusie over de Zandvoortse bibliotheek: 'heel gezellig'.
„Mijn collega's vormen een gezellige club om mee te werken en de
Zandvoortse leden die ik tot nu toe
heb meegemaakt vind ik leuke mensen".

Zandvoort Expres

Veel te ruw spel
van ZVM en DIOS
ZANDVOOBT - De strijd
tussen Zandvoortmeeuwen en
DIOS was veel te ruw en mede
daarom nauwelijks het aanzien waard. De gasten namen
in de eerste helft een 1-3 voorsprong, maar de Meeuwen
konden toch nog tot een 3-3
gelijkspel komen.
Een met veel invallers spelend
Zandvoortmeeuwen kon het in de
eerste helft niet bolwerken. DIOS
was de minst slechte in dit harde
duel. De scheidsrechter had zijn
handen vol en moest vele boekingen
uitdelen. Een DIOS speler kon in de
tweede helft naar de kleedkamer
vertrekken ook ook de Zandvoorter
Preek van der Meij onderging dat
lot.
Door zwak ingrijpen kon DIOS
een 0-2 voorsprong nemen, al kwam
de tweede treffer voort uit een straf schop. Na een aardig lopende aanval
via Ed Vastenhouw en Mare van der
Berg kon Simon Molenaar Zandvoortmeeuwen wat dichterbij schieten, 1-2. Vlak voor de rust strafte
DIOS wederom te zwak ingrijpen in
de Zandvoortse defensie af en het
was 1-3.
In de tweede helft kwam jeugdinternationaal Arend Regeer in het
veld en dat bleek een enorme verbetering. Mede door het windvoordeel
kreeg Zandvoortmeeuwen een groot
veldoverwicht. Na vijf minuten was
het Willem van der Kuijl, die met
een fraaie kopbal de Zandvoorters
op 2-3 zette. Het offensief hield aan,
wat in de tiende minuut de gelijkmaker opleverde. Jos van der Meij
plaatste de bal uit een vrije trap voor
de voeten van Francis de Boer, die
keihard raak schoot, 3-3.
Beide teams kregen nadien kansen op de winnende treffer, maar
konden het doel niet meer op de
juiste plaats vinden. Doelman Wilfred Koper redde het ene punt voor
Zandvoortmeeuwen door een strafschop van DIOS keurig te stoppen.

Huwelijk met
hoefgetrappel
ZANDVOORT - Het hoefgetrappel
afgelopen vrijdag in het dorpscentrum, betrof niet de intocht van Sint
Nicolaas, toen tweeënzeventig paardevoeten kletterend de straatstenen
voor het Raadhuis 'beroerden'.
Zij behoorden toe aan de achttien
paarden bereden door even zo vele
ruiters, die er op uit waren getrokken om het bruidspaar Veeze na de
huwelijksvoltrekking in het Zandvoortse raadhuis geluk te wensen.
'Vrienden voor het leven', noemde
Jaap Methorst, ambtenaar van de
burgerlijke stand, het gelukkige
paar. Beide echtelieden kennen al
veel Zandvoorters, ook al wonen zij
nog niet zo lang in deze gemeente.
Vorig jaar namen zij manege Sandevoerde aan de Keesomstraat over
van de voormalige eigenaar Pilip
Dros. De manege heeft maar liefst
250 leerlingen en herbergt 52 paarden. Met deze aantallen is het een
van de grootste manege's in de regio.

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

Woensdagmorgen: Zoals gewoonlijk zit ik op deze tijd van de week op
de redactie van deze krant. De rubriek, 'Met Oog en Oor' gaat als laatste de deur uit. Op de radio hadden
ze het al voorspeld. De kletterende
regen en de felle windstoten doen de
ramen van de redaktie-kamer in hun
sponningen rammelen. Hier brandt
de kachel. Het rode lampje van het
koffiezetapparaat geeft aan, dat
Maaike van de bezorgingsdienst aan
ons heeft gedacht. Met ons, bedoel
ik Joan Kurpershoek en ik. Onder
het felle licht van enkele TL-lampen
geselen onze vingers de toetsen van
de tekstverwerkers. De foto's van de
afgelopen week heb ik al ingeleverd.
De onderschriften zijn al klaar.
Slechts de bijbehorende teksten
moeten nog op papier gezet worden.
Dit is de taak van mijn collega. Het
'Oog' is mijn afdeling. Soms vragen
mensen aan mij, hoe ik deze rubriek
elke week weer vol kan schrijven. Ik
moet het u eerlijk bekennen. Van te
voren heb ik geen flauw idee welke
onderwerpen er deze week aan bod
zullen komen. De truc is gewoon om
de afgelopen week nog eens de revue
te laten passeren. Daar gaan we dan.

Ankie Joustra
Afgelopen zondag werd Ankie Joustra vijftig jaar. 'Niks bijzonders',
zult u wellicht denken. Voor mij ligt
de zaak evenwel iets anders. Ooit
heb ik achter haar aangelopen. Erger nog, ik heb 'lekker stuk' tegen
haar geroepen. Haar man, Pieter,
was erbij: hij lachte.
Wellicht slaat u nu steil achterover van deze bekentenis. Laat ik mij
daarom nader verklaren. In het
voorjaar van dit jaar, speelden v/ij
bij toneelvereniging Wim Hildering
in hetzelfde stuk. Ik speelde de rol
van de electriciën, die na het drinken van een dubieus drankje beroofd werd van al zijn zinnen. Een
van mijn tegenspeelsters (Ankie
dus), speelde de rol van akela, die
verloofde was met - in het dagelijks
leven - onze bekende drogist Paul
Olieslagers. Het stuk liep gelukkig
goed af. Aan het einde kwam ik weer
bij mijn positieven, dit zeer tot opluchting van de hele cast overigens.
Vijftig jaar voor Ankie dus. Als ik
voor iemand in dit dorp bewondering heb, is zij het wel. Als voormalig
raadslid voor de VVD heeft zij al
meerdere malen van zich doen spreken. Nu zij de politiek vaarwel heeft
gezegd, timmert zij nog steeds aan
de weg. Naast haar lidmaatschap
van onze Zandvoortse toneelvereniging, is zij tevens voorzitter van de
Zandvoortse Reddingsbrigade en
voorzitter van de Zeeschuimers.
De verjaardag van Ankie was voor
de reddingsbrigade reden om haar
eens flink in het zonnetje te zetten.
De familie Joustra heeft het geweten: 's nachts, om één minuut over

twaalf, werden beide echtelieden..
met een reddingboot vun huis'^;- :
naald. Met loeiende sirene en brandende zwaailichten werden zij door
het dorp vervoerd. De politie keek <;r
naar en ... lachte. 'Moet kunnen',
dachten zij blijkbaar, en zo is het
ook. Ankie, we zijn trots op jon.

Lifa Loc k
Weet u het al? Binnenkort stapt de
bekende Zandvoorter Lifa Lock in
het huwelijksbootje. Hij heeft zijn
zinnen gezet op Jacobine Kuipers.
De datum kan ik u alvast verklappen. Op vrijdag 29 november gaar.
het gebeuren. Ze trouwen om 15.pU
uur in het raadhuis. Een van de getuigen is Richard Bruinzeel, u weet
wel, van Jupiter aan hot Raadhuisplein. Voor het geval u Lock niet.
mocht kennen: hij is de eigenaar van
de Klikspaan in de Haltestraat en
van Scandals aan het Kerkplein.

Collecte
Maureen Bais dankt alle gulle gevers hartelijk voor de bijdrage die zij
hebben geleverd aan het brandwondencentum in Beverwijk. De collecte, die onlangs in ons dorp werd ge-'
houden, heeft 5613,90 gulden opge:.
bracht. Zowel de Nederlandse .
Brandwonden Stichting als haar/
collectanten zijn blij verrast met dit
resultaat. De opbrengst van deze' col-'
lecte gaat naar de voorlichting over
en de preventie van brandwonden,-,
wetenschappelijk onderzoek naar
de optimale behandeling, het beheer
van Europa's grootste huidbank en
het speciale voorlichtingsproject,.
voor senioren. Zo, dan weet u meteen waar uw geld gebleven is. Zancivoorters, ik ben trots op jullie.

Openingstijden
Over geld gesproken: een dezer dagen las ik een noodkreet van het
bestuur van de Ondernemers Vere- .
niging Zandvoort (OVZ). In een
brief, die naar alle leden werd gestuurd, maakt zij gewag van het feit,
dat nog lang niet alle leden hun con-;;
tributie voor dit jaar hebben be
taald. De penningmeester zit 'dan'
ook in zak en as. „Een goed functionerende vereniging kan niet zonder
contributiegelden", zo stelt hij dan
ook terecht.
Tussen haakjes, de winkels zijn
gedurende de maanden november
en december langer geopend dannormaal. Op 28 en 29 november en
op 2, 3 en 4 december kunt u uw St.
Nicolaas-boodschappen tot 21.00
uur doen en voor uw kerstinkopen
kunt u op 19, 20 en 23 december tot
dezelfde tijd bij uw winkelier terecht.
Dit was het weer voor deze week
Blijf gezond, tot de volgende v/eek.
BRAM STIJNEN

Voor de 31-jarige Peter Veeze en
zijn even oude bruid Marleen de
Bruin, van oorsprong afkomstig uit
Bloemendaal en Rotterdam, bleek
de opwachting van de vele ruiters
een complete verrassing.

• Het 'manege-echtpaar' omringd
door achttien ruiters. Foto Bram stijnen
ZANDVOORT - Deze week - bij wijze van uitzondering - geen oude school- of
verenigingsfoto maar eens een heel ander oud plaatje: de oude Zandvoort
Expres uit de jaren zestig. De trein, indertijd eigendom van Autorijschool

Welfare verkoopt
eigen produkten
ZANDVOORT - De welfare-leden
van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Zandvoort houden komende
weken een Sint Nicolaas- en Kerstverkoop. Die vindt plaats: dinsdag
19/11 van 10-13 uur in het Huis Ld.
Duinen, woensdag 20/11 op het
Raadhuisplein (10-16 uur), en dinsdag 26/11 van 10 tot 3 in het Huis i.h.
Kostverloren. Er is een grote keuze
in handgemaakte artikelen.

Uw krant niet
ontvangen?
17166
ZANDVOORT - Een dertigtal
bewoners van Bentveld is woedend over de plannen van de
gemeente, om de verkeerssituatie bij het kruispunt met de
Bentveldweg te wijzigen. Gisteravond toog een aantal van
hen naar het Raadhuis, om
hun bezwaren te laten horen
tijdens een informatie-avond.
„Het wordt hier een race-baan",
voorspelt een van de bewoonsters
van de Zandvoortselaan in Bentveld,
die liever niet haar naam in de krant
heeft. Zij wijst op de plannen om de

Folkers, heeft diverse 'bemanningsleden' gehad. Op deze foto uit 1963 zijn Dirk
(l.) en Piet Delies te zien. De laatste is reeds overleden.

VEW geen partij voor Z'75
weer gevaarlijk bezig. Jan Willem
Luiten paste de bal op Robin Castien, die zijn schot net naast hec doel
zag gaan.
Naarmate de strijd vorderde trok
Zandvoor'75 steeds meer ten aanval.
VEW werd teruggedrongen en vlak
voor de pauze zou de openingstreffer tot stand komen. Edwin Ariesen
stuurde Paul Longayroux weg op de
De openingsfase was van beide rechtervleugel, deze plaatste de bal
teams zeer voorzichtig. In de eerste voor de voeten van de vrij staande
tien minuten viel niet een doelpo- Robin Castien, die niet faalde, 0-1.
ging te noteren. De Heemstedenaren
namen het heft in handen en stelden Tweede helft
doelman Pierre Visser op de proef.
In de tweede helft een veel feller
Het offensief van VEW hield nog
een tijdje aan, maar de gastheren voetballend Zandvoort'75. Nu werbleken niet in staat een vuist te ma- den de meeste duels winnend afgeken. Na een kwartier speelde Rob sloten, waardoor steeds meer balbeKoning de bal naar de vrij staande zit werd verkregen. Na een kwartier
Robin Castien, die raak schoot. De spelen bediende Dennis Keuning de
goed leidende scheidsrechter keur- snelle spits Paul Longayroux en
de het doelpunt echter af wegens deze liet de Haarlemse doelman
buitenspel. Castien was even later kansloos, 0-2. Tien minuten later

ZANDVOORT
Zandvoort'75 heeft het ritme weer te
pakken, wat opnieuw bleek uit
de 0-5 overwinning tegen VEW.
Na een matige eerste helft een
veel beter tweede gedeelte en
VEW werd naar een kansloze
nederlaag gespeeld.

Bentvelders laaiend
over verkeersplan
laan vanaf de Bodaanstichting richting Bloemendaal te verbreden tot
een driebaansweg. „En dat onder het
mom om de verkeersveiligheid te bevorderen, daar klopt natuurlijk hélemaal niets van. Want vanaf het reisbureau wordt het weer een smalle
tweebaansweg".
„Bovendien moet er zo nodig meer
ruimte gecreëerd worden bij de bus-

halte voor de bus en bij het tankstation voor de tankwagens die daar
komen. Maar dat is helemaal nergens voor nodig, op beide plaatse is
er genoeg ruimte".

Park
De spreekster heeft volgens eigen
zeggen de plannen nauwkeurig beke-

was het wederom raak. Dennis Keuning stond ook nu aan de basis van
deze treffer. Bert van Meelen werd
door de actieve middenvelder aangespeeld waarna een voorzet volgde bij
de eerste paal. Wie anders dan Paul
Longayroux was ter plekke om de
vloeiende aanval af te ronden, 0-3.
De wedstrijd was beslist maar de
Zandvoorters gingen gewoon door.
Robin Castien zag een inzet van de
doellijn worden gehaald, maar in de
slotfase zou Zandvoort'75 de score
verder uitbreiden. Uit een vrije trap
scoorde Paul Longayroux zijn derde
en het voor Zandvoort'75 vierde
doelpunt. Voor de Heemstedenaren
zou het nog erger worden toen Bas
Heino, na een vlotte aanval, de eindstand op 0-5 bepaalde.
Door deze zege en wat afgelastingen hebben de Zandvoorters de toppositie op de ranglijst heroverd. Komend weekend komt Zandvoort'75
niet voor de competitie in actie.

Ronaldi den Urste geïnstalleerd
nieuwste Prins van Schuimkopp
ZANDVOORT - Ook voor de
Zandvoortse carnavalisten betekent de 'Elfde van de elfde'
het begin van het nieuwe carnavalseizoen. Onder grote belangstelling werd maandagavond in Hotel Esplanade de
nieuwe prins van de 'Schuimkoppen' gekozen. Het is voor
het eerst dat slechts één prins,
in dit geval Ronaldi den Urste,
tijdens het carnaval de scepter
over het voormalige 'Scharregat' mag zwaaien. De concurrerende vereniging is opgeheven.

„Prins Rico den Urste' heeft afgedaan. Lang leven de nieuwe prins",
scandeerden maandagavond enkele
honderden kelen tijdens het zinderende feest aan het Badhuisplein.
De vereniging had een jaartje over
moeten slaan omdat de golfcrisis vorig jaar roet in het eten gooide. Ten
overstaan van de vele genodigden,
waaronder de Polderschuivers uit
Haarlem, de Woudlopers uit Amsterdam, de Pro Peppers uit Heemskerk en de voltallige Zandvoortse
ken en ontdekt dat het plantsoen Raad van Elf werd de vorige Prins
langs de Zandvoortselaan met zes ontdaan van zijn 'tekenen van waarmeter versmald wordt. „Er ver- digheid'. Hij kon weer als gewoon
dwijnt een heel stuk park. De ge- burger verder door het leven gaan.
meente zegt dat de bomen daar toch De versierselen die dit jaar werden
weg moeten, omdat ze ziek zijn. Die uitgereikt, waren voor de 25-jarige
zouden binnen twee & driejaar spon- Ron Marcus.
Volgens Schuimkoppen-voorzittaan omvallen. Met de vier bomen
die niet in de weg staan, is dat kenne- ter Paul Eldering belooft het carnalijk niet het geval. Die mogen blijven val dit jaar een groots spectakel te
worden. „Met het opheffen van carstaan".
Als andere reden voor de wijzigin- navals-vereniging De Scharrekopgen is haar opgegeven, dat bussen de pen is voor ons de weg vrij gemaakt,
bocht naar het Woodbrookerscen- om eindelijk eens de dorpsprins te
trum makkelijker moeten kunnen mogen leveren", zegt hij. Ook voor
maken. „Maar het gaat hier om de secretaris Peter Smit komt dit goed
uit. „Wij hebben grootse plannen",
bocht vanuit Zandvoort!'

De Schuimkoppen installeerden maandagavond Prins Ronaldi den Urste
(links), die wordt bijgestaan door adjudant Gerard Terol.

(-Oto Bram titi|iwn.

bekent hij. In navolging van twee
jaar geleden staat er voor volgend
jaar weer een uitgebreid carnavalsfeest op het programma. Het draaiboek is al rond, de vereniging is op
dit moment in onderhandeling met

het bestuur van 't Stekkie aan dd
Celciusstraat. Beide willen in februari weer een Tropical Night houden.
Als speciale artiest is de bekende
zangeres Imca Marina gecontvacteerd.
-v
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Aulorubriek SHOWROOM verschiet elke week m alle
uditios van Weekmedia, t w Amsterdamb Stadsblad,
Buiionvelderlse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer Nieuwsblad Gaosperdam, Nieuwsblad De
Runner De Zaanse Ge/insbode, Do Nieuwe Weosper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer Amsielvoens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
De advertentie! uit do rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Hel Parool

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-6658Ó8Ó Fax 020-6656321
Sehriltolijk Vul du bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
Afgeven kan ook Het Parool, Wibautstraat l 3 l of Rokin
l 10, Amsterdam
Afgeven Ion ook bi| de volgende Weekmediakanroren
Amstelveen Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B Purmerond, Weerwal 19, Uithoorn,
Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort,
Gasthuispiein l 2
Alle opdrachten Izowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag 20 00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Hel Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten
Totale oplage 730 000 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ11,mm-pnjs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Nu halen en
1 augustus 1992
betalen *
OTO//ICI
CITROEN
C Visa 11RE, LPG1/86 89000
Citroen AX 1 O 10/88 20000
Citroen BX 1 4R 1/88 59000
Citroen BX 1 6 TRI9/86 74000
Citroen BX 1 6 TRI4/87 100000
Lancia Delta GT "San Remo"
2/89 76600
Lancia Thema Turbo l E
5/88 92000
Lancia Thema Pininfarma
8/87 100000
F Escort 1 3L
3/85 81000
Panda 750CL 4x43/86 20000
Opel Corsa
10/86 60000
VW Polo 'Fox'1 3 2/88 31000
F Escort 1 4
4/90 24000

ALFA GIULIETTA 16 Grand B M W 316, 4-drs, brons met
luxe, bruin met m '86 ƒ 9.950- LPG, div opties m '88
ƒ18950- Leasepr ƒ499- pm
Leasepnjs 299 - pm
CAR TRADE HOLLAND B V.
CAR TRADE HOLLAND B V
Inruil, Fmanc mogelijk
Inruil, Rnanc mogelijk
Badhoevedorp 020-6010680
Badhoevedorp 020-6010680
ALFETTA 2 L 1983 donkerbl,
el ramen, gave en goede auto,
APK tot 10-'92, vrpr ƒ6900
Off BMW-dealer
020-6365838 of 6349453 (werk)
1e Ringdijkstraat 39

Asmoco
Occasions

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

020-e

Chevrolet
IMPORT USA CARS

GEBR. HAAKER B.V.
IN BADHOEVEDORP

Info 020 - 6594859
*

Dit geldt alléén voor Uno's

Nu halen en
1 augustus 1992
betalen *
CASPARUS
FIAT-LANCIA

Panda 750L Carr. 6/87
Panda 750 L
11/87
Panda 750 CL
3/88
Panda 750 CL 4x43/86
Fiat Uno 45
11/87
Fiat Uno 45 Jolly 6/88
Fiat Uno 45 S
9/89
• Bewijsnummers van een geFiat Uno 45
2/90
plaatste "SHOWROOM"
Rat Uno 45 I.E
1/91
advertentie krijgt u alleen toe- Fiat Uno 60 Sel 12/87
gezonden als u dat bij de op- Rat Uno 75 SX 1/90
gave van de advertentie ken- FTempra SX 1 611/90
baar maakt De kosten daar- Lancia Ypsilon
5/87
voor bedragen ƒ3,L Dedra 1 6 I.E. 1/90
Lancia Thema TD1/87
Lancia Thema 6V1/87
Seat Marbella GL 3/90
3/86
ACA Dyne '84 i.z g st, APK, Renault 5 TL
ƒ2850 Tel. 075-179035.
CX 22 TRS
'88, ƒ17500,CX Pallas D., '83, ƒ 3 500,BX RD break, '89, ƒ 18.500,BX RD break, '88, ƒ16.500,BX 19 TRD, '89, ƒ 17.500,3 x BX 19 TRD,'88,v^ 13 000,BX 19 TRS br aut.'89J 24.900,BX19TRSLPG'89, ƒ19900,BX 16 TRI LPG'89, ƒ15500,BX 16 TRI LPG'88, ƒ 14 500,BX 16 RS LPG,'88, ƒ 12.750,BX 14 TE gr m.'90, ƒ17.500,BX 14 RE,
'89, ƒ13900,BX 14 RELPG/89, ƒ13900,BX 14 RE,
'88, ƒ 12.500,BX 14 RE,
'85, ƒ 6 500,C 15 Diesel
'89, ƒ 9 950,Visa Garage , Houtmankade
37, A'dam, 020-6278410
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties
van BX, Visa en 2CV6
APK klaarmaken tegen gered
pnjz Verk van losse onderd
Tel 020-6680820 en 075-702625

55000
32000
36000
20000
57000
64000
50000
34000
7000
31000
41000
10000
58000
23000
140000
107000
11000
89000

*

Max. ƒ 10.000 -

FIAT PANDA, white, nw.staat
m '86, ƒ6950.- FIAT PANDA
1000 CLE Zwart, m '90 ƒ 9950Leaseprijs ƒ276 pm. PANDA
ITALIA90,wit,m. '91, ƒ 10.450Leaseprijs ƒ272 pm. FIAT
RITMO 70, blauw Lpg, m '85
ƒ5950.- RAT RITMO 75 S grijs
met. alle opties, m. '88 ƒ 9950Leaseprijs ƒ295.- pm.
CAR TRADE HOLLAND B V
Inruil, Fmanc. mogelijk
Badhoevedorp 020-6010680
Fiat Ritmo, eind '86, grijs met.,
bijz. mooi, APK nov. '92.
ƒ4950. Tel 075-286175.
Rat Uno 55s, bj. '85, 5-drs.,
rood, zeer nette auto, ƒ5.450.
020-6105478
FIAT VERMEY B.V
Keuze uit ruim 35 occasions.
A.Philipsweg 13, Uithoorn
Tel 02975-62020.
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiatoccasions. Tel.: 020-6470909

ALLE AUTO'S A.N.W.B
GEKEURD EN BOVAG
GARANTIE BEWIJS

Ferrari

Zelf rijden in FERRARI 308
GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa
voor trouwen, Uniek1 2 verlengCASPARUS FIAT-LANCIA
de Lmcoln's 7,85 m lang, wit
02940-15108
en blauw, type '91 Bel
AMSTELLANDLAAN
1, Meiiers BV 030-444411.
WEESP
*MAX ƒ 10.000,-, vraag
onze voorwaarden

Ford

*NIEUW NIEUW NIEUW*
Rat Panda'1000 Cü, voll leasing v.a ƒ458.- pm. mcl. Btw Ford Escort 1.6 Diesel, bj. '88,
5-drs , get gis, CL uitv , asls
CAR TRADE HOLLAND B V
nieuw, ƒ 12.950. 020-6105478
Inruil, Fmanc. mogelijk
Badhoevedorp 020-6010680
FORD SCORPIO 2,8i Ghia kl
Fiat PANDA 45, bj. '82, 90000 zwart, alles elek. en bekr,
km , APK juli '92. Rijdt prima, m '87, bj. '86, ƒ14000. APK
okt. '92. 020-6929041
ƒ1.250,- Tel 02993-66889
Fiat Regata 1900 Diesel, apr
'88, weinig km, 100% garantie
Inr mog. ƒ 9 500
Tel 023-272929of06-52806032
Bovag

Ford SIERRA station 1.6L,
i z g st., kl. grijs met., LPG
onderb., bj eind '84, APK tot
sept '92. Vrpr. ƒ6950
Tel. 02907-7247

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op
komt dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft7
Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt
u contact met zo'n 750000 potentiële kopers

Ford FIESTA 1.1 luxe, zilver
Mitsubishi Lancer 1 2 GL, bj.
metallic, nieuw model 06-'85. '86, auto verkeert m nw.st.,
Vr.pr ƒ7950 Tel 02507-14580. ƒ 7.450. 020-6105478.
B g.g. 12950
Nissan Patrol R.wagon Van
Mitsubishi LANCER 1 2 GL,
bj '85, 53000 km , met radio- 2800 Turbo Diesel, wit, nieuw+ 17 GEBRUIKTE cass, ƒ5,000,-. 02990-31666. staat, jan.'90, ƒ 36.450.Leasepnjs ƒ954.- p.m.
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Inruil, Fmanc. mogelijk
Badhoevedorp 020-6010680

Nissan

Scorpio's

Mercedes Benz

in perfecte
A 1 conditie

190 D 2.5

FORD ESCORT 14 CL, 3-drs.
blauw, 5-bak, m '89 ƒ 13950Leasepnjs ƒ 397.- pm. OFORD
ORION 16 CL Diesel Bravo, 4drs nw staat m '88, ƒ 11.950Leasepnjs ƒ311.- pm. FORD
SIERRA 20 CL 4-drs., brons
met Lpg, L m velgen, enz mei
'89, ƒ 18.950.-Leaseprijs ƒ 521.pm FORD SCORPIO 2.9 GLI
5-drs. zwart met. schuifdak
electr ramen A.B.S. L.m. velgen enz. m '90. ƒ 25.950.Leasepr. ƒ 664. pm.
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Inruil, Rnanc. mogelijk
Badhoevedorp 020-6010680
Door inruil:
FORD SCORPIO 29 GL
'89, 35000 km., schuifkanteldak, wit, schitterende wagen.
IMPORT USA CARS
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp
Tel 020-6670121

Honda
HONDA Integra, 1987, 79000
km, ƒ 13.750,-. Vakgarage
NIPPON, 02503-16679

Opel
Opel CORSA 12 LS l, 3-drs,
blauw, 5-bak, 15.000 km. '91
ƒ17.450.- Leaseprijs ƒ395.pm. Opel KADETT 16 Diesel 3drs. Automaat, rood, met. '85
ƒ8.950.- Leaseprijs ƒ 266.- pm.
Opel KADETT 1.3 LS, 3-drs„
wit, m. '90 ƒ 16.950.- Leaseprijs
ƒ 458- pm. Opel VECTRA 1.7
GLS, Diesel 4-drs. Blauw,
schuifdak. Div. opt. m. '90,
ƒ21.950- Leaseprijs ƒ590.pm Opel OMEGA 1.8 LS, 4drs. wit, Lpg, L.m. velgen, m.
'89 ƒ 16.950.- Leaseprijs ƒ 462.pm Opel OMEGA 1.8 LS 5-drs.
Caravan (Stationcar) blauw,
L.p.g., l.m velgen, roofrack
enz. m. '89 ƒ21.950.- Leasepnjs ƒ 607.- pm.
CAR TRADE HOLLAND B V.
Inruil, Fmanc. mogelijk
Badhoevedorp 020-6010680
Opel Ascona 165 Hatchback,
'82, LPG, APK, nov.-92, ƒ 3250.
Tel.' 02975-31242 na 18.00 uur.

Van Weesp tot Waterland Van Zaanstad tot Zandvoort
In Het Parool en in de maar liefst 180) nieuws- en huis-aanhuisbladen van Weekmedia die in Groot Amsterdam
worden verspreid Totale oplage 750 000 exemplaren

Opel Kadett 13S Station, b.j.
'82, APK 7-'92, z. nette auto,
ƒ 3500,-. Tel. 02982-5970.
Opel KADETT 1.3S, automaat,
model '85, 11-'84, 52000 km.
Onderhoudsboekje ter inzage.
Vr.pr./9950. Tel. 02507-14580.
B.g.g. 12950.
Opel Kadett station, 1.6 LS, 5
drs, 1988, 75.000 km, l.bl. met.
ƒ 14.950,-. Tel 02990-39205.
Opel REKORD 2 OS, blauw
metallic, 01-'82, schuifd. +
centr. vergr. -f rad.-cass.,
i.zg.st. Vr.pr. ƒ3950.
Tel. 02507-14580 B.g.g. 12950.
T.k. Opel Rekord 2.0 S, 4 drs,
Ipg, trekh., m. '84. Zeer mooi
ƒ 3750. Zaanstr. 02982-4343.

Zeilemaker-Opel
INRUILWAGENS
Constant keuze uit 100 auto's
Burg D. Kooimanweg 7,
Purmerend 02990-22551.

Peugeot

Honda INTEGRA 1 5 EX, zilver
metallic, 42.000 km, 8-'86.
ƒ 13.950. Tel. 02507-14580
B.g g. 12950
Peugeot
Parkeerprobleem'? T k bijna 205 XE Accent, rood
45.000
nieuwe Honda CB400N, bj. '83 205 XE junior, wit
25.000
Pr ƒ 3300 l.z g s 020-6402533 205 XS, donkergrijs met
43.000
205 XE Accent, wit
34.500
309 GR 1.4 beige
32.000
309 GLD rood
63000
309 XRD. d. grijs met
68.000
Over garantie gesproken
309 GL 13, rood .
.
. .
71.000
405 GL 1 6i, grijs met
28.700
HYUNDAI OCCASIONS
405 SR 1.9 wit
120.000
met 2 jaar garantie
405 GLD blauw met
113000
alleen bij.
405 GRD blauw
109.000
405 GRD blauw met
75.000
505 GR 2.2 mj., grijs met
55.000
TT. Vasumweg 32
(a/d Klaprozenweg A'dam-N) Citroen BX TRD autom., wit ...120.000
Renault 9 GTX, Ipg, rood
103.000
020-6310615.
Toyota Starlet, grijs
58.000
Opel Kadett 1.3, wit
96.000

Meer Waar Voor Uw Geld!

AUTOKROOY
Lada

Auto Service Wetter
Al onze occasions met ster:
1 jaar garantie.

01.89
01 88
01.90
0887
04.89
0187
01.89
04.87
0790
0289
07.88
01.89
0690
04.89
05.86
0286
03.88
01.87

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Lada 1200 ...1986, ƒ 3.950
Lada 2104 1.3 1988, ƒ 7.750* • 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
Lada 2107 1.5 1987, ƒ 5.750* eigen nsiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperkmg
Lada 2107 1.61988, ƒ 8.995* • geen beperkende maatregelen • omruilgarantie » aanvulLada Samara 15
1989, lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijK • ANWB gekeurd.
ƒ12.500*
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
Volvo 343 L ..1982, ƒ 2.500
Opel Kadett HB 1.3 .. 1988,
KOUDIJS AUTOBEDRIJF B.V.
ƒ 15.500
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
Daihatsu High Jet
1000,
1183 JG Amstelveen
hr
1988, ƒ 6.950
Tel. 020-6455451
Halte Sneltram. „Zonnestem"
Zwanenburgerdijk
Peugeot 305 GL, beige, 5-'85,
ZUIDWIJK MINERVALAAN
503,
i.z.g.st. Vr.pr. ƒ56.50.
Peugeot-dealer
Zwanenburg.
Tel. Tel. 02507-14580. B g.g. 12950.
AMSTERDAM - ZUID
Peugeot
504
Coupé
V6,
bj
'75,
02907-6572
205 Accent '86
ƒ 9.900
APK okt. 1992, ƒ 12.500. Tel. 205 Accent '87
ƒ11.950
LADA BONTEKOE
02979-81308.
205 Accent '88 ... .ƒ 12.500
Altijd aantrekkelijke occasions
205 Accent '90
ƒ 16.750
APK gekeurd, BOVAG garantie PEUGEOT 309 Special Green 205 Junior '87
ƒ11.850
uitvoering, 3-drs. wit, schuifVerrijn Stuartweg 6, Diemen dak, electr.ramen enz. m. '89 205 GL '90
ƒ 15.950
TEL. 020-6992865.
ƒ 14950.- Leasepr. ƒ399. pm. 205 XR 1.4 '88,schd ƒ14.850
ƒ21.500
Lada Niva Jeep bj. '87. Met CAR TRADE HOLLAND B.V. 205 XR 1.4 '91
205 GR 1.3 '85 ... .ƒ10.750
bullbar, trekhaak, zeer goede
Inruil, Rnanc. mogelijk
ƒ12.950
staat. Pr. n.ot.k. 020-6140745. Badhoevedorp 020-6010680 205 GR 1.4 '87
309 XR 1 4 '89
ƒ 15.500
405 GL Diesel '89 .. .ƒ 19.750
504 Coupé 6 cyl.'75 .ƒ25.000
605 SV 3 O '90
ƒ42.500
Peugeot-dealer
LANCIA THEMA V6, grijs met
Rat Panda 34 '85 .. .ƒ 4.950
AMSTERDAM,
Airco., electr. ramen enz. enz.
Renault 5 GTX '89 ..ƒ17.950
sinds 1930
m '89
ƒ23.950.3-12 mnd. gar. Inr., fin. en
Het
adres
voor
de
betere
Leaseprijs
ƒ677- pm.
verz. mog. Ook inkoop.
CAR TRADE HOLLAND B V
LEEUWEKEUR
Minervalaan 86, 020-6629517.
Inruil, Fmanc mogelijk
gebruikte auto's
Donderdags koopavond.
Badhoevedorp 020-6010680
3 of 12 maanden garantie
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
Inruil en financiering mogelijk
Adres Baarsjesweg 249-253,
A'dam, tel. 020-6121824.
MAZDA 323, 1 3 LX 5-drs.,
Renault 21 GTS, wit, model '87,
Nu halen en
blauw met m '86 ƒ 8450 12-'86, 90000 km., rad-cass. +
Leaseprijs ƒ 266.-. Mazda 626,
1 augustus 1992 centr. vergr. ƒ10.750. Tel.
1 8 LX, Sedan, 4-drs. brons
02507-14580. B.g.g. 12950.
betalen *
met., m '89 ƒ13950.- Leaseprijs ƒ 375 - pm Mazda 626 2 O VAN DER POUW - Renault 5, bj. '84, APK mrt. '92,
LX, 4-drs , Sedan, wit, Lpg., m
goede banden, rijdt prima,
PEUGEOT
'89 ƒ 14.950 - Leaseprijs ƒ 399 ƒ2500,-, te! 020-6381600.
pm Mazda 626 1 8 LX, 5-drs.,
RENAULT AMSTERDAM
b.j. km.stand:
H B. Brons met. Lpg, m '89 Merk/typeTop occasions met 1 jaar
Peugeot
XR
1.3
4/85
95000
ƒ17950.- Leaseprijs ƒ486.garantie
pm. Mazda 626 2 O GLX, 5-drs„ Peugeot 205 GE 5/87 107000
Wibautstraat 224
H B Diesel, wit, m. '87, ƒ 9950.- Peugeot 205 jun. 8/86 40000
020- 561 96 11
Leasepnjs ƒ280.- pm. Mazda Peugeot 205 Acc.5/90 46000
626 2.0 GLX, Diesel, 5-drs. H.B. Peu. 205 Ace. 1.48/89 37000
Rood, m '89, ƒ 15950-Lease- Peu 205 XL Mint 3/90 18000
prijs ƒ 434 -pm Mazda 626, 2.0 Peu. 205 XL Mint 5/90 33000
GLX, Coupé grijs met, nw. Peugeot 205 XR 10/89 50000 Door inruil:
staat, m. '84 ƒ 7.950 - Mazda Peugeot 205 XLD8/89 54400 ROVER 825 Ipg Sterling, LPG,
626 2 O GLX 12V Coupé, zwart, Peugeot 205 XRD6/87 141000 mrt '88, APK 4-'92, als nieuw.
stuurbekr L.m velgen, Lpg., Peu 205 XRD 10/88 59000 Import USA Cars, Keurenpl. 9,
enz. Nw. staat, m '90 ƒ 23 750.- Peu. 305 select 3/85 74000 A'dam-Osdorp. 020-6670121.
Peu. 309 score
56000
Leasepnjs ƒ 670.'
Off. ROVER DEALER:
7/89 19000
CAR TRADE HOLLAND B V. Peu. 309 profil
Peu. 309 GR
2/86 68000 Pim v. Rootselaar, Rhôneweg
Inruil, Fmanc mogelijk
Peugeot 309 GR 9/89 56000 40-42, A'dam-Sl.dijk,- 6131375
Badhoevedorp 020-6010680
Peugeot 405 GL 3/90 34000 Ook voor A'dam-Noord.
Mazda 323 GLX 5-drs„ rood, Peugeot 405 GL i7/90 25000
9-'87, 71.000 km van 1e eig.
Rover Dealer
Peu. 405 DR 1.611/88 104000
Tel. 02979-84866
Peu. 405 GR 1.6 4/89 3000
MINOR MOTORCARS
Mazda 626 20 Diesel, bj. '87, Peu. 405GR/break7/89 61000
biedt aan:
sed , bl.met., zeer goed verz. Peu. 405 Ml 16 1/88 54400 Rover 827 Vitesse, 07/90, airco,
auto, ƒ 10.950. 020-6105478
Peu. 405 SRDT 4/89 70000 cruise control, etc., 25000 km.
1/87 105000 Rover 820 SI Sedan, 06/88,
Mazda 626 HB 2.0 GLX, '85, Peu. 505 GL
5/90 62000 Strata-grey, 57000 km
1500.00 km , v leraar] 1e eig., Peu. 605 SRI
Peu. 605 SV 3.0 4/90 88000 Rover 114 GTA, 11/90, Racmgƒ 8000 Tel. 020-6630832.
O. Kadett 1.3LS 1/87 56000 green, 6700 km
Mits. Colt 1.2GL 1/87 110000 Rover 216 Vitesse, 08/88,
Austin Mini E
2/88 34000
60000 km
Volvo 440 GLE 3/89 85000 Rover 213 S, 04/88, 57000 km
Mitsubishi Galant 1800 GL, 5- Volvo 740 GLD 11/90 98000
en diverse andere
drs., H B , rood met Lpg ,
F. Sierra 2 O, 4-drs 1/89 35000
gebruikte Rovers
m '90,
ƒ19.950.Minor
Motorcars BV
Leasepr.
ƒ 566 - pm
ALLE AUTO'S A.N.W.B.
Sloterkade 40-44, A'dam
CAR TRADE HOLLAND BV.
GEKEURD EN BOVAG
tel. 020-6177975
Inruil, Fmanc mogelijk
GARANTIE BEWIJS
Badhoevedorp 020-6010680
*MAX ƒ10.000,-, vraag
Galant 1.8 GLX turbo diesel, t.
onze voorwaarden
'86, 115.000 km, l groen met.
ƒ 6250,-. Tel.: 02990-39205.
SKODA'S
v.d. POUW PEUGEOT
nieuw of gebruikt
02940-15110
GOLDCAR AMSTELVEEN
KOPPENOL
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
J. van Lennepstraat 16-22,
AMSTELLANDLAAN
1,
occasions fel. 020-6433733
A'dam Tel 020-6180967.
WEESP

Lancia

Mazda

Cobussen

Renault

Rover

—

- - Geef nu uw advertentie

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

are bon
In 4 dagen zo'n 750.000
vonkende verkoopcontacten.

Adres
Postcode + Plaats
Telefoonnummer

Handtekening _

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

prijs excl
6% BTW

prijs mcl
6% BTW

Mitsubishi

'U.

Auto's in

n de deur uit!

Opsturen m een gefrankeeide envelop aan SHOWROOM, Postbus 156 1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool Wibautstraat131/
Rokin 110 Amsterdam Afgeven kan ook bij de volgende Weekrrvdiakantoren Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan der Helende
Meesters 421 B Purmerend Weerwal 19 Uithoorn, Stationsstraat'/O, Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort Gasthuispiein 1..'

ƒ15250
ƒ 13250
ƒ22500
ƒ12.250
ƒ18.950
ƒ15.250
ƒ22.500
ƒ13.900
ƒ27.950
ƒ25.750
ƒ20.500
ƒ24.950
ƒ30.250
ƒ31.500
ƒ14.000
ƒ 9.950
ƒ11.750
ƒ12.750

Skoda

Subaru

Accessoires en
onderdelen

SUBARU

AUTO.-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 134.
Tel. 020-6240748

.

HEÈRE B.V.
Beslis nu en bespaar op een nieuwe Subaru

f 1.000.-

Make an offer!

1e Eig., veel opties, w.o. org.
afn.baar trekhaak, met nivo lift, Nissan Micra, 3e mnd. '89, wit,
2 O, 2.0i, 2.4i, 2.9i
mogelijk,
'88, ƒ 33.500. Tel. 020-6474446. 45000 km., mr
Diesel, 5-bak, L.P.G
02520-15234.
Prijzen van ƒ 20 850 Mercedes 200 Diesel, beige, Nissan Cherry 1.7 Diesel, bj.
tot ƒ 41.000.stuurbekr enz m '83, ƒ 6950.- dec.'SS, "Trend" uitv., keurige
Inruil, fin. mogelijk
Bel voor informatie
auto, ƒ6950. 020-6105478.
OFF. FORD DEALER
CAR TRADE HOLLAND BV.
Nissan Sunny Trend 1,3,4 drs.,
Inruil, Fmanc. mogelijk
v KALMTHOUT & v. NIEL bv.
Marktplein 11-29, Hoofddorp
Badhoevedorp 020-6010680 kl. zw., bj '89, 52.000 km. In
perf. st. ƒ 16.500. 020-6902526.
02503-13441.

Hyundai

OFF. FIAT / LANCIA DEALER

Citroën
C 15 D ,
. '91
BX 16 TZI,
. '89
BX TRD, Turbo,
. '88
BX 14 RE,
.
. '88
BX 14 E
.
'87
Visa 11 RE
'88
Nieuw, Peugeot D J 5 D 1400
6-pers
.
'89
Garage UIT DE BRAND,
Tel 075-163008
C 1 5 D , b j '91, wit, 35 000 km,
Vr pr ƒ 15 000 -. Incl BTW
Tel 075-163008
CITROEN BX 14 E grijs met m
'88 ƒ10950- Leasepr ƒ299pm BX 19 Diesel, wit, nw staat
m. '89 ƒ13950- Leasepr
ƒ347- CITROEN BX 19 GTI,
grijs met Alle mog. opties m
'90 ƒ 21 950 - Leasepr 625 pm
CAR TRADE HOLLAND B V
Inruil, Fmanc mogelijk
Badhoevedorp 020-6010680
2 x Citroen BX 14E + RE, beide
m nieuwstaat, v a ƒ 9 250,Tel 075-163008

en o.a AX, BX
vanaf ƒ40,10 excl. BTW
Tel. 020-6932750
S Stevmstraat 12a, A'dam

Panda's 750 CL / 1000 CL '86 t/m '91
v.a. ƒ 6.950Uno's 45S / 60S / 60S 5-drs / SX '86 t/m '91 v.a ƒ 9.750.Ritmo's '87, '88
v.a ƒ 9250.Regatta's '87, '88
v a ƒ 9950.Tipo's bose / AGT's / DGT / '88 t/m '91
v a ƒ 17 950 Croma's '87 t/m '91
v.a. ƒ11750.B M W 318i 2-89, rood, L P.G
ƒ24950.Volvo 460 GLE inj 5-91, zwart met. 14000 km.
ƒ34950.Mitsubishi Galant HB IGV GTI X, 7-89, groen met,
48 000 km A.B S, verst schokbrekers, elektr schuif/
kanteldakLM velgen, Nieuwpnjs ƒ 63000-Nu
ƒ32000.Sierra 1 8 CL Aut. 6-89, mercury grey, 37 000 km ƒ 23.500.Diverse Lancia's va.
ƒ9950.-

Alle soorten Pick-ups, Lumma APV Cargo, Chevy Vans,
Pontiac Trans Sport, tevens luxe wagens o a Beretta, Corsica,
Caprice, Buick Park Avenue Volledige garantie, service
en onderhoud Tevens diverse auto's door inruil verkregen.
Zie ook elders op deze pagina. Keurenplein 9, A'dam-Osdorp
Tel 0206670121
Chevy Van Globemaster '89,
benzine, alle opties Zeer
mooie wagen Grijs kenteken
Volledige garantie, service
en onderhoud
IMPORT USA CARS
Keurenplein 9, A'dam Osdorp
Tel 020-6670121

zx

ƒ 85,- per dag

OTO//ICI CITROEN
02940-16661
HOGEWEYSELAAN 21,
WEESP

Amsterdam-Oost

Austin Metro-Surf, 7e mnd '86,
46 000 km, mr mogelijk
02520-15234

'autoverhuur

'MAX ƒ 10000,-, vraag
onze voorwaarden

* Rij Nu *
Betaal november '92*

BMW

Make an offer!

Ringdijk

Fiat

020-665 86 86

Austin

T.k BX 19RD Break, 6-'86, ±
ƒ 1 000,- blikschade, vaste pr
ƒ9000,- Tel 02990-45818
Uw CITROENSPECIALIST
biedt aan
XM 2 O l Amb zwart, bj 8-'90,
46 000
km,
Nieuwpnjs
ƒ69000- Nu .
.ƒ47000BX 16 TGI break, 6-'90, wit,
40 000 km
ƒ 27 500 Diverse BX 14/16 van '87 t/m
'89 Alle auto's met 3 mnd
Bovag garantie (2 jr mogelijk)
Autobedrijf WIM VAN AALST
02979-84866 - Mijdrecht
V a ƒ 85• 5 veerbollen op druk
brengen bij de Citroenspecialist van Zaanstad'
GARAGE RENE SPAAN
Vissers-pad 11, Krommenie
075-281193 of -353788

ALLE AUTO'S A N W B
GEKEURD EN BOVAG
GARANTIE BEWIJS

Voor meer informatie of advies, bel

Alfa Romeo

21-10

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Lid Nevar.

l.v.m. prijsverhoging geldig tot 15-11-1991

Alle kleuren en types
direkt uit voorraad leverbaar
Ook het juiste adres voor een goede occasion

BLOKSMA RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-6148385

Autobedrijf Heere
Ceintuurbaan 225
:
i
Tel. 020-6622204..
[Donderdagavond koopavond.AUTO SERVICE WETTER
Nu te koop: onze Subaru
Mini Jumbo Demo.
Zwanenburgerdyk 503
Zwanenburg. Tel. 02907-6572
De enige off. SUBARU DEALER + occ. voor Purmerend
e.o. Tuijp b v. West-Beemster,
02999-278, Jisperwep 39-40.

Service en
reparatie

MOOY EN ZOON
v/h Museum'autobedrijven
In PRIJS gelijk,
m SERVICE beter!
Diverse MINI JUMSO4-cylindcr occasions.
DIVERSE AKTIEMODELLEN
'Ruysdaelkade-75, A'öam-Q.Z^
.Info '020-662316Z-6732853W

Adverteren m
„SHOWROOM"
FAX: 020 - 665 63.21

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

Van Deinum - Suzuki-dealer
Diverse Suzuki occasions m voorraad
Nu nog makkelijker bereikbaar via de nieuwe toegangsweg!
Jarmuiden 29, Amsterdam Sloterdijk, tel. 020-6148933

APK -i- grote beurt v.a ƒ299
DIESELSERVICE;
brandstofpompen, verstuivers,
wi.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
Industneweg 27, Duivendrecht,
tel. 020-6980639.
APK keuring zonder afspraak,
Ook reparaties en onderhoud.
Garage West-Center, 2e
Helmerstr. 15, tel. 020-6122476.
A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmmk
Asterweg 24A A'dam 6364702
Voor AUTOSCHADE en nchtspecialist met prof app APK,
laswerk en reparatie Autobedr.
BEEN, Aalsm.dijk 386. Aalsmeerderbrug. Tel 02977-27262.

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

Voor stoelen en dashboards
REPARATIE OP LOCATIE
van leer en kunstleer
UTICOLOR 02207-17753

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

Autoverhuur

Suzuki-dealer biedt aan:
SWIFT 1.3 GTI, 07-'91, 9000
km., zw. met., s.roof,ƒ 27.750,SWIFT 13 GTI, 01-'91, 19000
km., wit, met alarm, ƒ26.950,SWIFT 1 3 GTI, 03-'89, 62000
km., wit, el. ramen, ƒ18.750,SWIFT 1.3 GS, 06-'91, 8000
km., rood,
ƒ20.750,SWIFT 1.0 GA, 11-'90, 20000
km., rood, compleetj 16.500,ALTO Chique, 01-'90, 24000
km., zwart met.,
ƒ 12.250,ALTO GL, 09-'89, 16000 km.,
donkerblauw,
ƒ11.650,ALTO Indigo, 01-'88, 41000
km., d.blauw met., ƒ 9.250,ALTO GL, 11-'84, 71000 km.,
grijs metallic,
ƒ 4.950,LUYKX BV
Badhoevedorp, 020-6594330

Seat
SEAT AUTOCENTRUM APC
Off. Seat-dealer
voor Groot-Amsterdam
2e Schinkelstraat 18-28,
A'dam, tel. 020 - 6763335
Seat Marbella, bj. '88, APK '92,
div extra's, 6000 km, ƒ8.450.
Tel. 020-6424969.
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
A'dam - 020-6686146.
AUTOBOULEVARD
T.k Seatlbiza 1.2, bj '85, APK
mei '92, i.z.g.st., rood. Vrpr.
ƒ6500. Tel 020-6909453.

Saab

BIJ
Ouke Baas
niet duur!!!
Studenten 10% korting
-auto-ambulance & opnjauto
-9-pers. bussen en pick-up's

Avond- en nachttar.:
bestelwagen afhalen na 17.30
uur en de volgende morgen
om 8.00 uur retour
tegen 4 uur-tarief.
020-6794842, 020-6908683.
*AAA MATZER BV*
Div. personenwagens v.a ƒ 25,
div. bestelwagens v.a 11 -17 m3
+ autoambulance 0?0-fiR3nR3fi

Autosloperijen

Amer. Saab 900 i, i. perfecte
• Handelaar of particulier.
staat v.v autom., airco, alarm,
Uw auto(s) aanbieden in
„SHOWROOM" is dé manier. b.j.' 86, kent. '89, 53000 km.
Vr.pr. ƒ 15.000. 0652-831310
Tel. 020-6658686.

Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico: ong
PTT-vrijwarmg RDW

(s)loopauto's

HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-6198691
AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald Autosloperij Jan.
Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829 Tel. 020-6361178 / 02907-6248.
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15. tel. 020-6360401
Centerparts
vraagt sloop- en schadewaTOYOTA COROLLA, 5-deurs,
gens. Origineel R.D.W.-vnjwa1986, ƒ 11 250,ring. De hoogste prijs en geen
ALEX V. UDEN, 02520-15278.
V.W en AUDI-speciahst
risico. Tel. 6107942 of 6107946
Bel voor nadere informatie.
BAAS
Toyota COROLLA 1.3 nw. mo- Voor nieuwe en gebr. auto's Grote sortering ONDERDELEN
del Hatchback,
automaat, Jacob van Lennepkade 295 van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
33.000 km., 3-'85. ƒ 9 950.
Tel: 020-6183855.
Tel. 02507-14580. B g.g. 12950. V.W. GOLF 16 CL Diesel 3-drs., Ravenstijn, 02502-5435.
TOYOTA DE GRAAF
wit, 5-bak, L.m. velgen, m. '89, Het HOOGSTE BOD'? Bel
nieuw + gebruikt
ƒ17.450.- Leaseprijs ƒ479.- voor vrijblijvende prijsopgaaf
pm. V.W JETTA 16 CL, elan, 4- Loop, sloop en schadeauto's
Condensatorweg 44
A'dam-Sl.dijk, info-6865511
drs., blauw met. 5-bak, enz. m. m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Ook zaterdags
'88 ƒ 13.950.- Leaseprijs ƒ 369.pm. V.W. PASS AT Variant (Stationcar) 16 CL Diesel, grijs met.
5-bak, aug. '87, ƒ 14950.- Lea340 DL diesel 1600, '86, sepnjs ƒ410.- pm.
DE HOOGSTE PRIJS
119.000 km., 5 drs, apk 4/92, CAR TRADE HOLLAND B.V. elk merk auto a contant met
Inruil, Rnanc. mogelijk
ƒ7000,-. Inl. 023-374209
Badhoevedorp 020-6010680 vrijw.bewijs. Tel. 020-6105478.
340 WINNER, '85, 73.000 km.,
HOOGSTE PRIJS
Golf
Diesel, grijs metall., uitst.
2e auto, ƒ 5.800,- wit, trekh.
staat, 5 versn., apk gekeurd, voor elk merk auto, a contant,
Apk 4/92. Inl.: 023-374209.
b.j.'87, ƒ13.995, 02979-11270. met vrijwanngsbewijs.
Tel. 02990-37825
VOLVO 340 DL
Polo shopper '7-'85, met lichte
In nieuw staat: ƒ 16.100.INKOOP AUTO'S, ± ANWBzij-schade,
65.000
km.
ƒ
5.750.Tel. 020-6121824.
pr., snelle afw. a contant m.
Tel. 02979-84866
vrijw. bew., def. geen bezw.
Volvo-dealer
T.k. GOLF 1.6, 5 bak,'86, rood, Tel. 020-6108280/6149352.
81.500 km. Prijs ƒ9950. Tel.
biedt aan:
Koop- of VERKOOPPLANVolvo 740 GL, blauw met., '89 020-6460552 na 18.00 uur.
NEN' Bel dan snel Nationale
Volvo 740 GL, antra.m.,
'88 T.k. VW Polo, APK, zeer goede Occasionlijn. 023-365206
Volvo 740 Gl, aut., LPG, '87 st., wit, ƒ 6.900,- 020-5476072 of
Te koop gevr. Peugeots 404,
Volvo 740 tuibo, wit,
'86 02972-2908 na 19.00 uur.
504,505, J5,604 TD. Schade of
Volvo 240 GL 2.3, LPG, wit, '88
„SHOWROOM"
heeft
sloop.
Autocommerce,
Volvo 244 GL 2.3, d.blauw, '87
een
oplage
van
7_50.000
ex.
023-338895.
Volvo 460 GL, blauw met., '90
Volvo 440 GLE, blauw met., '89
Volvo 440, rood,
'90
Volvo 360 3-drs., blauw,
'88
Volvo 360 GL sed., gr met., '86 Ford Transit GL 9-PERSOONS- V.W. LT 40, '85, ƒ7.950.Volvo 340 3-drs.1.7, LPG, '89 BUS, Lpg, rood, m. '87 Inruil en fin. mog. Autobedr.
Volvo 340 3-drs., 1.7, wit, '88 ƒ17950.- Leasepr. ƒ511.- pm.
vd. BERG & WIGGERS
Volvo 340 3-drs , 1.7, gr.m., '87 CAR TRADE HOLLAND B.V.
De Wittenkade 182, A'dam
Volvo 340 5-drs., 1.7, rood, '87
Tel. 020-6820475.
Inruil, Fmanc. mogelijk
Volvo 340 3-drs., 1.4, wit, '89 Badhoevedorp 020-6010580
CHEVY VANS
Volvo 340 5-drs., 1.4, grijs, '89
Voivo 340 GL 3-drs. aut. wit, '89 •Mercedes 207 Diesel Bestel, Nieuw en gebruikt; diesel en
benzine. Officiële Europese
Volvo 340 3-drs. aut.,bl.met.,
wit, algeh. nieuw staat m. '89 fabneksgarantie, service en
'87
ƒ 24.950.- Leaseprijs ƒ 699.-pm onderhoud. Import USA Cars,
Opel Corsa 5-drs. 1 3 d.bl., '88 CAR TRADE HOLLAND B.V.
Keurenpl. 9, A'dam-Osdorp.
Citroen BX 16 TRS aut, wit, '86
Inruil, Rnanc. mogelijk
Tel. 020-6670121.
Badhoevedorp 020-6010680

Toyota

Volkswagen

Volvo

Auto's te koop
gevraagd

Bedrijfsauto's

Van Vloten
Amsterdam
Uw volvo-dealer

Campers

RENAULT EXPRESSE Diesel
Van, blauw m. '89 ƒ 9.950.ROMANTIEK & AVONTUUR f
Leasepnjs ƒ 273.- p.m.
Kan allemaal rnet onze
CAR TRADE HOLLAND B.V. Amerikaanse 5-pers campers.
Inruil, Fmanc. mogelijk
Te huur v.a. ƒ 1.200.- p.wk.
Badhoevedorp 020-6010680 Adventure Cars - 02908-6499.

Meeuwenlaan 128
Tel. 020-6369222
Ook voor leasing
VOLVO-NIEROP b.a.:
34014,20000 km., '89; 340 1.4,
60000 km., '89; 340 DL aut.,
28000 km., '89; 440 GL, 50000
km., '89; 460 GLE (nieuw),
groen met., spec. prijs.
Div. 340/360 v.a. '84 t/m '88. 20 Rijlessen & examen aanvragen ƒ 885,Vancouverstr. 2-12, A'dam- Motorpakket inclusief examen-aanvraag ƒ 675,Snelcursus m 2 of 3 weken
west, 020-6183951.
Spoedcursus theorie m 1 dag
Diverse merken auto's, ook automaat
Halen & brengen. Theoriecursus op video gratis
Ruys de Beerenbrouckstraat 157
Zastava Yugo 45, (Fiat 127). Bj.
Tel.: 020-6138473.
1984, APK 4-'92, 60.000 km.,
ƒ1650 020-6948702.
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' 1e 5 AUTOrijlessen + 1e 3
1e 10 lessen a ƒ32 per uur. MOTORrijlessen a ƒ 25 per les.
Michel geeft les m div. talen
Gratis halen en brengen.
020-6853683, b.g.g. 6181775,
Tel. A'dam: 020-6942145.
075-174996 en 02990-34768.
Autorijschool Ferry
Auto goed en goedkoop
1e 5 lessen voor ƒ147,50
Celie 1e 10 lessen ƒ42, 50 p.u.
verzekerd, mnd/kwart. bet.
Tel.: 020-6932074.
Spoedcursus ƒ1555. Theorie
Alle verz. CELIE 020-6416607.
Bovag erk. Rijschool Veronica proefex. a ƒ 6,25. 020-6416607.
• „SHOWROOM" verschijnt Niassstr. 29, A'dam. Voor 60
„SHOWROOM"
.huis aan huis m geheel
mm. ƒ40, 45 mm. ƒ30. Info
Postbus 156,
Amsterdam en omgeving.
Rijschool Veronica: 6656955.
1000 AD Amsterdam

Rijscholen

5 STERREN AUTO EN
MOTORRIJSCHOOL

Zastava

Autofinanciering
en verzekering

A

Wekelijkse Weekmecha-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije-tijd

e

consumenteA y v^rntae?wo rdtdlja?riy£ Caravan en Campinq Rai toont tal van verbeterinqen
' se Caravan en Camping
«•'
«-'

Rai gehouden. Tweehonderd
exposanten tonen op 63 duizend vierkante meter het laatste nieuws over alles wat maar
enigszins met kamperen te
UTOBLADEN présente- maken heeft. Een vooruitblik.
ren wekelijks vele tests
van allerlei nieuwe auto- door Evcrhard Ilcbly
modellen, maar de beste maHet gaat nog steeds goed met de
nier om een wagen te testen is
nog altijd door er langdurig caravan- en campingbranche, maar
mee te rijden. Gelukkig ge- het is niet meer zo 'himmelhochjauchzend' als we de laatste jaren
beurt dat ook.
gewend waren. Onder invloed van de

Autobladen testen
auto's langdurig

Toercaravan biedt veel comfort

A

door Gcrrit Jan Bel
Autovisie gaat er daarbij standaard zestigduizend km tegenaan.
In nr. 22 de eerste indrukken van de
BMW 318i en een verslag van de eerste tienduizend km van de Fiat Tempra stationwagon 2.oi.e.SX. Nog
grondiger zijn de duurtests van AutoWeek, maar die zijn dan ook van
Duitse origine. In nr. 44 is te lezen
hoe de Mitsubishi Galant 2.0 GLSi-X
na 100.597 km werd beoordeeld.
Daarbij gingen de Duitsers niet
over één nacht ijs, want een foto
over twee pagina's toont de volledig
gedemonteerde auto. Bovendien
werden na demontage allerlei onderdelen goed bekeken en daarbij
kwam men er bij voorbeeld achter
dat bij lang achtereen snel rijden het
olieverbruik opliep doordat de vierde cilinder niet zuiver was geslepen.
Een andere manier van duurtest
is het beoordelen van tweedehands
auto's. Ook dat doet AutoWeek regelmatig. In hetzelfde nummer
wordt een oordeel gegeven over de
Golf II. Daarbij komen allerlei typen
aan bod en is een overzicht opgenornen van de tweedehands prijzen
vanaf 1983.
VERVANGEND 'VLEES' • Naast
gewone vleesprodukten zijn er ook
zogenaamde plantaardige vleesvervangers op de markt. Het aanbod
van deze produkten wordt groter.
Koopkracht (november) onderzocht verschillende braadmixen,
worstjes, onbereid vlees, vegetarische hamburgers, schnitzels en vananten. Wat betreft de hoeveelheid
eiwit en ijzer bleken het volwaardige
vleesvervangers. Verder bestaat het
aanwezige vet voor een veel kleiner
deel uit verzadigde vetten. Een interessant artikel voor wie wat meer
wil weten over vleesvervangers. Helaas wordt over één onderdeel niet
gerept: de smaak.

afkalvende economische situatie is
een einde gekomen aan de jarenlange stijgende verkoopcijfers van caravans. Van een sterke daling in de
verkoop is nog geen sprake, wel van
een lichte teruggang.
Voorzitter van het uitvoerend comité, drs. L.A. de Winkel, spreekt
zijn zorg uit over de nabije toekomst. „De rente is, mede door de
situatie in Duitsland, op een nogal
hoog peil gekomen. Ik heb enige
zorg over de prijsvorming. Als ook
maar een deel van de looneisen die
nu in Duitsland worden gesteld,
wordt ingewilligd, zal dat voor de
industrie hogere kosten met zich
meebrengen. De kans is groot dat
Duitse caravans duurder worden,
maar ook bijvoorbeeld de Nederlandse omdat hierin veel Duitse onderdelen worden verwerkt", aldus
De Winkel.
Voor de langere termijn verwacht
hij dat de vraag naar caravans zich
herstelt. Volgens hem zijn er drie
factoren die daarop wijzen. De Winkel: „We zien een zekere vergrijzing
van de bevolking. De senioren zullen
veel vakantietrips maken en lang
blijven caravannen. Ten tweede verwachten we nog een behoorlijke
groei van de inkomens. Ten derde
heeft Nederland een hoge trekhakendichtheid".

Trekhaak
„Bijna veertig procent van alle Nederlandse auto's is voorzien van
trekhaak en het is dus voor veel
mensen gemakkelijk om een caravan of vouwwagen mee te nemen. In
tegenstelling tot Duitsers generen
we ons helemaal niet voor een trekhaak en voor het gebruik daarvan.
We zijn een reislustig volk en willen

N

GELD LENEN - Het wemelt in ons
land van de kredietvormen. Vandaar dat het wel eens goed is als
allerlei mogelijkheden op dat gebied
eens op een rijtje worden gezet. In de
Consumentengeldgids (nr. 4) is dat
gebeurd. Niet alleen wordt er uitgebreid ingegaan op de haken en ogen
rond dit onderwerp, maar er is ook
een overzicht van de verschillende
kredietvormen pgenomen en een
handig schema dat degene die dit
doorloopt brengt bij de meest gebchikte kredietvorm.

Computerdagen
in Jaarbeurs

schipperen in
een kleine caravan; laat staan in
zo'n
minuscule
toiletruimte. Het
aantal modellen
met van buitenaf
• Rechts een Hymer Caravano uit 1961 en links het huidige model (Hymermobil 670). Het inzetje bereikbare taergrechtsboven laat een oppompbare voortent zien
ruimten is vergeleken met vorig
best gezien worden met onze cara- kunststof lij sten. Voor iedereen is de jaar duidelijk toegenomen. Op alle
van. Het komt dus wel weer goed, zo grote eenvormigheid waarneem- mogelijke manieren woekeren de faklinkt inzijn woorden door. Aan het baar. Desondanks blijven de diverse tarikanten met de beperkte ruimte
aanbod zal het in elk geval niet lig- nierken hun specifieke karakter be- en dit leidt soms tot heel aardige
gen. Tijdens de expositie hoeft nie- houden door eigen indelingen, ra- oplossingen. Het nieuws druipt er
mand spectaculaire vernieuwingen rnen en raamindeling. Compacte niet af, maar het is wel mooi allete verwachten, wel verbeteringen. modellen met eindkeuken vormen maal. En comfortabel vooral.
Er blijft dus alle reden om de Cara- een grote groep binnen het totale
van en Camping Rai te bezoeken.
aanbod, wat duidt op toenemende
belangstelling van zowel jonge ge- Oppompbaar
zinnen als senioren voor comfortaOp het gebied van voortenten zijn
Treinzit
bel caravannen. De indeling met een opmerkelijke vernieuwingen doorToercaravans zijn zo allang een treinzit naast de rondgroep is nu gevoerd. Populair zijn de zogevolwassen produkt voor een consu- nog een trend, maar in volgende naamd modulair opgebouwde voorment die prijs stelt op comfort. De jaargangen ongetwijfeld ingebur- tenten met voor- en zijwanden die
trends van weleer zijn gemeengoed gerd tot de normaalste zaak op de zowel uitritsbaar als verwisselbaar
geworden. De interieurs variëren camping. Het heeft zonder meer een zijn. Aanpassing aan de windrichvan licht tot de traditionele donkere sterk ruimtelijk effect.
ting is hierdoor optimaal mogelijk.
houtkleur. Fabrikanten streven er
Dit laatste komen we dus ook na- De oppompbare voortent en de eenoverduidelijk naar het leefcomfort drukkelijk tegen in de toiletruimten stoks voortent zijn nog betrekkelijk
op zo hoog mogelijk peil te brengen van de caravan anno 1992, dit dank- nieuw en de trend naar meer licht
en dat is zichtbaar. Opmerkelijk is zij veelvuldig gebruik van grote spie- (panoramavensters) zet door.
de toepassing van een superharde, gels. De meeste caravans ogen van
Nu we het toch over tenten hebkrasongevoelige kunststof voor het binnen dan ook veel ruimer dan ze ben, die kenmerken zich meer en
totale front van de caravans. De inte- in werkelijkheid zijn, want }ioe we meer door het enorme opzetgemak.
rieurdelen zijn overal afgewerkt met het ook wenden of keren: het blijft Het gehannes met tal van losse stokken en gesjouw met loodzware zakken is voorbij. Karsten Tenten heeft
een oppompbare tent staan die tijdens een test zowaar windkracht 12
overleefde. Het opzetten gaat razendsnel en haast vanzelf met hulp
van een kleine compressor.
voor niets. Sinds kort kan men nu oversteekt, groeit nog steeds. TeDe traditionele vouwwagen betelefoneren uit een vliegtuig. Singa- recht, want de veerboten die naar staat niet meer. Dit vooral in Nederpore Airlines is de eerste luchtvaart- Sheerness varen lijken meer op crui- land zo populaire kampeermiddel is
maatschappij en met de Skyphone seschepen dan op zo maar een over- over de gehele linie gemoderniseerd
Service kan men, ergens hangend in zetboot. Even buiten Sheerness, een en zeer comfortabel uitgerust. Dit
het luchtruim, zijn komst naar huis niet al te fraaie plaats, is er het geres- blijkt niet alleen uit de moderne
taureerde dokkengebied van Chat- kleurstelling van wagen en tentaankondigen.
ham (van de tocht uit de geschiede- doek, maar ook uit de technische
PAARD • Het toenemend aantal nisboeken) en dat is een bezoek ze- uitvoering. Compleet uitgevoerde
paardrijders is ongetwijfeld gebaat ker waard. The Historie Dockyard is (berm)keukens, verfijning van de
bij de uitgave van de ruiterroutegids een levend museum en vorig jaar toch al sterke tentdoeksoorten, toevoor de Veluwe. Een praktische bezochten meer dan honderddui- passing van vaste deksels: het zijn
gids, passend in de jaszak. De sa- zend Nederlanders deze plaats waar aspecten die wijzen op een volwasmenstellers wijzen op het handige o.m. onze eigen Michiel de Ruyter sen produkt dat aan de moderne eikarakter: voor het paard hinderlijk ruimschoots aan bod komt.
sen voldoet.
geflapper van landkaarten is voorbij
en al rijdend op de paardenrug kan
VOORDEEL - Voor nog geen zede route worden bepaald. Meer in- ventig gulden per nacht kan men Pick-up
formatie over deze gids van ƒ 15,-: deze herfst en winter van donderdag
Dezelfde lijn kan weer worden
tot maandag overnachten plus ont- doorgetrokken naar de kampeerautel. 073-422227.
bijten in alle 33 Holiday Inn Hotels to's. De indelingen worden hier
VERZET - Wordt Vervolgd heet de in plaatsen als Londen, Edinburg, steeds beter. Vroeger ging men bij
interessante tentoonstelling in York, Lincoln en Cambridge. Boven- het ontwerp uit van een bestaand
Leeuwarden, waar elf Friese kunste- dien mogen in totaal drie kinderen chassis, wat vaak niet bevorderlijk
naars exposeren ten bate van Am- onder de negentien jaar gratis bij was voor een efficiënt gebruik van
nesty International. Dit alles t/m 31 vader en moeder op de kamer loge- de schaarse ruimte. Kampeerauto's
december in het verzetsmuseum ren. Info: Brits Toeristenbureau, worden tegenwoordig ontworpen op
basis van de eisen die de gebruiker
van di. t/m za. tien tot vijf uur, zo. 020-6855051 of 09 44 716309141.
één tot vijf uur.

Weekend Ardenner gastronomie

COMPUTERS - Er zijn twee soorten computerprogramma's:
die
waarvoor moet worden betaald en
programma's die gratis geprobeerd
en gekopieerd mogen worden. HCC
Nieuwsbrief van november testte
enkele probeerprogramma's: The
Last Byte, Merlin, Habo, Memory
Lane, Power Menu, China Challange, ResEdit, AsEasyAs, NewSpace
en WPS Utilities. Daarnaast wordt in
een artikel uiteengezet hoe software
voordelig in het buitenland kan worden gekocht.
Verder getest in HCC: Band in the
Box (een MIDI-programma voor
muzikanten die op een eenvoudige
manier de basisbegeleiding voor
hun muziek willen regelen), Video
enhancer voor Amiga, Canon Ion
PC-Kit (foto's in de computer), Ven- • Wandbespanning 'de Fluitspeler',
tura voor de Mac, Applause II (to- batik van Chris Lebeau; te zien in
Foto Haags Gemeentemuseum
taalpakket voor grafische presta- Tilburg
ties) en de Commodore Dynamic
OVEMBER IS de maand
Total Vision (multimedia als nieuwe informatiebron).
bij uitstek om, net voor
MAALTIJDEN - Vers bereide kant
en klare maaltijden bevatten weinig
vitaminen, een beperkte hoeveelheid zout en glutaminezuur. Daarnaast blijkt er een grote kans te zijn
op de koop van een bedorven maal.
Deze conclusies staan in de Consumentengids (november) na een onderzoek naar veertig ambachtelijk
bereide schepmaaltijden van sla§ers, poeliers, toko's, supermarkten
en traiteurs. Dergelijke maaltijden
kunnen niet meer zijn dan een noodgreep, vindt de Consumentenbond.
Wie er desondanks aan wil beginnen
moet ze dóór en dóór verwarmen en
aanvullen met groente of salade.
Een betere keus bieden houdbare
maaltijden uit diepvries, blik of folie. Maar ook die zijn aan de karige
kant en moeten worden aangevuld
met groente of salade.

KciLictie.idrcs ATV:
postbus 21D4. 1000 CC Amstcrd.im,
tel 020 - 562 2S40 (.illcon 's morgens)
Coördnntic.': l nidy Steenkamp
i n . Kuil Bussc

de echte winter komt,
nog een trip te maken. De bossen zijn in vuur en vlam en in
de steden is er het grote aanbod van tentoonstellingen.
Voor dichtbij en ver weg en in
elke prijsklasse hierbij een
aantal tips.
door Leni Paul

BATIK - Niet alleen Indonesië
kent de batikkunst, in eigen land is
er sinds het eind van de vorige eeuw
een groepje kunstenaars actief met
deze uit het Verre Oosten afkomstige techniek. In het Nederlands Textielmuseum in Tilburg is een tentoonstelling te zien van de Nederlandse batikkunst uit de periode van
Art Nouveau en Art Deco (18901930). Behalve stoffen zijn ook voorwerpen te bekijken. Na Tilburg
lonkt Parijs al naar deze collectie,
dus snel voor 15 december naar Tilburg. Geopend: di. t/m vr. van tien
tot vijf uur, zaterdag en zondag van
twaalf tot vijf uur.

Kruiswoordpuzzel

ARDENNEN - Dichtbij en lekker,
zo zou je een weekend Ardenner gastronomie kunnen noemen. In het
boekje Tables d'Ardenne et Meuse
stellen 150 hotels uit de provincies
Luik, Luxemburg en Namen hun
gasten-, zaken- en vriendentafels
voor. In elke categorie is iets voorMALTA - Voor de sportievelingen
handen. Info: Belgisch Verkeersbual vast goed te weten om te kunnen
reau, 020-6245953.
gaan trainen. Op 16 februari 1992
SPINSELS - Weinig mensen zijn wordt de Marathon van Malta gedol op spinnen. Toch zijn ze nuttig, houden. Het is de tweede sinds 1986
zo roept de VW in het Brabantse en er zijn nu al inschrijvingen uit
Drimmelen en daarom is er tot 6 Australië en Amerika binnen. Er
januari in het Biesbosch Bezoekers kan op dit mooie eiland een hele en
Centrum de tentonstelling Spinsels een halve marathon worden gelopen
en Verzinsels te zien. Foto's uit het en er is zelfs een kinderloop van vier
spinneleven, levende spinnen en de km. Ook in de winter is het hier mild
schilderijenexpositie 'Spinnen in en in februari is het er tussen 15 en
Airbrush' van de Belgische bioloog 20 graden Celsius. Info: Malta NatioJan Bosselaers. Open van dinsdag- naal Verkeersbureau, tel. 020vrijdag van tien tot vijf uur en zater- 6207222.
Welk woord kunt u maken
dag van één tot vijf uur. Info: 01626met de opgegeven letters?
CHATHAM - Het aantal reizigers 3 - 8 - 1 3 - 1 4 - 6 4 - 1 8 - 4 1 - 3 3 - 6 4 82991.
dat vanuit Vlissingen met één van de 1 9 - 1 - 3 1 - 2 2
TELEFOON - De techniek staat schepen van de Olau Line de zee
(ADVERTENTIE)

"IN ONS HUIS WORDT ECHT GELEEFD,
DUS MOET ONS INTERIEUR TEGEN EEN STOOTJE KUNNEN"
Zij vonden 't bij Van Reeuwijk Nieuwe Stijl

"Wc hebben een jonge belhamel en een speelse
hond. Een prima stel, maar het kan er wel eens
ruig aan toe gaan. Gelukkig hoeven wij ons
daarover geen zorgen te ma.....
».
ken. Want bij Van Reeuwijk

in Diemen vonden we een schitterend intcrieur, helenv.ul naar onze smaak. En het kan
nog tegen een stootje ook. Da.ir zijn we erg
••-•
blij mee. En die t\\ee ook.
Kunru;n zc um
'

Sniqi 7, McHlicIhmilcuHl Diemen. ((U») fi'W l '
TOPMERKKN ALS IXOLUX, 1 1UI.STA EN PARADE TAPIJT. SKANDIN WISCI ir. rAUTIX'II.S.

stelt. Vervolgens wordt daar een i;eschikt voertuig bij gezocht. Als dit
met beschikbaar is, wordt een chassis gebouwd.
Toch is het opvallend dat in feite
maar een beperkt aantal auto's geschikt is voor deze functie. In totaal
zijn er slechts vijftien merken die als
dragend voertuig worden benut. De
markt voor afzetsystemen groeit
snel omdat pick-ups, al dan met met
dubbele cabine, zich in toenemende
belangstelling mogen verheugen. De
Shadow Cruiser is zo'n systeem.
\ an Amerikaanse origine met alle
luxueuze snufjes vandien. De goedkoopste kost 45 duizend gulden en
heeft een lengte van 648 centimeter.
Tegen bijbetaling kun je nog wat opties toevoegen als airconditioning,
buitendouche, luxaflex, automatische boiler-ontsteking en een tweedeurs koelkast.

Accessoires
Veel bezoekers komen speciaal
voor de accessoires. Het aanbod is
overweldigend. Het wordt de kampeerder op alle fronten steeds gemakkehjker gemaakt. Er wordt echt
niets meer aan het toeval overgelaten. Het grootste assortiment vinden we bij de chemische toiletten,
waterinstallaties, verhchtingsartikelen en voortenten en luifels. De
belangstelling voor zonnepanelen
heeft het assortiment aangevuld
met artikelen op het gebied van toegepaste elektronica, bijvoorbeeld
schotelantennes.
Heel aardig om te noemen is de
Motor Mover, voor wie er ruim 1700
gulden voor over heeft een uitermate handig apparaatje. De Motor Mover is een elektronisch neuswiel
waarmee iedere caravan moeiteloos
voor- en achteruit gereden kan worden. Het werkt op een 12 Volts accu.
Te bezichtigen bij stand 409a.
De tentoonstelling laat eigenlijk
maar een conclusie: Kamperen is
leuk, maar het moet wel leuk blijven. Want zelfs voor de avontuurlijke kampeerder zijn de artikelen die
het comfort verhogen in ruime mate
aanwezig.
De Caravan en Camping Kai is van 22 tot
en met 27 november dagelijks geopend van
tien tot zes uur. Voor gezinnen (tuee \ol\iassenen en maximaal drie kinderen) geldt een
speciaal tarief van 27 gulden \ijfiig. Kinderen van twee tot acht jaar kunnen gedurende
het bezoek van de ouders voor enkele uren
worden ondergebracht in een crèche.

Do Hobby Computer Club
(HCC) organiseert op vrijdag 22
en zaterdag 23 november voor
de vijitiende maal de HCC Microcomputer Dagen in de
Utrechtse Jaarbeurs.
Tijdens de HCC Dagen clemonstreert Wordperfect Nederland de nieuwste uitvoering van
het tekstverwerkmgsprogramma Wordperfect onder Windows.
Een tweede primeur is de
nieuwste versie van het taesturingssysteem OS/2. De IBM-PC
gebruikersgroep van de HCC
demonstreert de 2.0 versie.
De 15e HCC Microcomputer
Dagen staan in het teken van de
netwerken. Afdeling Utrecht
van de computerclub bouwt een
filmstudio waar met behulp van
een netwerk allerlei opnamen
worden gemaakt en bewerkt.
De HCC Politie en Computers
Gebruikersgroep demonstreert
hoe meldingen via de meldkamer in de computer worden verwerkt. Een demonstratie van
het Herkennings Dienst Systeem laat zien hoe er snel kan
worden gezocht naar vermiste
goederen en gesignaleerde verdachten.
De HCC DOS gebruikersgroep organiseert een programmeerwedstrijd. Een landelijke
jury zal de inzendingen beoordelen. De jury zal onder andere
letten op originaliteit, nieuwe
toepassingsgebieden,
maatschappelijke relevantie en
bruikbaarheid. Op de HCC Dagen in 1992 worden de prijzen
uitgereikt.
Oc openingstijden van dr HCC Microcomputerdagen zijn van tïrn tot vijl'
uur. De entreeprijs bedraagt tien gulden. I ICC leden en bezoekers die zich
direct aanmelden als lid hebben gratis
toegang.

Verhalenwedstrijd
De inzendingen voor de verhalenwcdstrijd lopen al aardig binnen op onze ATV-redactie. Degene die nog zin heeft om mee te
doen kan voor 6 december een
kort verhaal van maximaal 600
woorden naar onze redactie
(adres zie boven) sturen. De
hoofdprijs is een boekenbon van
150 gulden. Het winnende verhaal wordt tegen het eind va;i
het jaar op deze pagina gepubliceerd.

Met Weekmedia goedkoop
naar eerste Ben Hnr-film
N HET SFEERVOLLE AmTuschinski
Itendsterdamse
Theater wordt zondagoch17 november de eerste

staatsman) Het boek ontving de
pauselijke zegen.
De honderdveertig minuten durende film vertelt het verhaal van de
Joodse jongen Ben Hur en de Romein Messala. Een dikke vriendschap die uiteindelijk geen standhoudt door steeds grotere conflicten
tussen beide volkeren. Beiden worden door een 'ongelukkig' voorval
eikaars vijanden.

Ben Hur-film vertoond die ooit
gemaakt is. De originele muziek van deze 'stomme' film uit
1925 zal gespeeld worden op
het beroemde Tuschinski
Wurlitzer orgel. De regie was
destijds in handen van Fred
Niblo en Ben Hur wordt ver- Orgelpijpen
tolkt door Ramon Novarro.
De filmmuziek zal, net als m de

HORIZONTAAL: l doorschijnend;
11 rij palen; 12 min; 14 militaire rang;
15 wig; 17 dwaas; 18 trekdier; 20 vaartuig; 22 kleurlinge; 25 lidwoord; 26
naaldboom; 28 begrip; 29 stad in Italië; 30 militaire kleding; 32 handwarmer; 33 Russische munt; 34 oude
lengtemaat; 35 ijzeren mondstuk; 37
vr. rund; 38 zangnoot; 39 pi. in Z.Holland; 40 gezelschapsspel; 41 naschrift; 43 dun; 45 afgemat; 46 dagelij ks bestuur; 47 opstandeling; 49
vruchtenat; 51 myth. fig.; 53 rijstbrandewijn; 54 vlies; 56 lichtende
ster; 57 vis; 58 soort net; 60 Eng. titel;
61 chem. symb.; 62 grappenmaker;
63 tweetal; 65 loofboom; 66 onwaarheid; 69 stoep; 71 beroep.
VERTICAAL: l geheel de uwe; 2
recht water; 3 stad in Duitsland; 4
telwoord; 5 heilige; 6 chem. symb.; 7
spelleiding; 8 slotwoord; 9 deel van
de hals; 10 voorz.; 11 tas; 13 deel van
een breuk; 14 roddel; 16 bouwstof; 19
vis; '21 vaatwerk; 23 lijmstof; 24 koraalbank; 25 klimplant; 27 afdeling;
29 Europeaan; 31 vrucht; 33 zuil; 36
korte tijdsduur; 37 toiletart.; 42 harem; 44 deel van het jaar; 46 zinspreuk; 48 danspartij; 49 bladplant;
50 duinvallei; 52 uitbundige kleding;
54 riv. door Berlijn; 55 voorm. residentie op Java; 58 voedingsmiddel;
59 Europeaan; 62 telwoord; 64 lofdicht; 67 laagtij; 68 deel van de dag;
69 burgerlijk wetboek; 70 bijwoord.

Ben Hur is de tweede film in een
serie van vijf, die
door Cannon Cinema b.v. in samenwerking
met het Nederlands Filmmuseum onder de
titel 'Klassieke
meesterwerken
herleven in een
sfeervolle entourage' wordt gebracht.
Het klassieke
meesterwerk
Ben Hur wordt
beschouwd als
de film waarop
het etiket epos
(heldendicht)
ten volle past. De
film is een legendarische produktie,
vooral omdat hij één van de meest
spectaculaire opnamen bevat die
ooit op film zijn opgenomen: de wagenrennen.
Het boek Ben Hur verscheen m
1880 en is geschreven door Lewis
Wallace (zuidelijk generaal en gouverneur van Nieuw Mexico, jurist en

twintiger jaren, gespeeld worden op
het Wurlitzer/Strunk theaterorgel
Dit speciale muziekinstrument,
waarvan er nog
maar enkele in
Nederland zijn,
is voorzien van
allerlei speelhulpen. Het mstrument
bestaat
verder uit zo'n
duizend orgelpijpen.
Weekmedia
biedt u de gelegcnheid
deze
unieke tilm met
'live
achtergrondmuziek'
zondagochtend
om half elf te bekijken met een reductie van drie gulden op de toegangsprijs Door middel van het invullen van onderstnande bon, maar wel na eerst telefomseh gereserveerd te hebben (tel
020-6230655, tussen twaall 's middages en zes uur 's avonds), betaalt
men m plaats van negen slechts zes
gulden per persoon.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon
en na telefonische reservering bij de kassa van Tuschinski,
tel. 020-6230655 (dagelijks van 12.00 - 18.00 uur) betaalt u in
plaats van ƒ 9,- slechts ƒ 6,- per persoon (max. 4 pers. per
bon) voor de vertoning van Ben Hur op zondagochtend 17
november 1991 om 10.30 uur.
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Aantal personen (max. 4 per bon): —

geeft u meer1.
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Dit weekend

g i ST* UCA N l

Kerkplein 8 / 2042 JH Zandvoort
Telefoon 02507 - 1 3599

.
vraagt:

CHIPOLATASCHNITT
ROOMBOTER
AMANDELSTAAF

interieurverzorgster
voor enkele ochtenden per week.
Inl.: Mevr. Holleman -

9,25

GEZICHTSBRUINER
2 gezichtsbruiners

-GcAte
HOGEWEG 28, TEL. 12989
Bloem endaal aan Zee
Tel.: 023-252280

En het prachtige uitzicht is geheel gratis.
Alle dagen van de week
zijn wij geopend en
wij beschikken over een
ruime eigen parkeergelegenheid.

ZONNEBANK

Wie z'n schoen zet bij

J. VAN CAMPEN & ZN
krijgt lekkers!
Kinderen
t/m 10 jaar
mogen hun
schoen
zetten op
vrijdag 29
november/
zaterdag 30
november
en dinsdag
3 december

normaal 12.50

GEZICHTSBRUINER

3 gezichtsbruiners

DIVERSE
WÏLDGERECHTEN
Daarnaast kunt ja natuurlijk
een keuze maken uit onze
uitgebreide menukaart met
vele vlees- en visgerechten.

PASSAGE 42
AANBIEDING 15 NOVEMBER - 15 DECEMBER

200 gram

o.a.
wildzwijn, hazerug, eend.

ZONNESTUDIO

normaal 15.15 minuten

1 gezichtsbruiner

l keer

Abonnement

10 keer

ZONNEBANK

5 gezichtsbruiners

l keer

Abonnement

10 keer

nu

10,12.50

GEZ8CHTSBRUINER

a.s.

2 gezichtsbruiners

l keer

Abonnement

4 keer

GEZICHTSBRUINER
* Sinterklaas-Schoenen-Surprise-Aktie bij

3 gezichtsbruiners

l keer

Abonnement

4 keer

J. van Campen & Zn.
LET OP!!!
Bij besteding van minimaal ƒ9,ontvangt iedere klant vanaf 16 november a.s. een „SINT NICOLAAS SCHOEN AKTIE LABEL".
Tijdens de SINT-AKTIE DAGEN
mogen de kinderen hun schoentje, voorzien van dit (ingevulde)
label zetten in de winkel bij J. van
Campen & Zn.
En ... natuurlijk 'voor het paard
wat brood, wortelen of stro.

Algemeen

Fred Hehl
Autobedrijven BV
keuze uit ruim 100 stuks
EEN KLEINE GREEP UIT ONS GROTE AANBOD OCCASIONS:
Alfa 75 1.8 LPG instal. Ferrarirood, alle opties . .'90 ƒ 19.950
Alfa 164 3.0 V6 Turbo Diesel diep d.bl., alle opties.'90 ƒ 34.950
Alfa 164 30 V6 Ferrarirood, 16 inch velg. zéér compl..'90 ƒ 39.950
Audi 80 1.8 S Serret, zwart, LPG, 16" velg., sch.dak,.'89 ƒ 24.950
Audi 80 Diesel Zender, Ferrarirood
'90/27.950
Audi 80 1.8 S. Serret 66KW, LPG-onderb. etc. . .'91 ƒ32.950
Audi 90 2.3E 2 drs coupe, 5 cil., 100kw bijz. apart.'90 M9.950
Audi 100 CS 2.3 E, 138-pk, zwart, LPG, Treser uitv..'86 ƒ 15.950
Audi 100 CC Automaat, diamantzwart, schuifdak '88/17.950
BMW 318 inj. 4 drs., diamantzw., 5 versn., doorlock.'90 ƒ 24.950
BMW 320i 4-drs., 6 cil. sportvlg., 5 versn., doorlock'86 ƒ 15.950
BMW 324 TD Diesel, 4 drs. uitv., d.blauw met. .'89 ƒ22.950
BMW 520i LPG.inst. petrolblauw, spec. velgen . .'90/39.950
BMW 524 TD Turbo Dsl, aut., petr.blauw, alle opties'87 / 15.950
BMW 530 inj. alpinewit, zw. leer, DBS velg. etc. .'90 ƒ49.950
BMW 530 inj. Alpina, diamantzw., 17 inch velgen,.'89 ƒ 49.950
BMW 730i, autom., sportv., alles elektr., 84.000 km..'88 ƒ 39.950
Citroen BX 1.9 TRD Turbo Diesel, 5 versn. stuurbekr..'90 ƒ 19.950
Citroen CX 2.5 turbo limousine, 1e eig., alle opties.'87 ƒ 12.950
Daimler 3.6 Sovereign, leer int. alles elec. airco, .'90 ƒ69.950
Fiat Croma 2.5 Turbo Diesel anthrac.met. alle opties'89 ƒ 19.950
Ford Sierra 2.3 CLX Diesel, rood, spec. uitv. sedan'90 ƒ 19.950
Ford Sierra 2000I CLX inj. zwart, spec. uitv., sedan'90 ƒ 19.950
Ford Scorpio 2.8i Ghia, zilver met., etc
'88 ƒ 17.950
Ford Scorpio 2.9i Ghia aut., Burguntrood, alle opties.'89 ƒ 24.950
Honda Legend 2500 inj. 24 klepper, V6, Anthraciet'89 ƒ 24.950
Jaguar 3.6 Sovereign, beige met., grijs leer, alle opt..'88 ƒ 49.950
Lancia Thema IE, diamantzw., Alc.leer, zeercompl..'88 ƒ 17.950
Lancia Thema Allernieuwste model !! diepblauw .'90 ƒ24.950
Lancia Prisma Monte Carlo, ant.grijs, zeer sport. '89 ƒ 15.950
Merc. 190 E, A.M.G.-uitv., schuifdak, sportv. verlaagd'84 ƒ 19.950
Merc. 190 Diesel, 2.5, 5 cil., stuurbekr
'88 ƒ34.950
Merc. 190 Diesel, nieuwste m., zw., getint gl. . .'90/39.950
Merc. 200 LPG.inst., anthr.met., schuifdak . . . .'86/27.950
Merc. 200 TD diamantzwart, spec. velg., zw.leer .'89/48.950
Merc. 220 E ivoor, donkerget. glas, stuurbekr. etc..'88 ƒ 29.950
Merc. 230 E, AMG aut., 16 inch velgen, verl. etc..'86 ƒ 29.950
Merc. 230 TE Station, 5 versn., schuifdak, ABS .'87 ƒ39.950
Merc. 260 SE aut., zwart, zonw. glas, sch.dak, etc..'87 ƒ 32.950
Merc. 300 TE Station Aut., airco
'87 ƒ49.950
Merc. 380 SEC Coupé, 1e eig., AMG velg
'84 ƒ49.950
Mercury Sable LS 3.8 LPG inst. petrol, alle opt. .'89 ƒ26.950
Mercury Sable Station 3.8 LS inj., duurste uitv., leer.'89 ƒ 29.950
Nissan Silvia 1.8 Turbo, stuurbekr., 5 versn. etc. .'87 ƒ 12.950
Nissan Bluebird 2.0 LX diesel, Trend, saffier . . .'89 ƒ 14.950
Nissan Laurel 2800 SLX diesel, diepbl., alle opties.'90 ƒ 22.950
Opel Vectra 1800 inj. GT, 5 drs, HB Ferrarirood, LPG.'91 ƒ 28.950
Opel Omega 2.3D, diam.zwart met zonw. glas .'90 ƒ22.950
Opel Omega 2.0 Gli inj., nieuwste model, LPG .'90/24.950
Peugeot 205 XS, spec. bekl., 5 versn., doorlock .'88 ƒ 12.950
Peugeot 405 GR 1.6,'LPG inst., diepbl., 5 versn. etc-..'90/ 17.950
Peugeot 405 GR LPG-inst., diam. zwart, alle opties . ƒ 19.950
Renault 21 GTD Nevada, Stationcar, nieuwste model'90 ƒ 24.950
Rover 820 Si, 5 drs. HB, ferrarirood, sportv. . . .'90 ƒ24.950
Rover 827 Sterling 24 V inj., alle extra's, ook LPG.'SS ƒ 17.950
Saab 900 C 2-drs. coupé, nieuwste model !!, . .'90/22.950
Saab 9000I CD, Corps Diplom.-uitv.! 4-drs. sedan . ./34.950
Volvo 240 GL, LPG-inst., 5 versn., stuurbekr., 1e eig..'87 ƒ 12.950
Volvo 240 GL 2.3, automaat, LPG, stuurbekr. . .'88 ƒ 17.950
Volvo 440 GL, LPG, maroonrood pullman bekl. .'90 ƒ 19.950
Volvo 740 GLE diesel, diepblauw, sportvelg. 1e eig.!!.'85 ƒ 9.950
Volvo 745 GL stat.car. LPG inst. airco, zeer compl..'88 ƒ 26.950
Vlotte financiering of lease mogelijk.
Eventueel 2 jaar garantie
Alle auto's grondig nagekeken en gekeurd,
met originele kilometers en afgeleverd met nationale autopas !!

Fred Hehl Autobedrijven

/

*>

PASSAGE 42 tel. 12500
Met spoed gevraagd

KAN JIJ OOK NIET SPAREN?

J. van CAMPEN & Zn

WINKELBEDIENDE M/V

schoen- en sleutelservice
autosleutels op code

Maar wil je in het jaar 2006 wel
ƒ40.000 op je spaarrekening?

Slagerij O. Mantel

Cornelis Slegersstraat 2

Tel. 15449

part-time of full-time

Schoolstraat 3, Zandvoort
Tel. in|.: 023-354871
na 19.00 uur: 023-282716

Leeuwerikenstraat 14/4:
Driekam.app. (vh 4) op 4e et., groot balkon zuidInd. entree, hal, Woonk.: 2 si k keuken met
inb.app., badk. met douche en wastafel. Serv.Kƒ 4oO,- p m
Vr.pr.
K ƒ 149.000,- k.K.
Garage ƒ15.000,-k.k.
'
Burg. van Fenemaplein 6A3:
Op uitstekende lokatie gelegen driekam.app. op
8e et. Uitzicht op ?ee. Balkon aan oost- en westzijde. Ind. entree, hal, woonk., keuken met irtb.app., badk. met douche en toilet, 2 sl.KServ.k./506,- P . m .
Vr.pr. ƒ240.000,-k.KBurg. van Fenemaplein 16/3:
Driekam.app. (vh. 4) op 2e et. Balkon aan
oost-en westzijde. Uitzicht op zee. Ind. entree,
hal, L-vorm. woonk., 2 sl.k., toilet, badk. met
ligbad, keuken met inb.app. Setv.k. ƒ 425,- p.rr).
Vr.pr. ƒ250.000,- k.KMarisstraat 48:
Goed onderh. tussenwen, met voor- en
achtertuin. Ind. entree, hal, gang, toilet,
doorzonwoonk., keuken, 1e et. 3 sl.k., badk.
met wastafel, ligbad en toilet 2e et. zolder
bereikbaar via vlijotrap. Voorzijde v.v.
thermopane begl. en hardhouten kozijnen. c.VVr.pr. ƒ295.000,- k.KThorbeckestraat 42:
Ruime tussenwon. jn centrum, geschikt voor
zomerverhuur. Ind. beg.gr. 3 sl.k. met wastafel,
badk. met douche en toilet, 2e toilet, 1e et. ha',
gang, toilet, woonk. met open haard en
parketvl., luxe keuken met inb.app., balkon voor
en achter, 2e et. gangj 3 S|ik met wastafel,
badk. met douche en toilet, balkon voor en
achter. 3e et. 2 sl.k. met wastafel.
Parkeergelegenheid Op eigen terrein (3 auto's).
De woning is ged. v.v. thermopane begl.
Vr.pr. ƒ345.000,- k.K-

VAN

SOUND OF THE
SIXTIES
IN DE MEERVAART
VRIJDAG 22 NOVEMBER 1991
THESHOES

RESERVEREN! 020-6107393(1.ZATUSSEN11,00.16,OOÜÜR)
DEMEERVAARTOSDORPPLEIN205AMSTERDAM •:.

Bon voor onze lezen
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na
telefonische reservering bij de kassa van de Meervaart, tel. 0206107393 betaalt u in plaats van ƒ 22,50 slechts ƒ 19,- per persoon
(max. 4 pers. per bon) voor de Sound of the Sixties op vrijdag 22
november 1991.

Tel. 023-292400
Donderdag en vrijdag koopavond tot 21.00 uur.
Peugeot 205 Diesel, '
ƒ13.750.-, Peugeot 205 XL
Magnum, '89, ƒ 14.500,-, Ford
Sierra Diesel, '86, ƒ11.950,Ford Escort, '82, ƒ 4.750,- BMW
318 i, 5-bak, '81. ƒ 3.950,Mazda 323 HB, '85, ƒ7.850,Opel Ascona 16 S HB, '83,
±50 auto's, APK gek. Den ƒ3.950.Brielstr. 18, A'dam, zijstr. HaarVAN OSTADE GARAGE
lemmerw.
bij
molen. v. Ostadestr.182, 020-6625428,
02Q-844079, Tevens INKOOP.
maandag t/m vrijdacy.

T. C. van Mourik
Verzekerings-, pensioen- en hypotheekadviseur.

KRUISWEG 1493, HOOFDDORP
verbindingsweg Hoofddorp en Heemstede bij Schiphol

Nissan Cherry 1.3 DX, bj. '83,
APK, zeer nette auto, ƒ 2.950,Mitsubishi Galant 1.6, wit, bj.,
'84, goed rijdende auto,
ƒ3.950,- 020-6105478.

Bel. 02507-19602

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

Naam:
Adres: —
Woonplaats:
Postcode:
Aantal personen (max. 4 per bon):

,WEEÏ

geeft u meei

io

650.000 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

Donderdag 21 november 1991

51e jaargang nummer 47

Los nummer ƒ 1,50

Oplage: 5.100

Wijk verlost van
vervuilde grond

Onderzoek
De Stichting Zandvoort-Zuid
*l
dringt bij de gemeenteraadsO
leden aan op een verdergaand onderzoek naar mogelijke oplossingen
voor de verkeersproblematiek.

ZANDVOORT - De gemeente is deze week begonnen de grote
berg vervuilde grond aan de Nicolaas Beetslaan op te ruimen.
De werkzaamheden nemen ongeveer zes dagen in beslag. De
gemeente Beverwijk gaat de grond gebruiken als tussenlaagvoor de voormalige CAIJ-vuilnisbelt. Zandvoort betaalt enkel de
transportkosten, een bedrag van 95.000 gulden.
Met deze oplossing wordt flink
wat geld uitgespaard. Van gemeentezijde wordt daarop gewezen. Normaal gesproken zou afvoer van een
dergelijke hoeveelheid vervuilde
grond, zo'n vijfduizend kubieke meter, ongeveer 800.000 gulden gekost
hebben. 'Een dergelijke investering
zou een groot beslag leggen op de
gemeentelijke middelen', zo wordt
medegedeeld. 'De gemeente heeft
dan ook naarstig gezocht naar andere mogelijkheden om de grond op
verantwoorde wijze af te voeren'.
Dat laatste heeft ten opzichte van de
oorspronkelijke raming een besparing opgeleverd van zeven ton.

Milieu-eisen
Beverwijk is bereid gevonden de
grond, de toplaag van de voormalige
voetbalvelden aan de Nic. Beetslaan
en Van Lennepweg, 'om niet' te ontvangen. Zij zal deze gebruiken als
tussenlaag voor de voormalige CAIJ-belt. Deze gemeente heeft verzekerd dat de - met metalen - licht
De gemeente hoopt binnen enkele dagen alle met metalen vervuilde grond verwijderd te hebben.
Foto: Bram Stijnen
verontreinigde grond volgens de geldende normen wordt hergebruikt.
Dat laatste was niet mogelijk in
Zandvoort, daarvoor waren er geen
locaties beschikbaar. Door de nieuZANDVOORT - In de Brederode- we milieu-eisen mag dit soort grond
straat is zaterdagnacht rond vier uur niet meer gebruikt worden in woondoor onbekende oorzaak een auto in wijken.
brand gevlogen. De 41-jarige eigenaresse kon nog net voorkomen dat
haar woning afbrandde. De auto
stond ernaast geparkeerd. De vrouw
werd wakker toen de woning vlam
vatte, dankzij haar ingrijpen liep het
ZANDVOORT - De aankoop van de voortuin, nu nog eigendom Volgens Van den Broek is nie- huis slechts lichte schade op. De
van de gemeente, wordt voor de bewoners van de Zandvoortse- mand verplicht de grond te kopen of brandweer heeft het vuur gedoofd
huren. „En de vergoeding - die maar was te laat voor de auto, deze
laan, Haarlemmerstraat en Hogeweg mogelijk een stuk goedko- te
ervoor gevraagd wordt - verhogen, brandde volledig uit.
per. Burgemeester en wethouders onderzoeken momenteel, in kan
helemaal niet. De enige functie
overleg met notaris Gielen, of de overdrachtskosten gedrukt
die heffing is, aangeven dat het
kunnen worden. Een van de bewoners van de Zandvoortselaan, van
geen eigendom is, ten einde verjaVan den Broek, pleit voor verdergaande veranderingen. „Mijn ring te voorkomen". Het zou volgrond is helemaal niets waard voor de gemeente. Ik ben bereid gens hem ook niet fatsoenlijk zijn de ZANDVOORT - Uit een café in de
ZANDVOORT - De Zander een symbolisch bedrag van een gulden voor te betalen".
prijs plotseling te verhogen. „Als er Zeestraat zijn vrijdagnacht een aan- •voorters zullen hun inkopen
al zo'n zeventig jaar een hekje staat tal pasjes en een onbekend bedrag voor Sinterklaas en Kerstmis
en er een vergoeding voor is betaald, aan geld weggenomen. De inbreker voornamelijk overdag moeten
Het gemeentebestuur onderzoekt Haarlemse notaris Agidius Wa- kan de gemeente toch niet zomaar is vermoedelijk met behulp van een doen. De meeste winkeliers in
of de overdracht van een aantal tui- laardt Sacre. De gebruikers van de zeggen: we gaan de prijs verhogen". valse sleutel binnengekomen. Het Zandvoort voelen er weinig
nen gezamenlijk kan gebeuren, in betreffende voortuinen hebben het Met zijn oordeel heeft Van den geld werd ontvreemd uit twee gokauéén akte. „Het is nog de vraag of dat recht deze te kopen voor tweemaal Broek, die reeds regelmatig om ad- tomaten en een handtas. Niemand voor om hun zaak op méér dan
zowel juridisch als praktisch kan", de taxatiewaarde, zegt Van den vies wordt gebeld, al diverse buren van de in het pand aanwezige perso- een of twee koopavonden voor
het publiek te openen. 'Fruszegt voorlichter Egon Snelders. Het Broek. „Ik heb bij de plaatselijke aan zijn zijde gevonden.
nen heeft iets gemerkt.
trerendL_aldus een van de beuiteindelijke doel is, de kosten voor makelaars geïnformeerd, maar die
de koper zoveel mogelijk omlaag te taxatie heeft kennelijk niet plaatsgebrengen. Menigeen is geschrokken vonden".
van de hoge extra kosten, gemiddeld
zo'n duizend gulden per tuin. Een
klein deel daarvan bestaat uit make- Drogreden
laarskosten, het merendeel gaat op
„Volgens mij is de grond niets
aan kadastrale kosten.
waard voor de gemeente. Op grond
van de akte uit 1854 hebben wij het
Een van de bewoners van de Zand- recht van overpad, van dreef en van
voortselaan, Van den Broek, is er- wegen. De gemeente kan er hélevan overtuigd dat die hoge bedragen maal niets mee doen, hooguit laten
niet nodig zijn: er kunnen meerdere ontruimen en er een perkje van matuinen tegelijkertijd in een akte wor- ken. Maar dan moet wethouder Van
den overgedragen. Hij had al de Caspel hier zelf met een gietertje de
moeite genomen om alles eens goed plantjes water komen geven".
uit.te zoeken. „Ik had de indruk dat
Dat de grond nu 'vrij goedkoop'
dé'ambtenaren dat niet hadden ge- zou zijn , zou volgens hem een drodaan", zegt hij.
greden zijn om de grond te kopen.
De gemeente heeft de grond aangeMaar Van den Broek, in het bezit boden voor 35 gulden per meter, tervaneen notarisakte van 26 mei 1854, wijl voor gewone tuingrond 100 gulis van mening dat ook de verkoop- den wordt gevraagd. Als reactie
som, 35 gulden per meter, veel te s.chreef Van den Broek aan het collehoog is. In de akte is een afspraak ge: 'Het moge duidelijk zijn dat zo
over de prijs gemaakt, tussen Jonk- zwaar belaste grond in waarde niet
heer Henry Gerard Barnaart, onder te vergelijken is met vrije onbelaste
andere Heere van Zandvoort en Bur- tuingrond en in feite geen of slechts
;emeester van de gemeente Haar- een symbolische waarde heeft. Uw
lemmerliede, en een aantal andere voorstel om 8500 vierkante meter
betrokkenen, ten overstaan van de aan 180 tegenpartijen te verkopen
voor 300.000 gulden, die daar bovenop nog eens plm. 200.000 gulden kosten moeten maken, is dan ook ab(ADVERTENTIE)
surd'.

Bewoner Zandvoortselaan biedt een gulden

Auto uitgebrand

Aankoop van voortuin wordt
mogelijk een stuk goedkoper

Blessures uit vorige wedstrij(•
den lijken het dames zaalO
voetballeam van Nihot/Jaap Bloem
Sport noodlottig geworden ie zijn bij
hun strijd tegen DSC 74: uitslag O 6.

Kring

Vergunning
voor circuit

Kring Zandvoort van de Ne"v
derlandse Vereniging van
ƒ
Huisvrouwen beschikt sinds enige
tijd over een nieuwe knngleidster.

ZANDVOORT - De aanleg
van de nieuwe circuitbaan is
een stapje dichterbij gekomen.
De provincie Noord-Holland
heeft hiervoor een ontheffing
verleend van de Verordening
Grondwaterbeschermingsgebieden. Terreinrijden is echter
niet toegestaan.

Zwerven
Zorgeloos zwerven door Ne- Q
derland. De 'landloper' zoekt
*3
de kleine onbekende paadjes.

Het zal nog wel enige tijd duren
voor de nieuwe baan kan worden
aangelegd. Na voltooiing van het zogenaamde Plan van Aanpak Circuit
Zandvoort moeten nog vergunningsprocedures doorlopen worden, inzake de Wet Geluidhinder, de Hinderwet en de Ontgrondingenwet. De
procedure om tot een A-status te komen, belangrijk voor de financiering, is nog niet afgerond.
Gedeputeerde Staten hebben geen
vergunning afgegeven voor het terreinrijden met vierwiel-aangedreven
auto's op een zogenaamd 'off-roadparcours'.

Uw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag voor
12.00 uur ons
kantoor, telefoon

17166

Vervolg zie pagina 3.

Voor de feestdagen hooguit een of twee avonden open

Inbraak

Winkelier toont nauwelijks
interesse voor koopavonden

Sinterklaas door duizenden opgewacht

stuursleden van Ondernemers
Vereniging Zandvoort. De Sinterklaasactie gaat dit jaar niet
door.

Van enkele grote winkelbedrijven
is al bekend dat zij voor Sinterklaas
niet of nauwelijks 's avonds open
zullen zijn. Ook voor Kerstmis blijft
de avondopenstelling tot het minimum beperkt. Dat is met name om
de hoge extra personeelskosten, verklaarde voorzitter Rein van der
Laan maandagavond tijdens de algemene ledenvergadering van de Ondernemers Vereniging Zandvoort.
Van der Laan zit zelf, als directeur
van de plaatselijke Hema, met hetzelf de probleem. Zijn bedrijf is waarschijnlijk één avond voor Sinterklaas en één avond voor Kerstmis
open.

Gering aantal
Naar verwachting zullen de meeste winkeliers hun avondverkoop beperken tot een of twee avonden voorafgaand aan de feestdagen. Een gering aantal, in vergelijking met het
veel grotere aantal avonden dat
open mógen zijn. Het Werkgevers
Overleg Detailhandel, waarin de
centrale ondernemersorganisaties
uit deze branche samenwerken,
heeft geadviseerd tot acht koopavonden tot 9 uur: 28 en 29 november,
plus 2, 3, 4, 19, 20 en 23 december.
Ook wat andere activiteiten taetreft, is er dit jaar onder de winkeliers weinig animo om, met het oog
op de naderende feestdagen, iets te

ondernemen. Zo gaat de - bijna - traditionele Sinterklaasactie niet door
en blijft het aantal koopavonden bij
de meeste ondernemers sterk beperkt.

Frustrerend
„Vanuit het bestuur is er voldoende actie ondernomen", zei penningmeester G.J. van Kuijk maandagavond op de algemene ledenvergadering van Ondernemers Vereniging
Zandvoort. Het bestuur heeft de leden via het informatiebulletin van
de vereniging 'uitgedaagd' tot activiteiten. Daarop is nauwelijks gereageerd. „Persoonlijk vind ik dat
enorm frustrerend", aldus Van
Kuijk.
Drie ondernemers hebben dit jaar
nog getracht iets op poten te zetten,
maar dat is niet gelukt. „Omdat de
ondernemers er onvoldoende aardigheid in hebben", verklaarde
OVZ-voorzitter Van der Laan. Vorig
jaar waren er nog 27 deelnemers aan
de Sinterklaasactie.
Volgens Simon Waterdrinker, van
Veilinggebouw De Witte Zwaan,
moet er meer saamhorigheid komen
onder de ondernemers. De 'eenheid
in de middenstand' is volgens hem
nog ver te zoeken. „Als er wat georganiseerd wordt, dan hoor je vaak:
'Ik heb er geen belang bij'. Maar zo
kom je er niet. Wil je iets bereiken
met Sinterklaas, Kerst of met andere dingen, dan lukt dat alleen als de
eenheid "root is".

Geschrokken

KINDERMODE
SCHOENEN - LAARZEN

Veel ideetjes voor
de Sint en
de feestdagen!
Dagelijks geopend van 11.00-18.00 uur
Zondag van 13.00-17.00 uur
Maandag gesloten
HALTESTRAAT 45, ZANDVOORT

Zelf is hij eventueel bereid 25 gulden per meter te betalen aan oyerdrachtskosten, mits de grond nagenoeg gratis is. Zijn bod aan de gemeente komt ongeveer op dat bedrag neer. 'Ik ben bereid voor het
betrokken grondstuk een gulden te
betalen en de overdrachtskosten te
dragen', zo schreef hij onlangs aan
het gemeentebestuur. 'Ik schat de
overdrachtskosten op plm 1250 gulden zodat mijn bod neerkomt op 25
gulden per vierkante meter vrij op
naam voor 50 vierkante meter'.

Sloopgoud weg
ZANDVOORT - Uit een hotel aan
de Hogeweg is zondag een hoeveelheid sloopgoud verdwenen. De waarde hiervan is onbekend gebleven. De
inbreker, die het pand via een bovenHW
LW HW LW licht was binnengedrongen, nam
02.19 10.55 14.4023.05 ook een versterker mee.

j Waterstanden
atum
1 nov
2 nov
3 nov
4 nov
5 nov
S nov
7 nov
8 nov

03.0311.1415.1823.45
03.45 --.-- 16.01 11.55
04.27 00.34 16.43 12.24
ZANDVOORT - De politie heeft za05.16 00.55 17.3013.15
06.02 01.34 18.17 14.06 terdagavond op de Zandvoortselaan
06.59 02.30 19.16 14.50 drie automobilisten een rijverbod
08.06 03.14 20.2415.34 opgelegd. Dat gebeurde bij een uitge-

Driemaal rijverbod

09.06 04.25 21.34 16.45 breide alcoholcontrole waarbij in totaal 175 bestuurders werden gecontroleerd. Een van hen kreeg een proVaanstanden:
ces verbaal wegens het rijden onder
K dond. 28 nov. 16.21 u.
invloed van alcoholhoudende drank.
oodtij: 30 nov. 10.10 u. NAP+73cm
9 nov

De Sint werd door de Zandvoortse reddingboot veilig op het strand afgezet.

ZANDVOORT - De Sint is
weer in het land en dus ook
in Zandvoort. De plaatselijke
jeugd heeft zijn aankomst afgelopen zaterdag zelf in grote
getale van dichtbij kunnen
meemaken.

kindertjes het afgelopen jaar lief waren geweest.
Na de ontvangst op het Raadhuis
spoedden de Sint en zijn Pieten zich
naar 't Stekkie in Zandvoort-noord.
Daar wachtte hen een bomvolle zaal
met kinderen, die al met een feeste

lijk programma waren vermaakt,
om de spanning even te kunnen
vergeten. De Sint beloofde, dat hij
komende weken af en toe nog even
terugkomt in het dorp, al is dat
misschien pas 's avonds. Hij is er
in ieder geval op 5 december weer

Enkele duizenden kinderen en
ouders stonden Sinterklaas en
zijn Pieten op het strand op te
wachten, toen hij zaterdagmiddag
voet op Zandvoortse bodem zette.
Lang hadden zij niet hoeven te
wachten, want dankzij het rustige
weer verliep de aankomst hélemaal volgens de planning. De reddingboot van de KNRM kon de
Goedheiligman veilig en keurig op
tijd voor de Rotonde afzetten.
Onder begeleiding van een muziekkorps en een enthousiaste
menigte begaf de Sint zich te
paard naar het Raadhuis, waar hij
op het bordes door burgemeester
Van der Heijden werd ontvangen.
De burgemeester wist hem er al • Voor een uitpuilende zaal in 't Stekkie mochten diverse kinderen Sint
snel van te overtuigen, dat alle Nicolaas een handje komen geven.
Foto's Bram stijnen

die krant moet ik hebben.
Natuurlijk,
Omdat ik graag wil weten
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Xandvoorts Nieuwsblad

xicli in mijn

13 weken voor maar ƒ 11,00

Nieuwsblad
i

Naam: (m/v)
Adres: l 1_
Postcode/Plaats: l
Telefoon: i i i i
(ïiro/IJanknr.: l_J

i

i

i

i
J

J
l

l

L
l l

l

l

L.

J (i.v.ni ammilc

l

Daarna word ik abonnee en betaal per D maand ƒ 4,75* D kwartaal ƒ 15,00
D halfjaar ƒ 27,00 D jaar ƒ 49,00

* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk hij
automatische betaling. Voor postabonnees gelden
andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668.13.00.
Stuur deze bon in een open envelop naar
\Veekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen post/egel te plakken.
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FAMILIEBERICHTEN

Velen deelden in ja blijdschap.
weinigen deelden in je smart.
Lach en sc/ierts gaf je aan allen,
aan uitverkorenen slecliis je hart.
Bedroefd geven wij U kennis dat van ons is heengegaan onze moeder, schoon-, groot- en overgrootmoeder
Dirkje van Esveld-Visser
weduwe van A. L. C. van Esveld
op de leeftijd van 78 jaar.
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Zandvoort, M november 1991
Correspondentieadres: A. L. C. van Esveld,
Hobbemastraat 28, 2042 VX Zandvoort.
De crematie heeft op 19 november 1991 plaatsgevonden.

ADVERTENTIES

CHINEES RESTAURANT

PROVINCIE

UMHF6M

BEKENDMAKING
Verordening grondwaterbeschermingsgebieden
Noord-Holland.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op
de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het Provinciehuis
(de dienst Milieu en Water, Houtplein 33) te Haarlem, gedurende
de periode van 22 november 1991 tot en met 23 december 1991,
voor een ieder ter inzage ligt het verzoek van Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort om ontheffing van de verbodsbepaling(en) vervat in artikel 3, eerste lid, sub d en f van de Verordenmg Grondwaterbeschermingsgebieden Noord-Holland voor
het reconstrueren van de Zandvoortselaan tussen de gemeentegrens van Zandvoort en de Bramenlaan; het herinrichten van de
Bentveldweg, incl. het vervangen van het riool; het aanleggen van
een riool in de Duinwmdelaan (395/274/01).

ï

023-S1585S

S& ' ' - . ' • ' " •

./•;

' -"

• i .•' • • . '

;•'." ' : . ' • . -

a.s. Dinsdag 26 november
de gehele dag

gesloten
wegens trouwreceptie

De VRENDENCLUB van het
Zandvoorts Mannenkoor
vraagt

leden
Maakt U ƒ10,- (liever iets meer) over op
banknr. 565827782 en U ontvangt 6x per
jaar onze krant „LUIDKEELS".

14 maanden
zijn we goed bewaakt
„dat is nu over"

ALEXANDER IS
AFGEZWAAÏD
De Jeugdcommissie van

Casino/ZVM
Bedankt alle winkeliers die
meegewerkt hebben aan de
succesvolle kienavond

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

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

' . . ' ';

Ip^ASSOCIATIE UnVAARTVERZpRGiNG
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
' van ..'Onderling Hulpbetoon', Poststraat 7 Zandvoort

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schrifteli|ke
bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bi| gedeputeerde staten voornoemd (Postbus 123, 2000 MD Haarlem).

Ze zijn er weer

Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede
degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, worden
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde
staten gehoord.

PROEFSTOLLETJES

4,50
3,75

met spijs

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op
de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het Provinciehuis
(de dienst Milieu en Water, Houtplein 33) te Haarlem, gedurende
de periode van 22 november tot en met 23 december 1991, voor
een ieder ter inzage ligt het verzoek van de heer P. Saarberg
namens PESA, om ontheffing van de verbodsbepaling(en) vervat m
artikel 3, eerste lid, sub a, d en f, van de Verordening Grondwaterbeschermmgsgebieden Noord-Holland voor het hebben en
het exploiteren van een werkplaats voor boten en auto's aan de
Max Planckstraat 16-18 te Zandvoort, nummer 395/218/01.

ROOMBQTER
AMANDEL STAAF

De stukken voor deze vergadering liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij de afdeling Voorlichting
kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de agenda staan.
Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.

Aangevraagde bouwvergunning

6,50

143B-91 Wilhelminaweg 25

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

A

Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.

Alle dagen geopend vanaf 12.00 uur.
Voor uw kopje koffie e.d.

WAAROM BETAALT
U BIJ EEN ANDER
ijWEERypOR
HETZELFDE PRpDUKT
Euro loodvrij ƒ 1.84
Super benzine ƒ l .99
Diesel
ƒ1.12

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke
bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij gedeputeerde staten voornoemd (Postbus 123, 2000 MD Haarlem).

Fahrenheitstraat 41:

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

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

Gedeputeerde Staten van Noord-Holand maken bekend dat op
de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het Provinciehuis
(de dienst Milieu en Water, Houtplein 33) te Haarlem, gedurende
de periode van 22 november tot en met 23 december 1991, voor
een ieder ter inzage ligt het verzoek van de heer P.J.F. Perquin van
garage Vitesse, om ontheffing van de verbodsbepaling(en) vervat
in artikel 3, eerste lid, sub a, d en f, van de Verordening Grondwaterbeschermingsgebieden Noord-Holland voor het hebben en
het exploiteren van een garagebedrijf aan de Voltastraat 5 te
Zandvoort, nummer 395/258/01.

Tussenwoning met voor- en achtertuin, achterom, garage en schuur. Bouwj. 1978. Ind.: beg.
gr: entree, hal, toilet, woonk, met open keuken.
1e et.: 3 slaapk., badk., diepe gangkast. 2e et.: 1
slaapk., c.v.-ruimte/bergmg, c.v.
Vr.pr. ƒ 198.000,-k.k.

uitvaartverzorging
kennemerlandbv

Voor gezellig tafelen
Boul. Barnaart 14

Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede
degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, worden
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde
staten gehoord.

Goed onderhouden bovenw. dicht bij station en
strand. Balkon aan voor-en achterzijde. Ind.: entree, hal, gang, toilet/douche, woonk. (kamer en
suite 10.20x3.80 m), 2 slaapk., keuken, c.v. Parketvloer, aluminium plafond.
Vr.pr. ƒ159.000,- k.k.

mm SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

Het Dr. G. J. Plantinghuis,
Kostverlorenstraat 95 te Zandvoort
zoekt met spoed een

AFWASHULP
Werktijd: 8 uur per week, dagelijks van
18.00 tot 20.00 uur (niet op woensdag).
Salaris volgens CAO Ziekenhuiswezen
(incl. onregelmatigheidstoeslag).
Informatie bij de heer C. Eigenhuis of de heer R.
Nolte 02507-12095.

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

De Favaugeplein 21/27:
Schitterend gelegen 2-kamerapp. met prachtig
uitzicht op zee op de 5e verd. van flatgeb. „De
Rotonde". Luxe verb. en gestoffeerd. Ind.: entree, hal met marmeren vloer, slaapk, badk. met
douche/toilet en wast., woonk. met open keuken
(v.z.v. koel- en vnesk., vaatw., afzuigf., gascomf.). Balkon op het zuiden. Woonk. v.z.v.
thermopane beglazing. Serv.kst. ƒ350,- per
mnd.
Vr.pr. ƒ 245.000,- k.k.

autorijschool .

Fa. Frank

W. v.d. Veld
U kunt nu lessen m de sportieve
MAZDA 323 F

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

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend

offerte.

Onze aanbieding:
de eerste 5 lessen 32,50 per les
vervolglessen 42,50 per les
ook voor spoedopleidingen
tel. 02507-19188

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 ot 7 jaar schriftelijke garantie

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

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRMF AUG. V.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186

De Favaugeplein 37/2:
Aan wandelboulevard gelegen 4-kamerapp. met
uitzicht op zee op de 2e etage. Balkon op het
westen. Ruime garage. Ind.: entree, hal, Lvorrnige woonk. (ca. 36 m2) met open haard en
een open luxe keuken v.z.v. mb.app., 2 slaapk.,
bergkamer, badk. met ligbad en toilet, c.v., gas.
Serv.kst. ƒ350- p.mnd.
Vr.pr. ƒ 249.000,- k.k.

plaatsen berging

21 november 1991

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke
bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij gedeputeerde staten voornoemd (Postbus 123, 2000 MD Haarlem).

Van Speykstraat 14 A:

-

Belanghebbenden, die door de vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na
verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders, postbus 2,2040 M Zandvoort.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op
de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het Provinciehuis
(de dienst Milieu en Water, Houtplein 33) te Haarlem, gedurende
de periode van 22 november tot en met 23 december 1991, voor
een ieder ter inzage ligt het verzoek van de heer j. Onstein van
garage Onstein, om ontheffing van de verbodsbepaling(en) vervat
in artikel 3, eerste lid, sub a en d, van de Verordening Grondwaterbeschermingsgebieden Noord-Holland voor het hebben en
het exploiteren van een garagebedrijf aan de Max Planckstraat 3
te Zandvoort, nummer 395/245/01.

Haarlem, 21 november 1991

uitbreiden keuken

Verleende bouwvergunning
133B-91 Van Lennepvieg 65-17

Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede
degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, worden
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde
staten gehoord.

Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede
degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, worden
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde
staten gehoord.

-

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

Bakkerij PAAP

Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke
bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij gedeputeerde staten voornoemd (Postbus 123, 2000 MD Haarlem).

Heeft U onze foto gezien in het
Haarlems Weekblad?

•

;-^~V Zijlweg183 Tel.023-315855 (DAG EN NACHT)

zonder spijs

HALTESTRAAT 69

Openbare raadsvergadering
tijdstip : dinsdag 26 november 1991,20.00 uur
plaats : raadzaal, Raadhuis
agenda: o.m.
- nota aanpak druggebruik en drughandel in horeca-inrichtingen
- overname arbeidsvoorwaarden overheidspersoneel 1990
- wijziging gemeentelijke Wachtgeld- en Uitkeringsverordening
- verlenging Regeling ouderschapsverlof en vaststelling Verordening betaald ouderschapsverlof
- continuering VUT 59!£ jaar-regeling en wijziging A.A.R.
- wijziging vergoedingsregeling Vrijwillige Brandweer
- krediet verbetering computerapparatuur Politie
- nota voorwerpen op de weg/ het trottoir
- aangaan samenwerkingsovereenkomst inzake HALT
- afwijzing verzoek om planschadevergoeding t.b.v. Boulevard P. Loot 49
- verhuur grond gelegen aan voormalige trambaan
- krediet vervanging luchtverwarmer Remise
- krediet t.b.v. voortgang gewestelijk verkeersproject
- krediet Incidentele woningverbetering
- voorbereidingsbesluitThomsonstraat 1
- vaststelling educatief programma basiseducatie en begroting 1992 basiseducatie
- goedkeuring jaarrekening 1990 van St. Openbare Bibliotheek Zandvoort
- intrekking art. 6, lid e van Deelsubsidieverordening sportverenigingen
buiten Zandvoort
- machtiging aan burgemeester en wethouders tot aantrekken van geldleningen
- voorlopige vaststelling gemeenterekeningen 1990.

algemene

zandvoortse servicedienst
Wi] werken uitsluitend met vaklieden m ons bedrijf en
zijn daarmee gespecialiseerd m:
* Allerlei soorten dakwerkzaamheden

* Verbouwingen

PLAFOND-IDEEËN VOOR ELKE STIJL.
Een nieuwe dimensie in uw huis!
Het L u x a l o n ® p l a f o n d geeft uw

* Stucadoors en tegelwerk

* Schilderwerkzaamheden

* Timmerwerkzaamheden
* Hang. en sluitwerk

interieur echt allure.

* Beglazing
* Loodgieterswerkzaamheden

Door het brede assortiment en de

Natuurlijk snelle service en garantie, maar vooral ook scherpe
prijzen Kortom bel ons gerust voor een vrijblijvende prijsopgave

vele kleuren brengt u sfeer in uw

DAG- EN AVONDSERVICE EN GEEN VOORRIJKOSTEN

interieur. Of het m o d e r n is of

Tel 02507-31068

klassiek, voor zowel de woonkamer
als keuken en badkamer.
De meer dan 70 Luxalon® kleuren
treft u stuk voor stuk aan in de

VAN

SCHAIK
MAKELAAR OX3.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

royale showroom van De Graaf.
Daar vindt u bovendien nog legio

OPTREDEN

andere, exclusieve mogelijkheden
voor plafond- en wandafwerking.
Want De Graaf is specialist bij

Zaterdag 23 november ± 23.00 uur

Leo Wijkhuisen
in café

SAM-SAM
Dorpsplein

uitstek. En toont dus wat kan, wat

de Graaf

óók kan en wat nog méér mogelijk
is. Uniek in Nederland!

LUXALON®
Plafonddekoratic
SHOWROOM AMSTERDAM JARMUIDEN 47 (SlOTERDIJK III), TEL. 020 • 613 47 75, GEOPEND MA T/M VRIJ 9 00-17 00 U EN ZAT 10 00-16.00 U
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Stichting pleit voor nader onderzoek rond verkeersplannen

4

Christiaanse volgt
Lodewegen op als
verkoopmanager

Verkeer door zuid is verleggen van de problemen'
verkeer voor het centrum, als dat

andere kant op te leiden".

Volgens de stichting worden de
ZANDVOORT - Er bestaat een veel goedkopere manier om het langs de duinen en door de Mansproblemen door de voorgenomen
toeristenverkeer om het centrum heen te leiden, dan de oplos- straat moet rijden".
maatregelen van de gemeente met
sing die het gemeentebestuur voor ogen heeft. Dat zegt de
'opgelost' maar 'verlegd'. Zo worden
Stichting Zandvoort-Zuid. Zij dringt er bij de gemeenteraad op
er problemen verwacht met terugaan, zich nog eens over de alternatieven te buigen.
Simpel
komend verkeer uit centrum en
„Niemand heeft onze nota goed gelezen, raadsleden niet, maar ook
ambtenaren niet", zegt penningmeester Berendsen van de Stichting
Zandvoort-Zuid. In de eigen nota
'Helder Denkwerk' , een reactie op
de gemeentelijke verkeersnota's
Hoofdwegenstructuur en Verkeersstructuur
Zandvoort-Centi um,
heeft de stichting haar eigen visie op
de verkeersproblematiek verwoord.
Dat die echter door niet alle betrokken personen is gelezen, bleek volgens Berends in maand juli.

stuk, al een paar maanden in huis,
niet kende.

Volgens de stichting is het onzin
dat er straks miljoenen guldens uitgegeven worden om het wegenstelsel in en rond Zandvoort te veranderen, met als doel de verkeerscirculatie te verbeteren. „Dat is maar voor
zo'n tien dagen topdrukte per jaar",
aldus Berendsen. „Bovendien is het
een utopie om te veronderstellen dat
je het verkeersprobleem kunt oplossen". „Met het plan van de gemeente
komt van een verbeterde circulatie
Tijdens besprekingen op het raad- niets terecht", zegt secretaris Elly
• Verkeerschaos in de Cort van der Lindenstraat/Frans Zwaanstraat tij- huis bleek dat een van de taelangrijk- de Vries. „Bovendien gaan er probleste ambtenaren de inhoud van het men ontstaan met het zware vrachtdens zomerse weekenddagen.

Seniorenmarkt in Haarlem
ZANDVOORT - In het Concertgebouw in Haarlem wordt
volgende week een 'informatiemarkt voor senioren' gehouden. Vanuit Zandvoort is vervoer mogelijk.

fen. Zij kunnen voor vijf gulden per
rit met een taxi-busje thuis opgehaald en naar Haarlem gebracht
worden. De reistijden zijn echter beperkt: vertrek beide dagen naar
Haarlem om half tien 's morgens.
Het busje rijdt woensdagmiddag om
De markt wordt gehouden op drie uur terug, donderdagmiddag
woensdag 27 en donderdag 28 no- om twee uur.
vember. Meer dan vijftig organisaties, werkzaam voor en met ouderen,
Belangstellenden moeten minizullen zich hier presenteren. Ook de maal een dag van tevoren Taxi 13000
diverse Zandvoortse instanties zul- in Haarlem rijden, tel. 023 -15 15 17.
len er zijn. Voor ouderen uit Zand- Rolstoelvervoer is ook mogelijk. Aan
voort die graag naar de markt toe de Grote Markt, vlakbij het concertwillen, maar geen eigen vervoer heb- gebouw, stoppen ook de bussen 71,
ben, is een speciale regeling getrof- 72, 2 en 8.
(ADVERTENTIE)

Sint en Piet
strooien met prijzen bij

CONFETTI

Het motto van de stichting is:
'Simpel kan ook goed zijn'. Volgens
Berendsen kosten de verkeersmaatregelen die de stichting voorstelt,
bijna niets. „En waarschijnlijk werken die nog beter", zegt hij, wijzend
op enkele probleemgebieden tussen
centrum en kuststrook.
Zandvoort-Zuid stelt voor, de verkeersproblematiek voornamelijk op
te lossen met verkeersborden. „Wij
hebben in het voorjaar al gezegd:
begin nou eens met het plaatsen van
aanwijzingstaorden, al vanaf Bentveld". Daarbij wordt gedacht aan
borden waarop de informatie vanaf
een afstand gewijzigd kan worden.
„Als Zuid vol zit, is een druk op een
knop voldoende om het verkeer de

Giraudi tijdelijk
modeshowroom
ZANDVOORT - Sommige
wandelaars in de Kerkstraat
hebben afgelopen week weilicht wat vreemd opgekeken
bij het passeren van Giraudi.
De ijssalon is omgetoverd in
een bijzondere
modeshowroom. De bekende Zandvoortse
mode-ontwerpster
Ansje Molenaar zal hier deze
winter haar collectie etaleren.

UITHOORN - Op het advertentiekantoor van Weekmedia (de nieuws
en huis-aan-huisbladengroep van
Perscombinatie), aan de Üithoornse
Stationsstraat, vindt per l december
een verandering van de leiding
noord. Daar is geen plaats meer voor plaats. M. Chnstiaanse (46) uit
op de Gerkestraat omdat daar een Nieuw-Vennep, volgt dan B. Lodebusbaan moet komen, zo stelt Be- wegen uit Uithoorn op als verkooprendsen. Het verkeer moet via de manager.
Tolweg naar de Frans Zwaanstraat,
op dat punt zouden problemen ontBob Lodewegen (50), die vijftien
staan.
jaar verkoopmanager is geweest,
maakt na veertig dienstjaren m het
Opstoppingen
grafische vak, gebruik van de VUTVolgens Elly de Vries zouden er regelmg. Voor zijn komst naai'
op doordeweekse dagen op de Zand- Weekmedia m 1976, gaf hij Ons
voortselaan al opstoppingen ont- Weekblad (Uithoorn) en Het Streek
staan, richting Zandvoort. „We heb- blad (De Eonde Venen en omgeving)
ben dat laatst meegemaakt in een uit en had een eigen drukkerij m
zelfde situatie, toen de Zandvoortse- Uithoorn. Donderdag 28 november
laan vanaf Huis in de Duinen werd kan van Lodewegen afscheid worafgezet". De gemeente heeft afgelo- den genomen tijdens een receptie
pen zomer ook getracht 'bewust' er- van half vijf tot zes uur, in Restauvaring op te doen, en wel met het rant La Fortesse (voormalig fort aan
afsluiten van de Brederodestraat. de Amstel) in Uithoorn
Daardoor moest het verkeer door de
Mansstraat en langs de zuidduinen. Mark Christiaanse is sinds li)77 in
Maar pas enige tijd later werd ont- dienst van Weekmedia als advertendekt dat er nog geen apparatuur lag tieverkoper voor de Uithoornse Couom tellingen te kunnen doen.
rant. De Weekmedia-uitgaven die nu
Volgens Zandvoort-Zuid 'ram- commercieel onder zijn verantwoormelt' het verkeerscirculatieplan van dehjkheid als verkoopmanager kode gemeente aan alle kanten. Eerder men te vallen, zijn- Uithoornse Coudit jaar zijn daartegen al zo'n vijf- rant de Ronde Vener, Aalsmeerder
honderd handtekeningen ingediend. courant, Nieuwsblad HaarlemmerTeleurstelling was er dan ook, toen meer en Zandvoorts Nieuwsblad.
de kwestie deze maand in de commissie voor ruimtelijke ordening
nauwelijks ter sprake kwam. Tientallen bewoners van zuid hadden
zich op de publieke tribune verzameld om de argumenten van de
stichting nog eens kracht bij te zetZANDVOORT - Een autodief heeft
ten en 'om uiting te geven aan het afgelopen week een in Heemstede
ongenoegen van het optreden van de gestolen auto zwaar beschadigd op
wethouder'.
de boulevard achtergelaten. De politie ging op nader onderzoek toen zij
de wagen met een flink gedeukte
Woede
voorkant onbeheerd zag staan. Van
De teleurstelling werd nog groter de dader, die waarschijnlijk met de
en ging bij sommigen over in woede, auto tegen het talud is gereden, onttoen wethouder Van Caspel (VVD) breekt ieder spoor.
er nog eens op wees, dat de gemeenteraad al gekozen had voor een verkeersomleidmg langs de zuidduinen. De plannen worden momenteel
in detail uitgewerkt en op hun haalbaarheid, verkeerstechnisch en Vervolg van voorpagina
vooral financieel, getoetst. In een
brief aan het college, van juli 1991,
Rijden buiten de verharde
werd al melding gemaakt van veel baan is niet toegestaan wegens het
irritatie. Op deze brief is nog geen risico van verontreiniging van
antwoord binnengekomen.
grondwater. Aan de verleende ontDe stichting Zandvoort-Zuid over- heffing is nog een groot aantal voorweegt om toch nog een bijeenkomst waarden verbonden omtrent opslag
te organiseren en daarvoor de raads- en gebruik van brandstof, plus de
leden uit te nodigen. Het doel daar- aanleg van een riolering vanaf de
van is, de ideeën van de stichting nog pitsstraat. Andere eisen die zijn geeens duidelijk uiteen te zetten of toe steld, betreffen het tijdig melden van
te lichten. „Wij hebben begrepen dat vervuiling, het verwijderen van olie
er in principe al voor het tracé is en andere stoffen bij calamiteiten, de
gekozen", aldus Berends. „Maar wij fundering van het nieuwe baangedringen er toch op aan: zoek een en deelte en kamperen tijdens eveneander nog eens goed uit". Van de menten. Ook moet er nog een boraadsleden verwacht de stichting demonderzoek gedaan worden naar
een controlerende houding.
de actuele situatie.

Auto beschadigd

De strakke vormen van de ijssalon, de speelse modecreaties van
Ansje Molenaar, plus een aantal
schilderijen en zeefdrukken van
Frans Erkelens maken van 'Giraudi'
deze winter iets heel bijzonders. Het
publiek kan zich daarvan zelf overtuigen, de modeshowroom is komende maanden elk weekend open,
's middags van één tot vijf uur. Daarna, in het voorjaar, wordt de zaak
weer overgedragen aan de Italiaanse
ijsmakers. Afgelopen weekend, toen
er even werd proefgedraaid, bleek de
belangstelling al erg groot. Bovendien reageerden de winkeliers in de
nabije omgeving, net als de Italiaanse eigenaar, enthousiast op het creatieve gebruik van deze ruimte, die
normaliter 's winters leeg staat. 'Giraudi, nu ijskoud de mooiste', was
een van de opmerkingen. Ook Ansje
Molenaar zelf is erg blij met deze
mogelijkheid om haar mode te presenteren. Zij heeft haar creaties,
voor kleine en grote maten, omringd
diverse kunstwerken. Komend
weekend wordt met de klanten het
glas geheven om de opening van
haar nieuwe 'filiaal' te vieren. Doordeweeks blijft zij gewoon te vinden
in haar zaak op het Gasthuisplein ('s • Ansje Molenaar, hier met een jas uit de collectie, trots in de deuropening
van haar nieuwe modeshowroom.
maandags gesloten).

Vergunning

(ADVERTENTIE)

Zandvoorts Nieuwsblad en
Genootschap Oud Zandvoort
op zoek naar filmmateriaal
Sweater getrokken
naald met knoopsgaten
AaSnu 9^
4^*5
£,*Jy «

Legging getrokken naald
nu

25,-

HALTESTRAAT 14a, tel. 02507-15473

Kerkdiensten
Vrijzinnige
NPB:

Weekend:
23/24 nov. 1991

Geloofsgemeenschap

Zondag 10.30 uur: mevr. drs. A.A. In
't Veld, uit Haarlem

Hervormde Kerk, Kerkplein:

ZANDVOORT - Het programma voor de nostalgische filmavonden, die het
Zandvoorts Nieuwsblad en
het Genootschap Oud-Zandvoort begin volgend jaar willen houden, wordt steeds uitgebreider: ook op onze tweede oproep om oude films zijn
weer reacties binnengekomen. Om het programma
compleet te maken, willen
wij er graag nog enkele films
bij.
Onder de nieuwe aanmeldingen
bevindt zich onder andere een
oude promotiefilm van een voormalige motorclub, maar ook een
soort speelfilm met een optreden
van de heer Heiligers sr. Deze film
speelt zich op diverse locaties in
Zandvoort af, met als startpunt
het oude Monopole. Er zijn diverse oude plekjes en oude gebouwen
te zien, zoals het voormalige Cara-

Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu- Roomskatholieke Kerk:
wen, m.m.v. muziekgroep en flui- Zaterdag 19.00 uur: pastor Th. W.
Duijves
t-ensemble
Zondag 10.30 uur: Christus Koning,
pastor Th. W. Duijves
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Einde van het ker- Kerk v.d. Nazarener, Zijlweg 218,
Haarlem:
kelijk jaar, ds. C. v.d. Vate
Zondag 10.30 uur: Morgendienst'
Doopdienst, ds. A. Snijders
Zondag 19.00 uur: Avonddienst', ds. Weekend:
A. Snijders
23/24 nov. 1991
Zandvoorts

mella en het oude postkantoor, plus
de voormalige tram die uit Amsterdam naar Zandvoort reed. Met de
films die eerder al aangeboden waren (onder andere over het strand,
de padvinders en Zandvoort 150 jaar
badplaats), wordt het aanbod voor
de nostalgische filmavonden steeds
completer. Maar we zijn er nog niet
helemaal, op de filmavonden willen
we een zo gevarieerd mogelijk programma bieden. Daarom wordt ook
op de andere bewoners een beroep
gedaan om mee te werken aan de
samenstelling daarvan. Bezitters
van oude films over Zandvoortse gebeurtenissen, evenementen, jubilea,
etc., of 'gewoon' van ons dorp zelf,
worden verzocht die in bruikleen af
te staan. Het gaat niet alleen om
films uit Zandvoorts grijs verleden
(jaren '30 en '40) maar zeker pok uit
de jaren '60 en '70. Natuurlijk hoeven het geen professionele films te
zijn. Uiteraard blijft het filmmateriaal uw eigendom en krijgt u die na
vertoning weer direct terug.

Behalve dat films een 'Zandvoortse invalshoek' moeten hebben, dienen de beelden herinnenng en herkenning bij de bezoekers op te roepen. Daarom zijn
vooral films waarop Zandvoorters
'van weleer' voorkomen, van harte
welkom.
Filmmateriaal kunt u afgeven
op het kantoor van het Zandvoorts Nieuwsblad aan het Gasthuisplein. Ook kunt u de redactie
even bellen zodat we de film bij u
thuis kunnen komen ophalen. Het
filmmateriaal willen wij graag uiterlijk l december in ons bezit
hebben. De filmvoorstellingen
vinden plaats medio februari.
Wilt u meer inlichtingen over
het beschikbaarstellen van films,
dan kunt u contact opnemen met
de redactie van het Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, tel.
18648 (b.g.g. 020-6451515), of met
de voorzitster van Genootschap
Oud-Zandvoort, mevrouw Kemp,
Tolweg 29 in Zandvoort.

Jehova's Getuigen:

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op donderdag. Uitgave Weekmedia BV. Hoofd commercie J F Sas Hoofdredacteur' J M Pekelharmg
Kantoor: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -17166 Postadres- postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
Faxnummer- 02507-30497.
Kantoor geopend maandag 13-16 u , dinsdag 10-13,14-16 u , woensdag 9-11 u , donderdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12 u
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
1421 AA Uithoorn Tel 02975-40041. Postadres- Postbus 223,1420 AE Uithoorn
Faxnummer adv verkoop 02975-61095
Verkoopmanager B Lodewegen
Micro-advertenties tel 020-562.6271 Telex
advertenties 10730 PCADV
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvcort, tel
02507 -12066 Postadres' postbus 26, 2040
AA Zandvoort BIJ geen gehoor 0206451515 tijdens kantooruren
Dick Piet (red chef), Mananne Timmer (adj.
chef), Joan Kurpershoek, Willemien Kriebel,
Ivar Dobber
Abonnementsprijzen: ƒ 15,- per kwartaal, ƒ
ü/,- per half jaar, ƒ 49,- per jaar. Voor postabonnees gelden andere tarieven Losse nummers ƒ 1,50
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020J-6 68 13 00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel 02507 17166
Zandvoorts Nieuwsblad is
1941

opgericht

in

Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: E.
van Bongen, L. Meeszstraat 14,
Haarlem, tel. 023-244553.

H Burgerlijke stand
Periode:
12 • 18 november 1991
Ondertrouwd:

Langbroek, Dennis en Mungersdorf,
Brigitte Barbara.
Stammeijer, Johannes Wilhelmus
Maria en Heemskerk, Amelia Anna
Maria
Gehuwd:
Deinum, Kendrick Evert en Beelen,
Ellen
Geboren:
Jeske, dochter van: Koopmans, Andries Hotze en Van der Klauw, Anna
Maria
Mickey Anthony, zoon van: Van
Vliet, Johannes Antonius en Goedhart, Laura
Overleden:
Van Esveld geb. Visser, Dirkje, oud
78 jaar

POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of-voor info overdag- (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Plieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag

Bioscoopprogrammering 22 t/m 28 nov. 1991

PATRIGK SWAÏZE
KEANU REEVES

EVERY FRIENDSHIP H«s Irs ÜMITS
EÏEHÏ MAN KAS His BREAKING POINT

j Weekenddiensten

Nieuwsblad

CINEMA CIRCUS

10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag bruik te kunnen maken, dient men
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten zich 24 uur van te voren op te geven
de openingstijden alleen in dringen- bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tusde gevallen en na telefonische af- sen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
spraak.
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen ƒ1,50 voor een enkele rit, f2,- voor
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer- een retour.
land 's avonds, 's nachts en in het Alg. Maatschappelijk Werk Zandweekend te bereiken via de dokter- voort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
sinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth werkdagen van 9.00-10.00 uur, maande Boer-Burgh en/of mevr. A.C. dagavond van 19.00-20.00 uur. VerGombert, Kochstraat 6A, Zand- der volgens afspraak. Deze hulpvervoort, tel. 02507-14437.
lening, beschikbaar voor iedere mDierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- woner van Zandvoort, is gratis.
beckestraat 17 te Zandvoort, tel. Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereni- uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
ging v.h. welzijn der dieren (02507) Wetswinkel: Gemeenschapshuls L.
14561,
Vermissingsdienst Davidsstraat. Eerste woensdag van
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Tele023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpver- fonisch spreekuur elke dinsdagalening: Voor informatie, advies en vond 19.00 • 21.00 uur. Schriftelijk:
hulp tel. 17373, op alle werkdagen Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Woningbouwvereniging
EMM:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand- Klachtentelefoonnummer technivoort: (voorheen Dienstencentrum) sche dienst: 17577. Bestuurlijk
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393. spreekuur: iedere eerste dinsdag
Spreekuur op dinsdag- en donder- van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor be- Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500..
woners van 55 jaar en ouder) ge- Taxi: tel. 12600.

TOGETHERTHEVTAKE
ADVENTURE PAST THE POINT OF No RETURN

irs 100% PURE ADREUUIIIE

INiSSOQATIOKWiïMJVCINtttlAINWNl ISC

ö CANNON FILM DISTRIBUTORS

Dagelijks om

18.45 en 21.30 uur

POINT BREAK

Dagelijks om
14.00 en 16.00 uur
OLIVER & Co

Kaarten volwassenen ƒ 12,50, Kinderen tot 12 jaar ƒ 9,-

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

WEEKMEDIA 22
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Veilinggebouw De Witte Zwaan

RENE MEIJER
SPECIAAL VLOEREN

Gasthuisplein
veilt op woensdag 27 november
's morgens 9.3O uur
meubilair uit div. inboedels
piano - porselein - glaswerk
en vele andere goederen
Kijkdagen:
zondag 24 en maandag 25 november
van 10.00-17.00 uur
Inl.: tel. 12164
Deurwaarder Veilingdirectie
H. Terhoeven Fa. Waterdrinker
uit Haarlem
Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

HRnDWERKBOETlEK
CHRRLQTTE
Bilderdijkstraat 2
2041 NK Zandvoort
Tel.: 02507-16544

Speciaal voor de komende feestdagen
STYROPOR vormen
*
*

Ringen, ballen, kerstklokjes
Kegels, hoeden, hartjes enz.
(al verkrijgbaar vanaf 0,95)
Om zelf naar eigen keuze te bekleden.
Ook stof bij ons verkrijgbaar.
Grote sortering wol voor hand en machine-breien.
Wij breien ook in opdracht.

Wij hebben nog veel meer hobbyartikelen. Dus kom zelf eens kijken!
Openingstijden di. - t/m vrij. 10.00-17.00uur

KURK - LAMINAAT - PARKET - NATUURSTEENTAPIJT

GRATIS
Deze aanbieding
geldt tot en met
zaterdag
14 december 1991.

Nét even anders
Kennemerlaan 167
Umuiden, tel. 02550-36565

Met spoed
gevraagd

f l

TE HUUR
GEVRAAGD
IN ZANDVOORT

vraagt:

inferieurverzorgster
voor enkele ochtenden per week.
Inl.: Mevr. Holleman

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

uur
uur
uur
uur

vleeswaren.
Spaar voor mooie CD
10 spaarpunten met bijbetaling van slecht 9,95
Deze week:

150 gr. IGV6TK33S

150 gr. gebr. gehakt

1,95 +2 munten

150 gr. Appel/Peren Paté 2,70 + i munt
i KNO riblappen
18,95

Gevraagd leuke

betrouwbare
vrouw

PARADISE

1,95 + 2 munten

G

- Zwinkels

TEL 02507-12175

B ( 5 I A U B A N I

Kerkplein 8 / 2042 JH Zandvoort
Telefoon 02507-135 99

Geopend:
Maandag
Dinsdag t/m vrijdag
Zaterdag
Donderdag koopavond

mm

.

Reacties Postbus 80
2060 AB Bloemendaal

Ook voor al uw
vloeronderhoudsmiddelen

Er zit muziek in

Inl.
Groenestein B.V.
tel. 18484

bij voorkeur omg.
station (met event.
keukentje en douche)

SPECIAALVLOEREN

OPGELET!

part-time
medewerkster

kantoorruimte

RENE MEIJER

f'r"rfS

v.d. kinderen
en huish.werk.
2 middagen p.w.
reacties na 18.00 uur
02507-18647.

QUEENIE

Bij aankoop van een
kurkvloer krijgt u de
lijm tegen inlevering
van deze advertentie

Snookerbar Zandvoort
zondag 24 november a.s.

om 21.00 uur

OPEN HUIS
ZATERDAG 23 NOVEMBER

VAN 13.00 TOT 15.00 UUR

't staat in
de krant
iedere week
weer

ZANDVOORT
LORENTZSTRAAT 162.

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord

02507-17619 of 165 00

Verzorgt het hele jaar
uw visschotels.
De schotels worden op
de dag van consumptie
vers gemaakt en gratis
bezorgd ook op zon- en
feestdagen.

Ruim, comfortabel
herenhuis 2/1-kap, bouwjr. 1970,
inhoud 650 m3. Eigen grond 280 m2, ruime voortuin,
achtertuin m. ideale zonligging Z/W. Zit/eetkamer
57 m2, 4 ruime si.k. + zolderkamer en Vliering. .Groot
balkon Ie verd. Zonneterras op, 2e verd. Garage-10 m,
geschikt voor 2 auto's. Uitgebreide luxe Siematic keuken met kookeiland. Recent aangepast licht interieur. In
perfekte staat van onderhoud. Rustig gelegen. Kinderveilig en geen doorgaand verkeer. Vr.pr. ƒ 329.000 k.k.

CENSE MAK. O.G. 02507-12614
na kantoortijd 02507-14993

-WEKE

SOUND OF THE
SIXTIES

:

3 LAGE PRIJZEN

fe

s.v.p.
Elke Hitachi videorecorder houdt
z'n koppen automatisch stofvrij.
Voor de mooiste kijk op videorecorders moet u even
bij ons binnenstappen. Want Hitachi brengt
i niet alleen de nieuwste techniek maar ook de
l meeste mogelijkheden in beeld. Variërend
van snellaadmechanisme en roterende wiskop voor vloeiende overgangen tot HiFi
geluid en jog shuttle knop waarmee u de film, beeld
voor beeld kunt afzoeken. Bovendien zijn alle Hitachi

S
j

T;SJ

Alle informatie krijgt u bij uw Hiucliï jL-.ilen

videorecorders op afstand programmeerbaar en uitgerust met een slim borsteltje dat de koppen automatisch en grondig schoonmaakt; dus óók de populaire 2 koppen recorder. Waardoor de beeldkwaliteit
altijd optimaal is. Wij laten u dan ook graag zien dat
Hitachi de helderste
koppen heeft.
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Audio-Video
Huishoudelijke apparaten
Spaarnwoudestraat 952 Haarlem 023-339612
bij de Amsterdamse Poort

IN DE MEERVAART
VRIJDAG 22 NOVEMBER 1991
THESHOES

BESEBVEffiN: 020-61073 93P-2A TUSSEN 11,00.16,000011)

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na
telefonische reservering bij de kassa van de Meervaart, tel. 0206107393 betaalt u in plaats van ƒ22,50 slechts ƒ 19,- per persoon
(max. 4 pers. per bon) voor de Sound of the Sixties op vrijdag 22.
november 1991.
Naam:
Adres: —
Woonplaats: ._
Postcode:
Aantal personen (max. 4 per bon):

geeft u meer!
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Onderling duel
bij Zandvoort'75

• De Zandvoortse
dames deden verwoede pogingen
om DSC '74 terug
te pakken, maar
het ontbreken van
reserves werd hen
toch te veel.
Foto: Bram Slijnen.

Behoudend Bad Zuid/ZVN lijdt nederlaag tegen De Stal

ZANDVOORT - Voor het eerst
in de geschiedenis van de Voetbalvereniging Zandvoort'75
spelen twee elftallen van deze
club in één klasse in de competitie. Het derde en vierde komen namelijk uit in de reserve
tweede klasse van de HVB.
Deze teams hebben nog zeer serieuze kampioenskansen met respectievelijk vier en vijf verliespunten. De
teams staan op een gedeelde tweede
en vierde plaats op de ranglijst. Al
weken is de spanning opgeklopt,
maar eindelijk is dan de eerste onderlinge wedstrijd vastgesteld, namelijk aanstaande zaterdag om half
drie.

Dat het zaterdag op de velden van
Zandvoort'75 zal spannen is wel zeker. Behalve de genoemde teams,
wordt de drukte opgevoerd door
thuiswedstrijden van het eerste en
vijfde team om half drie, terwijl het
tweede om twaalf uur tegen de reserves van VEW uitkomt. Us en weder
dienende is een bezoek van de terreinen op het voormalige circuit-comBeide teams hebben om de presta- plex zeker aan te bevelen.

BC Lotus herstelt zich van
nederlaag in het vorige duel

ZANDVOORT - Na de eerste
nederlaag van vorige week van
dit seizoen was het voor het
eerste team van Badminton
Club Lotus zaak weer in het
oude spoor terug te keren. Dat
bleek geen probleem en het
ZANDVOORT - De dames van Nihot/Jaap Bloem Sport had- Lammers tegen koploper De Stal meer situatie leken de Zandvoorters team van Slotermeer 6 werd op
. den een moeilijke avond in de zaalvoetbalcompetitie. Tegen de ditmaal voor een wat behoudende de stand te gaan egaliseren, maar de overtuigende wijze met 6-2 vercreëerden de uitstekend op balbezit spelende gas- slagen.
op bezoek zijnde koploper DSC'74 ging het team van coach tactiek. Weliswaar
op balbezit spelende ten stonden vrijwel geen enkele
: Remco van Lent kansloos met 0-6 ten onder. Eveneens was er veelvuldig
weinig- uitgespeelde kans toe.
Martijn van Keulen had zich goed
: een nederlaag voor Bad Zuid/ZVN. De mannen van coach Ap Zandvoorters
hersteld van de ietwat teleurstellenmogelijkheden, maar gaven tegelij•: Lammers speelden een goede partij, maar moesten er toch aan kertijd ook geen kans weg. ZodoenDe definitieve beslissing viel vier de nederlaag tegen Swish en won nu
geloven tegen De Stal, 0-3.
dè beproefden beide teams hun ge- minuten voor het einde, toen een op overtuigende wijze zijn partij met

Nihot/JBS kansloos ten onder

, Door blessures en vakantie trad Ni: hot/Jaap Bloem Sport aan zonder
•; wisselspeelsters. Tegen koploper
; DSC'74 is dat natuurlijk haast niet te
' doen, doch de Zandvoortse dames
hebben zich moedig verzet. DSC'74
was zeker wel de beter spelende
; ploeg en nam in de eerste helft een 0';2 voorsprong. Nihot/Jaap Bloem
•;Sport probeerde toch tot een eervol
resultaat te komen. Pauline Paridon
•had pech met een fraai schot op de
doelpaal.

mes de schade zo klein mogelijk
proberen te houden. Daar zijn zij
gedeeltelijk
ingeslaagd,
maar
DSC'74 voegde toch nog twee doelpunten aan de score toe, 0-6.
"DSC'74 was veel beter", meende
coach Remco van Lent. "Met een
volledig team hadden we zeker beter
tegenspel kunnen bieden, maar nu
was er niets aan te doen. In de competitie draaien we best lekker mee
en streven naar het behalen van een
vierde plaats. De teams boven ons
zijn te goed, die steken boven de rest
In de tweede helft was de weer- uit. Over het geheel genomen ben ik
stand van Nihot/Jaap Bloem Sport best tevreden met de tot nu toe besnel gebroken. DSC'74 kwam vlot haal'de resultaten".
.uit de startblokken en voerde de
:
'stand op naar 0-4. Door stug te verGezien de resultaten van de afge•üedigen hebben de Zandvoortse da- lopen wedstrijden, koos coach Ap

luk met «afstandsschoten maar dat
leverde vooralsnog geen resultaat
op.
In de laatste minuut voor de rust
kwam Bad Zuid/ZVN toch nog onverwacht op achterstand toen een
schitterende combinatie van De Stal
doeltreffend afgerond werd. De
Zandvoorters probeerden nog voor
de doelwisseling ,de stand in evenwicht te brengen, maar het geroutineerde De Stal wenste daaraan niet
mee te werken.

snelle counter door De Stal koelbloedig werd afgerond. In een allerlaatste poging om alsnog de stand
een beter aanzien te geven drong
Bad Zuid/ZVN met man en macht
aan. Dat aandringen werd in de slotseconde door De Stal bekwaam afgestraft, door een vlotte aanval af te
ronden, 0-3. "Ondanks de nederlaag
ben ik toch tevreden over het vertoonde spel", was de mening van
coach Ap Lammers.

tie optimaal op te krikken al het
nodige tactische voorwerk gedaan.
Het derde zorgt echter voor de stunt
om zaterdag een 'huisband' op te
laten treden in de vorm van de Zandvoortse kwallentrappers. Het vierde
zal zich haptonomisch op de wedstrijd voorbereiden en hanteert
voorlopig nog 'geheime wapens'.

15-6 en 15-11. Ook Tom Geusebroek
draaide deze keer weer een stuk beter waardoor hij zijn partij won met
15-1 en 15-10. Rika Koper was wat
minder op dreef, zodat haar enkelspel verloren ging met 11-5,5-11 en 711. Karin de Graaf zorgde echter
voor het derde punt door haar zinderende driesetter winnend af te sluiten, 11-6, 2-11 en 11-8.
De herendubbel van Tom Geusebroek en Martijn van Keulen begon

De mixed-dubbel van Karin de
Graaf en Martijn van Keulen werd
een knappe overwinning. Al snel
werd duidelijk dat Lotus de partij en
daarmee de wedstrijd niet meer kon
ontgaan, 17-14 en 15-5. Karin de
Graaf en Rika Koper wonnen daarna gemakkelijk hun damesdubbel
met 15-10 en 17-15. De mixed-dubbel
was niet meer van belang waardoor
Slotermeer nog een partij kon winnen met 15-18 en 3-15. Eindstand 6-2.
Een verdiende overwinning voor BC
Lotus, waardoor een hoge eindklassering zeker mogelijk blijft.

Evenwicht
Ondanks de achterstand bleef Bad
Zuid/ZVN ook in de tweede helft geduldig de bal rond spelen en hield de
strijd in evenwicht. Door een man

; De tweede helft gaf een sterk aanvallend FIT te zien, dat steeds de
uitstekende ZHC verdediging op
haar weg vond. Lange tijd stond
ZHC onder zware druk, maar al-

De spitsen van koploper BSM waren af en toe niet te stuiten, voor de Zandvoortse spelers van TZB.
Foto Bram Stijnen

TZB verliest van koploper BSM

Dames en junioren van de
Lions behalen grote zeges

Tegen het onderaan de ranglijst
bungelende TYBB begon Lions erg
mat. TYBB was echter ongevaarlijk,
zodat Lions desondanks een lichte
voorsprong nam. Na tien minuten
leidde Lions met 11-6. Lions verhoogde toen het tempo waardoor de
score snel opliep naar 28-16.
In de tweede helft heeft Lions met
goed basketbal TYBB geen schijn
van kans meer gegeven. Met snel en
fel spel werd de stand verder opgevoerd naar een uiteindelijk 56-25
overwinning.

Geen pardon
De jongens junioren van The
Lions kenden geen pardon met
Fl.Heiloo. De Zandvoortse basketballers waren veel te sterk en hadden in de vierde minuut al een 21-4
voorsprong. De verdediging pakte
vrijwel elke rebound en de daaruit
opgezette aanvallen werden goed
uitgespeeld. Via 29-8 kon Lions gaan
rusten met een 64-21 voorsprong.
In de tweede helft speelde Lions
wel twee versnellingen lager. Fl.Heiloo kon toen iets terug doen. De
Zandvoorters hadden van de zeven-

Sportagenda
Voetbal

Volleybal

Zaterdag: Zandvoort'75 - Zwaluwen 14.30 uur, terrein voormalig
circuit.
Hoofddorp - Zandvoortmeeuwen 14.30 uur.

Zaterdag: Sporting OSS dames Van Nispen 19.30 uur, in de Pellikaanhal.
Sporting OSS heren - Allides 7
19.30 uur, in de Pellikaanhal.

Zondag: Zandvoortmeeuwen Alliance 14.30 uur, terrein voorZaalvoetbal
malig circuit.
Vrijdagavond in de Pellikaanhal:
18.00 uur Zandvoort'75 C-jun. Goal, 19.00 uur >TZB 5 - NAS 2,
Basketbal
19.45 uur Zandvoortmeeuwen Zaterdag: Racing HSY 2 - Lions NAS, 20.40 uur Zandvoort Noord
Vet. - DSC'74, 21.25 uur Zandvoort
heren 18.15 uur, te Beverwijk.
Noord 3 - Sekura 3, 22.10 uur TZB
4 - DVS'85 3.

Zaalhandbal
Zondag: Casino-ZVM dames BSM 13.30 uur, in de Pellikaanhal.
Casino-ZVM heren - Tonegido
14.40 uur, in de Pellikaanhal.

Maandagavond in de Pellikaanhal: 20.45 uur Nihot/Jaap Bloem
Sport - Gat van Nederland, 21.35
uur HB Alarm 2 - BSM 3, 22.20 uur
Zandvoort Noord 7 - Kalmthout 3.

Bovendien nam O. v.d.Heuvel het
secretariaat over van H.Kinnesjins.

Bridgeclub start
tweede competitie
ZANDVOORT - Vol frisse
moed begonnen de bridgers
van .de Zandvoortse Bridgeclub aan de tweede competitie
van dit seizoen. Deze competitie gaat.over vijf wedstrijden.

t

ZANDVOORT - Tot ver in de
tweede helft heeft TZB stand
gehouden tegen
koploper
BSM. De Zandvoorters stonden wel vaak met de rug tegen
de muur, maar leken op een
gelijkspel af te gaan. In de slotfase opende BSM echter de
score waarna TZB alsnog naar
een 0-3 nederlaag werd geZANDVOORT - In de uitwed- de tot de veertiende minuut een spreken. "De dames hadden weinig speeld.
strijd tegen TYBB behaalden schotloze periode. Lions scoorde in moeite met TYBB. Ze speelden een
Vanaf het eerste fluitsignaal was
zes punten, terwijl goede partij basketbal. De jongens
de dames van The Lions een de fase slechts
van de sloomheid gebruik hadden alleen in de tweede helft een BSM de beter voetballende ploeg.
gemakkelijke overwinning. Na Fl.Heiloo,
maakte, door drieëntwintig punten inzinking, maar waren over het ge- De Bennebroekse voetballers hadeen 28-16 ruststand wonnen de bijeen
vergaren. Lions pikte toen heel genomen veel te sterk. Zaterdag den echter de grootste moeite met
Zandvoortse basketbalsters weer detedraad
op, hetgeen tot gevolg verwacht ik meer tegenstand van het behoudend spelende TZB. De
met.56-25. De jongens junioren had dat Fl.Heiloo werd weggespeeld Lake City Players".
achterhoede van TZB stak goed in
behaalden eveneens een een- naar een 105-58 nederlaag. Het honelkaar en de door trainer Ab Bol
Topscores dames: Simone Beere- uitgestippelde tactiek leek te wervoudige overwinning. Fl.Hei- derdste punt kwam op naam van
poot 14, Aniece van Litsenberg 12. ken. Een gesloten verdediging, van
loo werd naar een kansloze Jaap Loos.
Coach Rob Benjamins was zowel Junioren: Bart van der Storm 34, waaruit snel via de vleugels de aan105-58 nederlaag gespeeld.
over de dames als de jongens erg te Alain Kroese 26.

De vijftig jarige vereniging kent
ook vele leden die net zolang lid zijn.
Dat zijn S.Druif, J. van Duijn, S.Hofstra, G.Keur, G.Koper, J.Koper,
E.Loos (inmiddels overleden),
W.C.van der Mije, A.Paap, E.N. van
Petegein, G.Poots, M.Weber en de
eerste voorzitter van de vereniging
P.J. van Uzendoorn.

De dames Meijer en Sikkens, gepromoveerd naar de C-lijn deden het
opvallend goed in d'eze eerste wedstrijd. Mét 58,33 procent legden zij
beslag op de eerste plaats, gevolgd
op de tweede plaats door de dames
Berkhemer en Verhage. In de D-lijn,
wederom een gedegradeerd paar,
dat meteen het verloren gegane terrein goed wil maken. De dames Koning en Rooijmans gaven met een
superscore van 63,57 procent gelijk
hun visitekaartje af. Tweede werden
de dames Kalff en Polm, die in de
eerste competitie net niet promoveerden. Maar zij gaan het duidelijk
opnieuw proberen.

naar had moeten opleveren. Het was
een gedurende de gehele wedstrijd
gelijkwaardige partij hockey met
mogelijkheden voor beide teams.
Die. mogelijkheden waren er echter
niet veel omdat de defensie van zbwel ZHC als Haarlem weinig ruimte
bood. Haarlem kwam in de eerste
helft heel gelukkig op voorsprong.
Een strafcorner werd ingeslagen en
door Mare Meijer weggewerkt. Doch
de bal bleek van achter de doellijn
weggewerkt te zijn en dat was de
scheidsrechter niet ontgaan, 0-1.

lengs hervonden de speelsters de
rust en kon weer aan een rustige
opbouw van de aanvallen gewerkt
worden. In de slotfase nog enige
kansen, die jammergenoeg onbenut
bleven. Al met al een goede partij
hockey, waarin de jonge ploeg van
ZHC heeft laten zien goed bezig te
zijn. Reeds nu treedt er voor de ZHC
In de tweede helft heeft ZHC aaneen winterstop aan, waarin de blessures kunnen genezen.
gedrongen en gevochten voor de gelijkmaker. Haarlem gaf de Zandvoorters echter weinig kans, waarAanvaardbaar hockey
door de einduitslag 0-1 bleef. Ook
De aloude derby tussen ZHC en voor de mannen van ZHC zit de eerHaarlem was ook deze keer enorm ste helft van de competitie erop. Pas
spannend. Bovendien werd er zeer zo rond half februari wordt een veraanvaardbaar hockey gespeeld in volg gemaakt met het tweede gedeeleen wedstrijd die eigenlijk geen win- te van de competitie.

De speld voor het 25-jarig lidmaatschap was voor P. van Loon en
P.Kramer, terwijl G.J.Kraaijenoord
en S.Stobtaelaar 40-jaar bij Zandvoortmeeuwen waren aangesloten.

In de A-lijn gingen de pas gepromoveerde mevrouw Visser en de heer
Van Leeuwen vliegend van start.
Een score van maar liefst 61,83 procent werd behaald. Goede tweede
werden mevrouw Spiers en de heer
Emmen met 60,16 procent. In de Blijn was het omgekeerde het geval.
Het gedegradeerde echtpaar Potharst scoorde in deze lijn 61,07 procent en gaf daarmee aan zo spoedig
mogelijk naar de A-lijn terug te willen. In deze groep werden mevrouw
De Vries en de heer Saueressig tweede.

ZHC-dames houden ongeslagen
IFIT van nieuwe overwinning af
; Tegen FIT werd een pittige wed'strijd verwacht en dat is het ook
geworden. Een eerste helft waarin
beide partijen sterk aanvallend
speelden, maar waarin de verdedigingen goed standhielden. Van ZHC
zijde een rustige, goede opbouw vanuit de verdediging, met laatste speelster Danielle van Hemert en keepster Henny Jansen als het sterke
middelpunt. FIT kreeg iets meer
kansen maar doelvrouwe Jansen
redde schitterend.

ZANDVOORT - Tijdens de vorige week gehouden algemene
ledenvergadering van Zandvoortmeeuwen werd een groot
aantal leden in het zonnetje gezet. De leden die 25, 40 en 50
jaar lid waren van de vereniging werden gehuldigd.

als zo vaak dit seizoen met set verlies waarna pas diep in de tweede set
herstel optrad. Na verschillende setpoints onbenut te hebben gelaten
kwam het op een verlenging aan.
Deze werd tot grote opluchting van
de supporters gewonnen waardoor
andermaal een derde set noodzakelijk was. Deze set werd met goed
De heren E.Paap, L.W.Paap, A.Hgeconcentreerd spel door de Zand- .Vermaat en M.Weber werden door
voorters gewonnen. Setstanden 11- de vergadering benoemd tot lid van
15, 17-16 en 15-10.
verdienste.

Hockeyers lijden nipte nederlaag tegenHaarlem

': ZANDVOORT - De hockeydames van ZHC sloten de eerste
helft van de competitie af met een goede prestatie. Tegen ongeslagen koploper FIT werd een 0-0 gelijkspel uit het vuur gesleept. De heren van ZHC hadden zo'n resultaat ook wel verdiend. Haarlem was echter iets gelukkiger en won met 0-1.

Huldigingen
bij 'Meeuwen'

val gezocht moest worden. De verdediging was wel goed dicht maar aanvallend bleek TZB tot niet veel in
staat.
Ook in de tweede helft een sterk
aanvallend BSM. De Zandvoorters
hielden echter zeer lang stand. Jos
van Houten en Peter Auberlen ruimden veel op en op het middenveld
trachtte Fred Keur zijn voorwaartsen aan het werk te zetten. De druk
van BSM hield twintig minuten aan
maar leverde niets op. TZB slaagde
er toen in om een drietal hoekschoppen op rij te forceren, zonder dat
enig resultaat werd geboekt.

Taxatiefout
Het was aanvallend slechts van
korte duur wat TZB betrof. Peter
Auberlen maakte een taxatiefout
waardoor de BSM spits een vrij veld
voor zich kreeg. Doelman Daan van
der Ham redde echter bekwaam. In
de 25e minuut was het toch raak.
Een vrije trap van BSM werd ingekopt, maar Jos van Houten redde
eerst nog op de doellijn. De bal werd
oponieuw ingebracht en op de lat
gekopt. Aan de hectische taferelen
voor het TZB doel kwam een eind,
toen de terug springende bal van de

lat, opnieuw werd ingekopt en nu
was het wel raak, 0-1.
De badgasten moesten toen, om
nog enige kans te houden op de gelijkmaker, wel wat meer de verdedigende stellingen verlaten. Fred
Zwemmer slaagde er wel in te scoren, maar hij had de bal met de hand
meegenomen, wat de goed leidende
scheidsrechter niet was ontgaan.
Doordat TZB wat meer druk ging
uitoefenen kreeg BSM in de voorhoede ruimte. In de laatste twee minuten voerde BSM toen de stand op
naar een geflatteerde 0-3 eindstand.

Ondanks de 3-0 nederlaag was trainer Ab Bol niet ontevreden. "Het
ging tot ver in de tweede helft best",
stelde Bol. "BSM staat bovenaan en
is een goede ploeg. Ze zijn sneller
maar we hebben het lang volgehouden. Door rustig vanuit de verdediging te spelen en dan via de flanken
aan te vallen hebben we het geprobeerd. De aansluiting was er echter
niet waardoor we aanvallend niet
veel konden doen. Defensief ging het
erg goed en ik denk dat we volgende
week tegen THB best goede kansen
hebben op een positief resultaat."

Inlichtingen over de bridgeclub
zijn te verkrijgen, in de avonduren,
bij de wedstrijdleider, de heer Emmen, telefoon 18570.

Klaverjassen bij
Zandvoortmeeuwen
ZANDVOORT - Aanstaande vrijdagavond is het clubhuis van Zandvoortmeeuwen voor de tweede maal
het strijdtoneel om de open koppelklaverjastitel van Zandvoort. Om
deel te kunnen nemen moet per koppel een bedrag van zeven gulden
worden betaald.
Dat behoeft geen belemmering te
zijn om mee te doen, daar de opbrengst bestemd is voor de jeugdafdeling. Bovendien wordt er een loterij gehouden met zeer fraaie prijzen.
Zo rond de klok van acht uur valt de
eerste kaart op tafel in het Meeuwennest in het voormalige circuitterrein.

Enerverend spel bij Schaakclub
ZANDVOORT - Zowel in de interne competitie bij de jeugd
als de senioren was het een
enerverende avond bij de
Zandvoortse
Schaakclub.
John Ayress plaatste zich, na
een fraaie zege, aan de kop, terwijl bij de jeugd Thomas Hesse
zijn koppositie wist te behpuden. In de externe competitie
kijkt het schaakteam tegen
Castricum tegen een 4,5 tegen
2,5 achterstand aan. De partij
is helaas niet meer te redden.
Spannend was het vorige week donderdagavond in de jeugdcompetitie.
Thomas Hesse en Florian van der
Moolen proberen er alles uit te halen om zich op 12 december aanstaande tot herfstkampioen.te laten
huldigen. Dan wordt de laatste ronde van dit jaar gespeeld.

Senioren
Thomas Hesse gaat door twee
winstpartijen voorlopig nog stevig
aan de leiding. Overwinningen vielen er verder te noteren voor: Florian van der Moolen, Rebecca Willemse, Henk Willemse en Nanouk Mar-

quenie. Bas van der Meij en Bart
Timmermans speelden remise.
In de seniorencompetitie ging alle
belangstelling uit naar de partij tussen John Ayress en Dennis van der
Meijden, de nummers één en drie op
de ranglijst. Na zeventien zetten en
tien minuten was het eigenlijk al bekeken voor de ranglijstaanvoerder.
John Ayress zat met een gewonnen
stelling op het bord en nam daarmee
de eerste plek over.
De partij tussen Geerts en Dambrink stond praktisch de gehele sessie in het voordeel voor Geerts.
Winst zat er zeer duidelijk voor hem
in. Toch wist hij niet die voortzetting te kiezen, wat tot een overwinning had geleid. Uiteindelijk kwamen beide partijen remise overeen.
Mare Kok wist daarentegen de voormalige ranglijstaanvoerder Walther
Franck in vijftien zetten op de knieen te krijgen. Nico Handgraaf maakte geen fout tegen Ton Marquenie en
steeg daardoor drie plaatsen en wel
naar de zesde plek. Ook Wim Gude
zit duidelijk in de lift. Met zijn vijfde
opeenvolgende overwinning, deze
keer op Wiggemansen, staat hij op
het punt de toptien binnen te treden.

gemansen-Gude 0-1, Roele-De Oude
1-0, Heitkoning-Van Elk 0-1, GorterMollerus 1-0, Berkhout-Frederking
1-0, Kok-Franck 1-0, HandgraafDambrink 1-0, Ayress-Van der Meijden 10, Geerts-Dambrink remise,
Twint-Termes remise. De ranglijst
van de eerste tien is: 1. Ayress, 2.
Dambrink, 3. Van der Meijden, 4.
Termes, 5. Geerts, 6. Handgraaf,
7.Lindeman, 8. Franck, 9. Twint, 10.
Mare Kok. De onderlinge verschillen tussen de nummers één tot en
met drie en vier tot en met elf zijn
echter zo miniem dat wisselingen
van plaats, in de komende weken,
zeker niet uitgesloten zijn.

Externe competitie

In de externe competitie moest
het eerste team van de Zandvoortse
Schaakclub het vorige week vrijdagavond, in een uitwedstrijd, opnemen
tegen het vierde achttal van Castricum. Helaas voor de mannen van
teamleider Edward Geerts, moesten
zij de punten achter laten in Castricum. Met nog een afgebroken partij
om af te maken is voorlopig de stand
4,5 tegen 2,5 in het voordeel van Castricum. Ook bij winst van de afgebroken partij is de nederlaag van
Uitslagen uit de tiende ronde: Wig- Zandvoort een feit.
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Onroerend goed en woonruimte
te huur gevraagd

Oproepen
Mededelingen

* Te koop voetbalschoenen,
mt. 34 ƒ 25. Tel 02507-16742.
*29 nov. 20.15 uur NED.
HERV. Kerk geeft Toonkunst * Gevraagd VHS of Betamax *T.k. langlaufski's mt. 43 m.
<oor Zandv. een concert video recorder en jaren 50's stokken ƒ45. Skipakken mt.
Algemeen
m.m.v solisten en orkest. Alg. radio
(i.z.g.st.)
Tel. 40/25. p.st. 02507-19523.
kamerverhuur bureau
eiding Frans Bleekemolen.
02507-13786
Voor verhuur van uw
DAGJE UIT
Rijwielen,
* Gezocht: kinderwagen onkamers/
VERGADERING
derstel v. zelfgebouwde skelappartementen en
motoren,
RECEPTIE
ter. Tel. 02507-16742.
etages aan
bromfietsen
BEGRAFENIS
geselecteerde huurders
koop gevr. oude rieten
belegde broodjes *Te
Voor verhuurder geen kosten.
strandstoel. Tel. 02507-17620.
* Te koop kmderfietszitje
gesorteerd
op
schaal
bij
u
Tel. 02507-17782
(voor).
Prijs ƒ30. Tel.
thuisbezorgd.
BROODJE
Financien en
02507-13128.
BURGER. Tel. 02507-18789.
3-4-k woning gezocht. Max.
SUCCESVOLLE KLEINE
Woninginrichting
ƒ 1 000 Bel 6963580
handelszaken
T.k a. SCOOTER, merk Ben* Eindelijk! Er kan weer VolADVERTENTIES VOOR DE
neli. Tel. 02507-15727.
leybal gespeeld worden in
Meisje zoekt woonruimte
Zandvoort! ledere dinsdag in
Tel 02507-30470
ZAKENMAN EN PARTICULIER
Lijsten op maat
Autoverzekering
de Pnnsessenhal om 21.00
Rijles auto's
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- VVV-informatrice zoekt woonV.A. ƒ75 - DORSMAN
bij
uur. Info 02507-18727.
ruimte
in
Zandvoort
of
omg
en motoren
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootblijft toch goedkoper!
Foto Boomgaard * Help de Polen. Stuur
eens
met ingang van 1 dec.
ten
Bel nu: 02507-14534.
1
voedselpakket
Geen
Particulieren verwijzen wi| naar de speciale bon voor gratis Tel 05219-2294
Grote Krocht 26 een
Alblas Verkeersscholen
adres? Dat hebben wij voor ui
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Autoverzekering
Tel. 13529
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Inl.: tel. 02907-5235.
in 5 dagen
nu nog goedkoper bij
Onroerende
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,40 per millimeter.
TEUBEN ASSURANTIËN
UW RIJBEWIJS
* Te koop massief eiken eet- * ledereen dis de verkoopSluitingstijd, dinsdag 15.00 uur.
goederen te koop
Nieuwkoop, 01724-8361
dag van de N.H.kerk tot zo'n Tel. 02507-14643.
tafel
(90x130)
en
4
dito
stoeU kuni uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of afgegevraagd
len (zittingen moeten hersteld groot succes heeft gemaakt
ven/zenden aan:
Hypotheken
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
worden). Prijs (één koop)hartelijke dank!
Diverse clubs
2042 JM Zandvoort.
ƒ250 Tel. 02507-13128.
computervergelijking
GARAGE
* MONIQUE
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
Bel nu 02507-14643.
TE KOOP GEVRAAGD
vrijdag na 1500 uur
*Te koop matras 130x200
100 ondeugende Meisjes,
1421 AA Uithoorn.
Tel. 02507-14534
mag je strooien vanaf
Teuben Assurantiën zoeken
met gratis spiraalbed ƒ 100.
o Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
snel SEXKONTAKT!
het
bordes.
JAN
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer, TE KOOP GEVR GARAGE, 2 witte nachtkastje ƒ 75 Tel.
06-320*330*21 (50 cpm)
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde zo dicht mogelijk bij rotonde 02507-16516.
* MONIQUE
MuziekVener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, Tel 023-312122
ik haal je morgen om
T.k.a. z.g.a.n. witte 1 of 2 p.
instrumenten
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasper14.00 uur op. JAN
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuws- Te koop gevraagd WOON- sip.bank m. 2 laden; 500. Te
*MONIQUE
blad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode en De Nieuwe HUIS in Zvt, evt. huurwoning bevr. v. Lennepweg 16".
Gevr. voor vereniging piano
ter beshikkmg Tel. 19606
nog 1 nachtje slapen
Weesper ƒ 6,38 per millimeter.
Vrouwen, echtparen en soms
en accordeon. Tel. 02507dan
ligt
de
rode
loper
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
Radio/tv/video
ook mannen vertellen wat ze
17462 na 19.00 uur.
• Informatie over onze'overige aantrekkelijke advertentievoor ons klaar. JAN
Onroerend goed
graag willen en 100% diskreet
combinaties m de Micro's zijn op aanvraag bij onze kanto*MONIQUE
doen! Nu heb je de kans om
ren verkrijgbaar.
en woonruimte
Dieren
en
Foto Boomgaard
morgen schijnt de zon,
met die mensen in kontakt te
e Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra m rekening
te
huur
om 15.00 uur op het
Grote Krocht 26.
dierenkomen! Dus pen & papier bij
gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm.kosten.
Raadhuisplem. JAN
aangeboden
Telefoon- 13529.
de hand, want noteer goed
• BIJ plaatsing m de Micro's worden geen bewijsnummers
benodigdheden
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten
UW FILM OP VIDEO
de pers.code's! 06/50 cpm.
Ook dit jaar staat SINT
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor
ƒ1,75 per minuut met
voor u klaar samen met z'n
Te huur kam. + si.kam. met
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht.
gratis achtergrondmuziek.
PIETEN verzorgd hij alle * Parkietenkooi te koop gevr.
tel
en
gebr.
van
k.d
t.
ƒ
550
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo,,DEUGNIETEN". Al jarenlang Ouderwets. Tel. 02507-13226. Red Ear Productions
*Te
koop
kleuren
t.v
met
p.mnd.
Tel.
02507-16829
nisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor
ervaring.
Tel. 18940 of 13420.
afst.
bed.
Nordmende
55
cm.
bezorgklachten) of zenden aan:
Te huur kamer eigen keuken Prijs ƒ275. Tel. 02507-17032.
Lessen en clubs
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Sint en Piet aan huis ƒ 35
+ douche Gezamenlijk toilet,
Postbus 122
huur ƒ 625 Tel. 02507-30953. * Te koop stereo cassette ra- Ook voor verenigingen.
1000 AC Amsterdam ,,
dio Panasonic z.g.a.n. Vr.pr. Tel.. 02507-13197/30747.
MASSAGE én Shiatsu. UnieDe sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing T.h.a KAMER, keuken, dou- f 100. Tel 02507-16848.
Voor al uw FEESTJES en ke beginnerscursus 14 vnj.av. Geven zich bloot, vertellen
che,
gezamelijk
toilet,
ƒ625
in dezelfde week.
PARTIJEN kunt u ook bij bar v a 10/1. A'dam-C. Folder:hoe ze d'r uit zien en wat ze
p.mnd Tel. 02507-17782
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
dancing CHIN CHIN terecht. Touch 020-6624382 (kant.u.). op Sex/gebied te bieden hebComputerapparatuur
• De advertentie-afdeling
GEEN ZAALVERHUUR. Bel
ben! Daarna geven zé je hun
en software
behoudt zich het recht voor
voor info: 02507-12799.
eigen telefoon-nummer!
Huwelijk
en
advertenties, eventueel zonBoven de 18 jaar! 06/50 cpm
Kunst en antiek
Voor
trouwfoto's
kennismaking
der opgave van redenen, te Commodore 64 Disk-dnve
weigeren (art. 16 Regelen Data Recorder-PowercartndFoto Boomgaard Romantische jongeman,
HEDEN INBRENG van goederen v d. veiling van 2 en 3 dec. voor het Advertentiewezen). ge Documentatie. Veel softRed Ear Productions.
VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN, Frans Halslaan 33, A'veen.
27 jr., i.b.z.v. auto, zkt. langs
ware. Prijs ƒ 675.
Grote
Krocht
26
5
meisjes/dames ontv. tijdeTel 020-6473004 ('s Maandags gesloten.)
deze weg een lieve vrouw lijk/part-time in rom. privéTel. 02507-15646.
Oppas gevraagd/
Tel.
13529
tussen
de
20
en
35
jr.
om
een
T.k. COMPUTER
sfeer v.a. ƒ 100. 020-6252497.
aangeboden
Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf
COMMODORE 64 met disk- Voorkom zoals vorig jaar een duurzame relatie mee op te
BI-SEX Kontaktlijn
bouwen,
evt.
huwelijk.
Kindednve, datarecorder, monitor teleurstelling en bel vroegtij06-320*325*01 (50 cpm)
ren geen bezwaar. Br. o. nr
en
printer,
ƒ
295.
OPPAS
aangeboden
voor
dig herenkapsalon Henk van 755-77597 v.d. blad.
Amersfoorts schilderwerken binnen en buiten tot 8 m hg
Ook trio-sexkontakt
kind vanaf 2 jaar, omg. Zan- Tel. 020-6798142.
der Feer voor een afspraak
witten en behangen, met gar.off. Ook woonboten.
BI-SEX
PRIVÉ, zoek je
voort-Noord
Tel.
19817
omstreeks de kerstdagen.
Tel 020-6916420, ƒ50 k p.d.
een heerlijk heet meisje
Tel.: 02507-13874.
Auto's
en
Hobby's en
of een lekkere boy''?
Klusjesman gevr. voor wit* Vorig jaar grandioos komt u
auto-accessoires
Divers personeel
Direkt apart, ook trio
verzamelingen
werk. Tel. 02507-19298.
daarom nu ook, Kerstkoncert
Woningruil
06-320.330.46 (50 cpm)
gevraagd
VOOR AL UW verbouwingen,
Zandvoortse Operette Ver. 14
tegelwerk en stucwerk,
dec. 1991 Ned. Herv. Kerk.Peugeot 405 SRI, sept. '87, BI-SEX voor TWEE, direkt
* Gevr. oude sportbladen.
apart met een heet meisje of
bel voor vakbekwaamheid
Kaarten. Tel. 13840/14012
kl. wit, verl., sportvelgen,
AANGEB.' 2-kamflat, 2 hg, THUISWERKERS gevraagd Alles
is
welkom.
Tel.
een lekkere jongen (18 jr.):
020-6166307
radio-cass.
alarm.
Pr.
A'dam-Nrd,
vlakbij
C.S. voor het adresseren van
02507-20063.
* Wie helpt bij hartstilstand?
06-320.330.82 (50 cpm).
9
mailings.
Verdiensten
±
ƒ
15
ƒ
18.500.
02507-30387/12429
GEVR.
2
a
3-kam.won
of
« Rubneksadvertentie Zie
Geef u nu vast op voor de
p.uur.
Inl.
Uitgeverij
UBG,
•
Zie
de
colofon
voor
opgaPARTNERRUIL Privé
eengez.won
in
Z'voort.
voor adres en/of telefoonnr
nieuwe cursus reanimatie in 3 Te koop VOLVO 340 van
postbus 31098, 6503 CB NIJ- ve van uw rubieksadvertentie. lessen bij de Kruisver.
direkt apart met mannen
Tel. 020-6360663
de colofon in deze krant.
1985,
95.000
km,
ƒ5500.
Temegen (s.v.p. gefrankeerde
Inl. tel. 160875 Dhr. de leeuw. vens SUBARU Mini Jumbo en vrouwen die zin hebben
en aan uzelf geadresseerde
in 'n spannende sexruil!
Zalenverhuur
Zéér
ervaren Sint en Piet op SDX, 1983, 65.000 km, ƒ 3500.
antw. enveloppe bijsluiten).
06-320.330.91 (50 cpm)
GRATIS
Tel.
02507-17761,
na
18
uur
bezoek ? Tel. 02507-17669.
THUISWERKERS
gevraagd
Woninggids van Zandvoort
* Zin m Volleybal? Bij Z.V.V.
VERENIGINGSGEBOUW
voor het adresseren van
is nog plaats. Geef je op of
mailings. Verdiensten + ƒ 15
De Krocht
kom langs; Dinsdagavond
OER/E makelaars o.g. LMJ p.uur. Inl. Uitgeverij UBG,
postbus 31098, 6503 CB NIJ- Grote Krocht 41, Zandy.oprt, 21.00 uur in de Pnnsessehal
NVM megen (s.v p. gefrankeerde tel. 02507-15705-18812, v'oqr- of bel even 18727!
N'AKEIAAR
en aan uzelf geadresseerde BRUILOFTEN - RECEPTIES' • Wij behouden ons het
Tel. 02507-12614
antw. enveloppe bijsluiten)
KOFFIETAFELS
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

1000000%
Sexnieuws!

340.340.95

145 Escort
Sex/meiden!

06.96.45

*'**TIENERSEX**** '
Jong en onschuldig.,.''
06-320*324*24 (50 c/m)
*TRIOSEX-KONTAKT*
06-320.330.92 (50 cpm)
Ook voor partnerruil.
UITDAGEND huisvrouwtje
met volle..., superheet.
06-320.330.56 (50 c/m)
UITDAGEND tienermeisje
2 heerlijke nimfo's hebben op
geniet met 2 jongens.
hun flatje pal aan de boule'06-320*326*01 (50 c/m)
vard een eigen live 06/lijn la****VLUGGERTJE'? "**
ten installeren!
Bel me snel schatje (50 c/m)
!!!! 06-320*327*27!!!

BUURVROUW Chantal en
haar hete buurjongens
06-320*328*01 (50 c/m)
De SEXADRESSENLIJN
elke dag adressen van

A.K.B.

ICRO

Homo. Jongens met elkaar.
Hoor ze TEKEER gaan.
06-320*330*88 (50 c/m)
Homo: Zoek je 'n hete boy
voor een SEX-AFSPRAAK??
06-320*330*18 (50 cpm)

Blonde NATASJA doet
het met 2 hete jongens.
06-320*327*77 (50 c/m)

Sportartikelen

Te koop
gevraagd
diversen

Live uit
Zandvoort

de hete dames & meisjes
06-320.328.00 (50 c/m)
Direkt apart met een
strenge meester of met
een onderdanige slaaf1
*Gay S.M. voor TWEE*
06.320.329.99 (50 cpm)
DIREKT KONTAKT
Mannen en vrouwen bieden
zich aan, stuk voor stuk
krijg je ze aan de lijn.
Bel jouw voorkeurlijn:
Partnerruil- 06-320326.11
Tnokontakt: 06-320.322.16
Bi-sex: 06-320.322 33
Homo: 06-320.322.64 (50 c/m)
Direkt Snel SEXKONTAKT!
Sex-Afspreeklijn
06-320*322*88 (50 c/m)
Duik in bed met zo'n hete
meid! Bel SEXKONTAKT.
06-95.11 (50 c.p.m.)
Flirten met z'n tienen
of apart. Meidenbox.
06-320.330.77 (50 cpm)
****G-A-Y P-R-I-V-E****
Jij wilt straks snel en
discreet een opwindend
afspraakje regelen? Bel
dan Gay Privé, want daar
zit je direkt apart. Druk
op de nul voor 'n andere
jongen. Veel succes!!
06-320.322.68 (SOcpm)
Gewillige meisjes en hete
huisvrouwen zijn op zoek
naar een slippertje!
06-320*326*33 (50 cpm).
*****HARDSEX*****
Keihard de lekkerste (50 c/m)
!!!! 06-320*325*35 PJ
Hete MEIDEN hoor je op
de sexadvertentielijn:
06-320.325.80 (50 cpm)
Hete meisjes willen
een SEXAFSPRAAKJE.
06-320.320.44 (50 cpm)

Ze hebben

nu van zich-zelf héle sexy VLUGGERTJE: Kim verwent
(100% naakt) foto's laten ma* de jongens (18 jr.) na de les.
06-320*330*32 (50cpm)
ken en daar mag je dus nu
om vragen! + (06/50 cpm)
Voor VANAVOND een ,
afspraakje versieren?
Bel dan de flirtbox.
Red Ear Productions.
06-320.330.01 (50 cpm)
Maak een Sexafspraak met WAAROM WACHTEN'' Zoek
een PRIVEMEISJE?
nu de vriend of vriendin7
van je dromen. Afspreeklijn,
06-320.325.04 (50 cpm)
reageer direkt.
MARIETJE staat te liften
06-320.320.33 (50 cpm)
m haar strakke rokje!
06-320.321.20 (50 cpm)
Wil je sjnel 'n priveof escortmeisje thuis?
MEEGENIETEN, met
06-320*330*60 (50 cpm).
Loesje en stoute Anita.
06-320*328*04 (50 c/m)
WULPSE Loesje gaat lekker
tekeer met drie jongens.
MONIQUE, haar eerste keer
06-320.330.96 (50 c/m)
ze trilt van sex-genot.
06-320.330.97 (50 c/m)
Yvette gaat op SEXBEZOEK
bij Annet. Triosex!
06-320.320.95 (50 cpm)
Zoek je een het meid?, ,
06-320*322*11 (50 c.p.m.).
Voor lekker sexplezier. ,vertellen éérst wie ze zijn en

340.340.50

Nü al: 310
Vrouwen!

wat ze in bed lekker en opwmdend vinden en geven
daarna hun geheime telefoonnummer aan je door!
Boven de 18 jaar' (06/50 cpm)

Zoek jij een lekkere Boy?
Homo/BI-sex/SM-DATING
06-320.330.95 (50 cpm).Zoek jij 'n lekkere meid9
De Hete MEIDENLIJN:
06-320*320*36 (50 cpm)
Zoek jij sexkontakt?'?
TIPPELLIJN
06-320.330.79 (50 cpm) •

340.310.10

Red Ear Productions.
Scheur de kleren van mijn lijf,
ik heb een hete bui!!
06-350.211.21 (50 cpm).
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
SEX KONTAKTLIJN
redenen teksten te wijzigen
Luister naar hete meiden
of niet op te nemen.
die op zoek zijn naar
jongens, voor het vervullen
van hun hete sexwensen.
Diversen
Hete MEISJES willen nu
06-320.330.66 (50 c/m)
een sexafspraak!!
06-320.330.42 (50 cpm)
**SEX VOOR TWEE**
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
Direkt kontakt met jonge
HOMO: Het is slikken
kamerverhuizingen. Voll. verz.
meiden,
huisvrouwtjes
en
voor die hete jongens
Dag-nachtserv. 020-6424800.
stoere
hete
knullen.
06-320.327.01 (50 c/m)
06-320.330.90 (50 cpm)
• Reflectanten op advertenPascale doet het op de
ties onder nummer gelieven
***S.M. PRIVÉ***
tafel. Echte KEUKENSEX.
De direkt apart kontaktlijn ervoor te zorgen dat het num06-320*330*98 (50c/m)
voor meesters. Bel voor een mer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
PIKANT. 2 hete meisjes
strenge sexafspraak.
en dat de brief geadresseerd
zijn hitsigi Alles uit1!
06-320.322.17 (50 cpm)
wordt aan: Centrale Order06-320*330*34 (50 cpm)
**S.M.KONTAKTLIJN**
afd. Weekmedia, Postbus
PLEZIER VOOR TWEE,
Strenge sexkontakten
122,1000 AC Amsterdam. Dit
de manier om direkt
06-320*322*20 (50 cpm)
voorkomt vertraging m de beeen vriend of vriendin
handehng.
Stiekem MEEGENIETEN
aan de lijn te krijgen.
met 3 hete tieners
Bel 06-9.500 (50 cpm)
320*322*04 (50 cpm)
PRIVE-SEX-KONTAKT
Stoute
sex-afspraakjes,
Maak een sex-afspraakje.
Met een heet meisje of stel. MEISJES-KONTAKT (18 jr):
06-320.330.16 (50 c/m)
06-320.322.33 (50 cpm)
Straks al 'n vrijpartij''
***RIJPE VROUWEN ***
S-E-X-KONTAKTLIJN
veertig jaar en hitsig!! 50 c/m
06-320.329.88 (50 cpm)
l!» 06-320*325*45 !!!
Tessa (18) een lekker
Sabrina, een GEWILLIG
OPGEWONDEN tienermeisje
meisje, haar eerste trio.
06-320*328*88 (50 c/m)
06-320.323.44 (50 cpm)

't staat in
de krant
iedere week
weer

Zes winnaars nemen ieder 25.000 gulden in ontvangst

5 REGELS

GRATIS

Foto - Film

ICRO

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

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

NIET GRATIS
zijn:
• alle Micro's groter dan 5 regels
• brieven onder nummer
• de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
• wonmgruil
» personeel gevraagd/aangeboden
• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden
• commerciële Micro's
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Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

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

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.

regels
regels
regels
regels
regels

Adres:

l

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

3,82
3,82
3,82
5,09
6,36

/ 7,63
ƒ 8,90
ƒ10,18
ƒ11,45
ƒ12,72

Alle prijzen mcl. 6% BTW

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

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Met de Hitbingo van afgelopen week was het meteen raak: liefst 6 winnaars,
die elk glunderend een koffertje met 25.000 gulden van Irene Moors kregen.
Natuurlijk waren de winnaars ook lid van de Postcode Loterij!

Te koop
aangeboden
diversen

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

Hitbingo: elke
week prijs!

* Te koop 4 stalen Golf GTI
velgen (6Jx14) mcl. banden
ƒ 100. tel. 02507-12832.
Te koop combi-kinderwagen
Amigo, d.blauw-wit bloemen
mcl. matras + overtrek + voetenzak. Alles z.g.a.n. Prijs
ƒ550. Tel. 02507-14788.
Te koop eiken wandkast met
vitrine ƒ 600. Tel. 02507-14850
of 020-6236797.
* Te koop i jevr. Roei-Hometrainer, tel. 52507-16085.
'
*Te koop gevraagd: leren
paardrijlaarzen, maat 39. Bellen naar: Anne-Manjnlaan tel.
02507-16473.
Te koop mcompl. inboedel.
Tel. 02507-12141.
*Te koop platencursus Engels ƒ 50. Bijzet kachel elektr.
ƒ50. Zonnebruiner tafelmodel. ƒ50. Tel. 02507-12141.
* Te koop schemerlamp wit
te bol op voet ƒ 75.
Eetkamerlamp ƒ25. Tevens
een sapcentrifuge ƒ 35.
Tel. 02507-16809.
Te koop tractor ƒ 1000.
Tel. 02507-16824.
* Te koop Waadbroek 75.; 12
armige koperen
kaarsen
kroon 200. Tel. 02507-30960.
* T.k. nieuwe sapcentrifuge
Multipress Braun MP32 ƒ 40.
Tel. 02507-14441.
* T.k.a. bakfiets ƒ 200.
Wit leren kunstschaatsen mt
36 ƒ 15. Blokkendoos ƒ 4. Gr,
negerpop
ƒ35. Tel.
02507-18371 (na 6 uur.)
* T k.a partij tempexplaten,
30x28 cm, ƒ 10; bruine box +
kleed ƒ 15. Tel. 15578.
* Voor st. Nicolaas prima
spinnewiel met wol slechts
ƒ100. Tel 02507-19583.

• Rubneksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/ol
. telefoonnummer de colofon
in deze krant.

Afgelopen weef. kreeg de uitzending van Hitbingo een e.\trafee.Melijf. tintje. Zes van de 21 winnaars kwamen hun prijs
persoonlijk in ontvangst nemen tul handen van Irene Moor\. "Bovendien," ;ci een winnares, "is het best leuk om 25.000

Want alleen deelnemers doen
gratis mee aan Hitbingo. En
alleen Hitbingo geeft de kijkers thuis de mogelijkheid om
mee te spelen. Kandidaten,
het publiek in de zaal én de
deelnemers thuis kunnen prijzen winnen; dat kan alleen bij
Hitbingo en de N a t i o n a l e
Postcode Loterij!
Heeft u Hitbingo op dinsdagavond gemist? Geen nood: u
vindt de nummers op pasina
331 van RTL 4 Text. "BOvendien publiceren wij elke
week de Hitbingo-nummers
van de voorgaande week in
dit blad. En u weet het: uw
weekprijs van ƒ 25.000.- kunt
u een heel jaar lang opvragen.
Want bij Hitbingo zeggen ze:
gewonnen is gewonnenlB
De winnende Hitbingonummers van 1 2 november:
1
26
18
31 40
27
32 41
5
19
11
28
35 45
20
36
15
21 29
17
38
23 30

gulden te krijgen terwijl een
ander de moeilijke vragen

moet beantwoorden1"

Bent,

l"!

WIN-EEN-MILJOEN-BON
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en maak een kans op een van de

.t vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand het aangegeven bedrag

f

' van onderstaande rekening af te schrijven.
Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding van het reglement.

Q1 lot (ƒ 10,-) per maand Q

loten (a ƒ 10,-) per maand

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

Q dhr. Q mevr.

Naam:.

Ga naar de
opnamen van
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? l leeft u
de postco<.lcc'///'m 1053.
2025. 3 1 1 2 , 6 3 6 1 en
8262? Dan kunt u zich
aanmelden voor de volgendc opnamen van Hithinuo. Bel op weekclagen
tussen 10-12 en 14-16
uur 02977-42777 on ga
een gezellig tv-dagje uit!

Adres:
Postcode: j

i

i

i

i-i

i

i

Plaats:
150.91.11

Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

• NATIONALE

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

WEEKMEDIA22

DONDERDAG 21 NOVEMBER 1991

Vereniging van Huisvrouwen heeft kring in Zandvoort

(ADVERTENTIE)

NVH: méér dan alleen maar gezelligheid
ZANDVOORT - De feestelijkheden rond het 75-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen afd.
Haarlem en Omstreken behoren tot het verleden en het bestuur is weer overgegaan tot de
orde van de dag. Zoals bekend
ressorteren onder de afdeling
Haarlem de kringen HaarlemNoord, Heemstede, Schalkwijk en Zandvoort. Van deze
laatste is enige tijd geleden mevrouw Rauwerda kringleidster
geworden.

AAN ZEE"
specialiteiten:
* Suddervlees
Oma's recept
19,50
* Gekookte mosselen
26,50
* Kip in 't pannetje
18,50
incl. een glaasje Beaujolais
Primeur
keuken open
vrijdag t/m maandag
16.30-22.00 uur

Acht mille voor
kerkrestauratie

Wat Zandvoort betreft, is het misschien wel aardig om te weten dat
reeds in de jaren twintig in deze gemeente een bloeiende Vereniging
van Huisvrouwen bestond. Door allerlei omstandigheden, waaronder
'zeker de bezettingsjaren gerekend
mogen worden, verdween deze van
het toneel. In 1959 kwam er opnieuw
een afdeling van de grond, en toenmalige bestuursleden herinneren
zich de talrijke activiteiten en de prifrïa sfeer, waardoor veel huisvrou- • Volgens de dames Rauwerda en Kerstel, die de Kring Zandvoort leiden, is de NVH geen 'gezelligheidsvereniwen uit Aerdenhout en Haarlem ging'.
Folo Bram Stijnen
zich tot de Zandvoortse afdeling
-voelden aangetrokken.
voor een wekelijkse spelmiddag teerde naar een functie bij de „Nij- van de plaatselijke afdeling. In afheeft ze direct alles in het werk ge- verheidsschool voor Meisjes" in wachting van het gereedkomen van
steld om deze te realiseren.
Amsterdam, de latere „School voor haar flat in Zandvoort, die ze na het
Afsplitsing
„En dan blijkt dat er niet de min- Beroepsonderwijs". Begonnen als overlijden van haar echtgenoot be•. Als gevolg van meningsverschillen ste animo voor bestaat. De dames lerares klom ze op tot adjunct-direc- trok, woonde ze eenjaar in Bussum,
in het bestuur vond er ruim tien jaar lieten het afweten, behalve twee die trice om vervolgens als directrice 12 en ook daar heeft ze zich als begeleden een afsplitsing plaats, waar- nu maar beurtelings bij elkaar thuis jaar leiding te geven aan deze,' 300 stuurslid verdienstelijk gemaakt.
door er een nieuwe vereniging ont- spelen," aldus een teleurgestelde leerlingen en 33 leerkrachten tellenMevrouw Rauwerda, die als krin;stond naast de bestaande. Jarenlang kringleidster. Maar de vereniging de onderwijsinstelling.
gleidster geassisteerd wordt door
•heeft de oorspronkelijke vereniging heeft haar altijd té na aan het hart
mevrouw Kerstel („mijn rechter•met een actief bestuur en een veel- gelegen om zich daardoor te laten
hand") en drie gastvrouwen, hoopt
'heid aan activiteiten in een behoefte ontmoedigen. Hoewel, altijd? Na de Pijler
van harte dat de Zandvoortse dames
voorzien. Toen eenjaar of vier gele- lagere school koos-de in Akkrum
Toen de vele fusies het werk min- eens wat vaker een kijkje gaan neden de bestuursleden echter plaats geboren Joukje Rauwerda voor het der aantrekkelijk maakten verliet ze menbij de evenementen die de ande' wilden maken voor jongeren, bleken onderwijs. Ze doorliep de „Kweek- het onderwijs en ging zich aan ande- re kringen organiseren. „Het is bedie er niet te zijn. Doordat de presi- school voor Onderwijzers en Onder- re zaken wijden. In haar woonplaats slist de moeite waard en vervoer is
dente van de afdeling Haarlem, de in wijzeressen" in Leeuwarden, gaf les Amstelveen trad ze als Pijler Consu- er altijd. De meesten van ons hebben
Za'ndvoort wonende mevrouw Lam- aan diverse lagere scholen en sollici- mentenbelangen toe tot het bestuur een auto en we willen graag één of
pier, bereid was voorlopig als krinmeer dames meenemen."
gleidster op te treden, kon de zaak
draaiende worden gehouden.

Heien of schroeven in de Oranjestraat

\Haar taak werd eind vorig jaar
overgenomen door de eveneens in
Zandvoort wonende mevrouw Rauwerda, met wie we een praatje over
het reilen en zeilen van de kring
Zandvoort maken. Zij is van mening
dat, hoewel de vereniging beslist
geen 'gezelligheidsvereniging' is, er
ruimte moet zijn voor ontspanning.
Toen er dan ook stemmen opgingen

„SCHRANSEN
Boul. Barnaart 22
Zandvoort, tel. 15445

door C.E. Kraan-Meeth

.Reilen en zeilen

Bar-restaurant

ZANDVOORT - Bewoners van de
Oranjestraat hebben gisteren verontwaardigd gereageerd op de
bouwactiviteiten aan het nieuwbouwproject in hun straat. Daar komen een Dekamarkt en appartementen. „Zij doen flink hun best om
ons huis omver te krijgen", aldus
een van de bewoners, Laarman. „In
de bouwvergunning stond dat er
niet geheid mocht worden, alleen ge-

schroefd. Maar er wordt nu wél geheid". Daarnaast heerst de mening
dat de vergunning verlopen zou zijn.
„Dat laatste is niet het geval", zegt
gemeentevoorlichter Egon Snelders. „Na twee jaar heeft het college
de bevoegdheid de vergunning in te
trekken. Als dat niet gebeurt, blijft
deze geldig". Op de vraag 'heien of
schroeven' kon hij gistermiddag nog
geen antwoord geven.

Lezing

Aanstaande dinsdag 26 november
houdt mevrouw M.E. Licher in het
Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat een lezing voor de Kring
Zandvoort over astrologie: Wat is
astrologie? Geloof, ongeloof? Op 3
december houdt het echtpaar
Kirschbaum uit Heemstede een lezing met dia's over leven en historie
in/van Alaska. Aanvang op beide
middagen 14.00 uur. Niet-leden betalen 2,50 entree.

ZANDVOORT - De verkoopdag van de Hervormde Kerk
heeft een bedrag opgeleverd
van ruim achtduizend gulden.
Dit geldt gaat naar het bouwen restauratiefonds van de
kerk.

De handwerkclub van de Hervormde Kerk heeft diverse mogelijkheden aangepakt, om zaterdag zoveel mogelijk geld in het laatje te
krijgen. „Maar dat is alleen gelukt
met de hulp van een aantal vrijwilligers en dankzij het feit dat we zoveel
bezoekers kregen", aldus een van de
dames. „We zijn iedereen dan ook
erg dankbaar". Vooral de schilderijententoonstelling bleek een publiekstrekker, van de ongeveer vijfendertig werken werd een twintigtal
verkocht.
Daarnaast liep ook de loterij uitstekend. Onder de prijzen bevonden
zich vijf fruitmanden en een levensmiddelenpakket. Door het inleveren
van D.E.-punten, die de dames van
diverse kanten kregen aangereikt,
kon weer een aantal andere prijzen
.worden aangeboden. Twee prijzen
daarvan zijn nog niet opgehaald:
blauw 283 (twee schalen) en blauw
966 (een taartschep).
• De rest van de opbrengst was te
danken aan de verkoop van diverse
goederen, plus van etenswaren als
soep, haring, zelf gebakken cake en
gebak. Voor degenen die hebben geprobeerd om de verjaardag van de
beer te raden: het beestje was op 20
september jarig.
De Zandvoortse pop die werd verloot, ging naar de familie D. de
Roode uit Zoetermeer, die hier enige
dagen op vakantie is. Het is de laatste pop die mevrouw Joukes voor
haar overlijden heeft gemaakt. Desondanks hebben haar kinderen de
pop toch ter beschikking van de Hervormde Kerk willen stellen.

ZO PLAATST U UW NiEUWJAARSWENS
in het Zandvoorts Nieuwsblad van 31 december 1991
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oog en oor
de badplaats door
:£-''/*"''''"''

•*•

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

Sinterklaas
Ik ben ontzet, redeloos, radeloos en reddeloos. Mijn geloof
heeft sinds deze week een behoorlijke knauw gekregen. Sinterklaas
bestaat niet. Zo, het hoge woord is
er eindelijk uit. U schrikt? Ik kan
het mij voorstellen. Mijn conclussie klinkt als heiligschennis. Dat
spijt mij. Ik kan het echter niet
langer voor mij houden. De waarheid moet maar eens gezegd worden. Hoe ik aan deze wijsheid
kom, zal ik u uitleggen.
Afgelopen zaterdag: al weken
lang heb ik mij op deze dag verheugd. De komst van Sint Nicolaas doet mijn hart immer vol van
verwachting kloppen. Goedgelovig als ik ben, denk ik nog steeds
dat alle goede gaven zo rond de 6e
december van hem komen. Hoewel wij ieder jaar door het trekken
van de bekende lootjes, in familieverband Sinterklaas-avond op gepaste wijze vierden, meende ik
steeds dat zelfs de op mij betrekking hebbende gedichten (of wat
daar voor door moest gaan) uit zijn
brein waren ontsproten. Sint is
heilig. De stropdassen, zakdoeken
en hatelijke opmerkingen liet ik
immer gelaten over mij heen gaan.
Daar is nu een einde aan gekomen.
Ik geloof niet meer. Sterker nog, ik
heb het idee dat men mij al die
jaren heeft bedonderd.

Soppend
Terug dus naar zaterdag. Kleumend stond ik langs de vloedlijn,
in de verte dobberde de reddingboot van de KNRM. Aan boord
bevond zich de goedheilig man.
Hij was in gezelschap van een
handvol Pieten. Om precies half
twee zou de Sint aan wal gaan. Tot
nu toe, klopte het allemaal heel
aardig. Met de komst van de aanrollende golven begon het gedonder in de glazen. Mijn onoplettendheid bezorgde mij een paar
natte voeten. Soppend stond ik als
een malloot te zwaaien naar het
illustere gezelschap. „Sinterklaas
kapoentje", neuriede ik allerminst blij van Sint. „Heerlijk
avondje is gekomen", zong een andere malloot naast mij uit volle
borst. Ik keek op mijn horloge.
Het was inmiddels half twee. Op
de seconde af op tijd stapte de Sint
van boord. Als een speer vertrok
ik naar het raadhuis. Daar aangekomen werd ik verwelkomd door
popmuziek. De geluidstechnicus
bleek het verkeerde bandje te hebben opgezet. Gelukkig was daar
Theo Hilbers, die mij kond deed
van het feit, dat de Sint in aantocht was. Gelukkig, ik had mij
niet vergist. „Zie de maan schijnt
door de bomen", zong de speaker
door de microfoon.

Mineur

ƒ 21,- excl. 6% btw

Voor de duidelijkheid, Hilbers
is aangetrouwde familie. Zijn
zoon is namelijk met mijn nichtje
getrouwd. Familie val je niet af,
dus liet ik het maar zo. Het moet
gezegd, hij deed het weer uitstekend. Het welkom aan de Sint was
hartverwarmend. De organisatie
kon tevreden zijn. Ook voor burgemeester Van der Heijden niets
dan lof. Zijn mededeling dat alle
Zandvoortse kindertjes het afgelopen jaar braaf zijn geweest ontroerde mij zeer. Waarom dan toch
mijn mineur-stemming zult u zich
wellicht afvragen. Welnu, deze
week las ik in mijn TV-gids dat
aanstaande zaterdag de 23e Sint
Nicolaas officieel in ons land zal

ƒ 33,- excl. 6% btw

ƒ 63,- excl. 6% btw

ƒ16,50
excl.
6% btw

K. JANSEN
Dorpsstraat, Zandvoort
wenst vrienden en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar.

BON:
Ik kies model: ...

Bij aankoop van een
Cottonfield combinatie
een ondergoed set
COTTONFIELD KADO.
8 Grote Krocht 23
l 2042 LT Zandvoort

1>"outique

in het Zandvoorts Nieuwsblad

Dit is mijn tekst:

Zandvoorts Nieuwsblad
L^-O O C-V-iaari-

rrvovjfMurvEioociiM

Fa. P. Kleijn
De Spar
• Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Uiterlijk inzenden voor
7 december 1991 aan:

Weekmedia Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2042 JM Zandvoort

AKO

Sig.mag. De Krocht

Naam:
Adres:
Postcode:

Circus
Hebt u wel een gehoord van Johannes Hendricus Buschgens?
Nee dus. Welnu, Buschgens was
oorspronkelijk circusartiest. De
tweede wereldoorlog heeft het
hem onmogelijk gemaakt na de
bevrijding met dat vak verder te
gaan. Als krijgsgevangene is hem
m september 1944 een ernstig ongeval overkomen, waarbij een van
zijn voeten werd verbrijzeld. Hij is
toen de brandstoffenhandel ingegaan. Niet direct een vergelijkbaar
métier zult u wellicht denken. In
zijn vrije tijd behaalde hij het diploma Famous Artist en daarna
het diploma aan de vrije Academie
van Beeldende kunst in Den Haag.
Zijn artistieke aanleg verloochende zich met. Wat hij zelf in het
circus niet meer presteren kon,
bracht hij met verf en penseel over
op het doek.
Met zijn kunstwerken verwierf
hij de naam van 'schilder van het
circus'. Na zijn dood m 1990 zijn
vele van zijn werken in binnen en
buitenland tentoongesteld. Morgen, op 22 november zijn z'n
kunstwerken ook hier in Zandvoort te bewonderen. De dertien
schilderijen zijn in de 'Harlekijn'
aan het Schelpenplein tot 15 januari te zien. Het aardige van dit
verhaal is het feit, dat onze bekende dorpsgenoot Dick Hoezee (eigenaar van De Harlekijn) zelf, nog
steeds als clown en jongleur in de
piste staat.

Allerhande
En dan nog even dit: Lifa lock is
geen eigenaar van de Scandals
(dat is Bobby Nees), met de bouw
van de Dekamarkt is men nu begonnen, de meeste winkeliers
houden voor Sinterklaasavond
geen avondverkoop, Toneelvereniging 'Wim Hildering' repeteert
op dit moment haar nieuwe stuk.
En de kinderballet-groep van Conny Lodewijk is uitgenodigd voor
een TV-optreden: in het programma 'Telekids' van RTL4'. De opnames zijn op 23 december en de
uitzending is op 28 december.
Voor die tijd (op 14 december)
doen zij mee aan het landelijk festival Amateur Theaterdans-festival in het Nederlands Danstheater
in Den Haag. Wie twijfelt er nu
nog aan ons talent?
Op 21 december is er een grote
kerstkien bij TZB aan de Kennemerweg, de 'Zwarte bende' heeft
als nieuw onderkomen Hotel Faber, de spelmiddag van de Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen is na de start wegens gebrek
aan belangstelling opgeheven.
Onze bekende Zandvoortse parkeer- en belastingcontroleur W.
Kist gaat op l december in de
VUT. Op 28 november neemt hij in
de kantine van het politiebureau
officieel afscheid. De receptie begint om 16.00 uur.
Dit was het weer voor deze week
Blijf gezond, tot de volgende week.
Bram Stijnen

Onervaren Casino/ZVM in
spannende slotfase geklopt

^y^

Handtekening:

arriveren. Kijk, dat snap ik nou
niet. Een week nadat wij hem hier
welkom hebben geheten, komt hij
pas aan in ons land. Naar wie heb
ik nou als een malloot lopen
zwaaien? Voor wie heb ik de hele
middag met een paar natte voeten
gelopen en wie heeft die wortel uit
mijn schoen gejat. Volgend jaar
wordt de Smt wéér m ons land
verwacht. Op zaterdag 21 november welteverstaan. Hopenlijk kan
de organisatie daar eens rekening
mee houden.

Kerkstraat '12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort
Haltestr 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurslraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

ZANDVOORT - Na de prachtige overwinning van vorige
week leken de mannen van Casino-ZVM op weg naar de tweede overwinning in het zaalhandbal gebeuren. Een minieme voorsprong ging echter in
de slotminuut verloren waardoor S.& K. met de zege aan de
haal ging, 19-18.

STANDEN
Derde klasse KNVB zaterdag
Zandv.'75
9-14 Blauw Wit
ZOB •
8-13 Purmerend
Aalsmeer
8-10 ODIN
DZS
9-10 Zwaluwen
Jong Holland 8- 9 KMVZ
Kennemerl. 9- 8 VEW

9- 8
8- 7
9- 7
9- 6
9- 6
9- 6

Vierde klasse
Castricum
CJVV
Altius
NAS
Zandvoortm.
DSC'74

KNVB zaterdag
9-15 Hoofddorp
9-12 SIZO
9-11 Velsenoord
9-11 SCW
9-10 SMS
9-10 RCH

9- 9
9- 8
9- 7
9- 5
9- 5
9- 5

Eerste klasse
Hillegom
Schalkwijk
Alliance
EHS
DIOS
Terrasvogels

HVB zondag
9-17 Vogelenz.
9-12 Heemstede
9-11 Zandv. m.
9- 9 DSK
9- 9 Concordia
9- 9 NAS

9- 9
9- 8
9- 7
9- 7
9- 6

Tweede klasse HVB zondag
BSM
0-18 SVIJ
NIJVV
9-13 THB
VVH
8-10 Spaarnev.
DSC'74
8- 9 TZB
Overbos
9- 9

9- 4

8- 8
7- 6
9- 2
8- l

Uiteindelijk kan de nederlaag toegeschreven worden aan de moeizame start van Casino-ZVM. Het eerste
kwartier lukte er niet veel zodat S.&
K. een 6-2 voorsprong nam. Daarna
kwamen de Zandvoorters wat beter
op dreef, maar bij de rust was er nog
steeds een achterstand van 9-6.
Na de doelwisseling een goed
handballend Casino-ZVM. Verdedigend werd er, onder aanvoering van
de goed keepende Johan Molenaar,
niets meer cadeau gedaan. Aanvallend liep het nu ook een stuk beter.
Met nog één minuut te gaan had Casino ZVM de achterstand geheel
weggewerkt en omgezet in een 17-18
voorsprong. Door onervarenheid
werd toen balverlies geleden, waarvan S.& K. profiteerde. De Zanclvoorters leden zodoende een enigszins teleurstellende nederlaag, aangezien een gelijkspel de verhouding
zeker beter had weereeseven.

Vis hapt pas na
uurtje vissen toe
ZANDVOORT - Afgelopen zaterdag hield de Zeevisvereniging Zandvoort een wedstrijd vanaf de Pier.
Onder goede weersomstandigheden
probeerden de leden van de visclub
de vissen aan de haak te slaan.
In het begin liep het niet zo'n
vaart, maar na een uurtje vissen,
hapte de vis toch toe. Er werden
mooie, bot, wijting, tong en meun
gevangen. Op de eerste plaats eindigde uiteindelijk Cas Al met 1275 gram
vis en tweede werd Peer van Warmendam, die onder andere een
fraaie tong ving. Klaas Langereis legde beslag op de derde plaats.

Autorubnet. SHOWROOM verschi|nl elke week in alle
edities van VVeekmedia, t.w Amsterdams Stadsblad,
Buitenvcldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad
Do advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dog ook geplaatst in Hel Parool
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag l/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-6658686 Fax 020-6656321
Schrilteli|k Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam
Afgeven kan ook Het Parool, Wibautstraal 131 of Rokin
l 10, Amsterdam
Algeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren.
Amstelveen, Gebouw Aemstelsli|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraal 33, Zandvoort,
Gasthuisplein l 2
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 20 00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week m alle Weekmediakranten
Totale oplage 730 000 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ 11 ,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
BMW

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

• OP DIT MOMENT ZIJN
MISSCHIEN WEL RUIM EEN
MILJOEN MENSEN DEZE
PAGINA AAN HET
LEZEN NET ALS U.

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

020-6943093

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

Citroen
Visa 17 RD, Diesel, 11-'85,
rood, Apk. 11-92, ƒ4450Tel. 02979-84866

C 15 D , bj '89.
Garage Uit de Brand,
Tel: 075-163008

2 x Citroen BX 14E + RE, beide
2CV6 Charleston uitv bijna'85,
in nieuwstaat, v a ƒ 9 250,APK '92, 56000 km, nw. st.,
Tel 075-163008.
ƒ3250 02993-71848
BX 14 RE laguneblue, bijna '84,
5 versn , dubb spiegels, nwe
Nu halen en
banden, nw s t , ƒ 3950, zien is
1
augustus 1992
kopen 02993-71848

betalen *
OTO//ICI
CITROEN

BX RD break, '89, ƒ18500,BX RD break, '88, ƒ 16 500,BX 19TRD,
'89, ƒ17500,3 x BX 19 TRD,'88,v^ 13 000,BX 19 D,
'89, ƒ 14.900,BX19D,
'88, ƒ12.900,BX 19 D, nov'86, ƒ 6950,BX 19 D,
'84, ƒ 4.500,BX 19 TRS br aut '89,/ 24.900,BX
19
TRS
LPG,
'89, ƒ19.900,BX 16 TRI LPG,'89, ƒ15500,BX 16 R3 LPG,'88, ƒ12.750,BX 16 RE, stbekr.,
'89, ƒ16.500,BX 14 TE gr m '90, ƒ 17 500,BX 14 RE,
'89, ƒ 13.900,BX 14 RE LPG,'89, ƒ 13.900.BX 14 RE,
'88, ƒ12500,BX 14 RE,
'85, ƒ 6.500,AX 11TGE,nov.'89, ƒ11.900,C 15 Diesel
'89, ƒ 9.950,CX Pallas Diesel
'83, ƒ 3.950,-

C. Visa 11 RE, LPG 1/86 89000
Citroen AX 1.0 10/88 20000
Citroen BX 1.4R 1/88 59000
Citroen BX 1.6 TRI9/86 74000
Citroen BX 1.6TRI4/87 100000
Lancia Delta GT "San Remo"
2/89 76600
Lancia Thema Turbo I.E
5/88 92000
Lancia Thema Pminfanna
8/87 100000
Panda 750CL 4x43/86 20000
Opel Corsa
10/86 60000
F. Escort 1.4
4/90 24000

Visa Garage

•MAX ƒ 10000,-, vraag
onze voorwaarden

Houtmankade 37
Amsterdam, 020-6278410
CITROEN AX 11 RE, bj.'S
blauw, 38000 km, ƒ8750
Tel 020-6319101

ALLE AUTO'S A.N W B.
GEKEURD EN BOVAG
GARANTIE BEWIJS

OTO//ICI CITROEN
02940-16661
HOGEWEYSELAAN 21,
WEESP

5

D

'89
'89
'88
'88
'87
1400
'89

Garage Uit de Brand,
Tel. 075-163008.

zx

Citroen BX 14E S6, bj. '87,
LPG, rood, i pr s t , ƒ 7.500.
Tel. 020 6202383.

ƒ85,- per dag
en o a AX, BX
vanaf ƒ40,10 excl BTW
Tel 020-6932750
S. Stevinstraat 12a, A'dam
Visa 11 RE .
0684
rood, Lpg., Apk 08 92
ƒ 2450 Tel 02979-84866
V a ƒ 85 - 5 veerbollen op druk
brengen bij de Citroenspecialist van Zaanstad
GARAGE RENE SPAAN
Vissers-pad 11, Krommenie
075-281193 of -353788

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties
van BX, Visa en 2CV6
APK klaarmaken tegen gered
prijz. Verk van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-702625

Info 020 - 6594859
Dit geldt alléén voor Uno's

*

Max ƒ 10.000.-

Operational

leasing
VAN NIEUWE OF RECENTE
AUTOMOBIELEN
ZONDER AANBETALING
OOK VOOR PARTICULIEREN
VOORBEELD NIEUWE

55000
32000
36000
20000
EXCLUSIEF BTW
57000
64000
50000
34000
7000
NIEUWE MEERDIJK 399
31000
BADHOEVEDORP
41000
10000 TELEF 020-6010680/6010674
FAX 020-6041367
58000
23000 Rat Panda 750 blauw 1989
140000 19000 km nieuw staat ƒ9550.
107000 Tel 02975-64207.
11000
FIAT VERMEY B V.
89000
Keuze uit ruim 35 occasions.
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
ALLE AUTO'S A.N.W.B.
Tel. 02975-62020.
GEKEURD EN BOVAG
GARANTIE BEWIJS
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Keuze uit 50 gouden Fiat*MAX ƒ 10.000,-, vraag
occasions. Tel.: 020-6470909
onze voorwaarden
• U leest nu de 1 in 3 MINI
pagina. Dat doen met u honCASPARUS FIAT-LANCIA
derdduizenden mensen elke
02940-15108
AMSTELLANDLAAN 1,
dag. Zelf een 1 in 3 MINI
plaatsen kan natuurlijk ook.
WEESP

fiat panda
398,-

Car Trade
Holland BV

Ford

Scorpio's
in perfecte
A 1 conditie
2.0, 2.0i, 24i, 29i
Diesel, 5-bak, L P.G
Prijzen van ƒ20850tot ƒ41000-

22000KM
30000KM
19000KM
12400KM
30000KM
49000KM
60500KM
14000KM
4500KM
47000KM
29900KM
59000KM
76000KM
85000KM

1991
1990
1991
1991
1990
1987
1987
1991
1991
1989
1989
1989
1988
1988

FORD VAN NES WEESP

=
ord Granada 2.3 ,,Savoy", bj Ford Escort 1.61 CL, bj. '87 nov.,
'84, grijs met., goed onderh met kl., get. gis, APK nov. '92,
auto, ƒ 4 950. Tel 020-6105478. sprvelg., sunroof, ƒ 12.950.
Ford Granada Stat. 2.8 GLi Tel. 020-6105478.

Chia, autom , nw APK, b]. '83,
Ford Escort 16 Dies Laser
perfekt, ƒ4.950' 02990-37825.
Stat., geel kent., APK sept.
:
ord Sierra 1.6 Combi, bj. '87, '92, rijdt perfekt, ƒ 7.950.
roofreck met kl., zeer fraaie Tel 020-6105478.
auto ƒ 10.950- 020-6105478.
:
ord Skorpio 2.0 GL, met. bei- SCORPIO, 20 cl, LPG, trekh.
ge, eleotr. ramen, LPG, bj. '87, regelb., schokbr., sept. '85
ƒ 10.000 en Award Sunstar caƒ12950. Inr. Gar. Rnc.
ravan 8-84. Tel 02904-209.
Tel 02990-37825
T.k.
Ford Taunus 1.6 Bravo, b.j.
Orion 16 L., '85 in perfecte
staat, APK 05-92 zilver met Pr. '81 PNOTK tel. 020-6744182
(kant.) 02990-26077.
no.t.k Tel. 02993-61427.

Honda

Hyundai

Honda Accord Aerodeck 20,
blauw, jan. '88, 83.000 km, Ipg,
ƒ16000. Tel 075-166369.

Over garantie gesproken

Honda CBX 750 FG rd/zw in
perf.st nwe aband.gr. brt.bj.
'84. Pr -n.o t k. 02990-27898

OFF. FIAT / LANCIA DEALER

± 17 GEBRUIKTE

3 DRS WIT
3 DRS ROOD
3 DRS ZILVER
5 DRS ROOD
3 DRS WIT
3 DRS ROOD
5 DRS BEIGE
4 DRS ZILVER
4 DRS BLAUW
4 DRS BLAUW
4 DRS BRUIN
5 DRS GROEN
5 DRS BLAUW
5 DRS GRIJS

HOGEWEYSELAAN 97 - TEL. 02940-15443
INRUIL EN FINANCIERING MOGELIJK
BOVAG GARANTIEBEWIJS

GEBR. HAAKER B.V.
IN BADHOEVEDORP

Panda 750L Carr. 6/87
Panda 750 L
11/87
Panda 750 CL '3/88
Panda 750 CL 4x43/86
Fiat Uno 45
11/87
Fiat Uno 45 Jolly 6/88
Fiat Uno 45 S
9/89
Fiat Uno 45
2/90
Fiat Uno 45 l E. 1/91
Fiat Uno 60 Sel. 12/87
Fiat Uno 75 SX 1/90
F.Tempra SX 1.611/90
Lancia Ypsilon
5/87
L. Dedra 1 6 l E. 1/90
Lancia Thema TD1/87
Lancia Thema 6V 1/87
Seat Marbella GL 3/90
Renault 5 TL
3/86

FIESTA 1.1 CL
FIESTA 1.1 CL
ESCORT 1 4 INJ. CL
ESCORT 1 4 INJ. CLP
ESCORT 1.6 GT
ESCORT 1.4 CL SPORT
ESCORT 1.4 CL
ORION 1.4 INJ CL
SIERRA 20 INJ. A2UR
SIERRA20SPEC.
SIERRA 1.8 SPEC
SIERRA 2.0 INJ CLP
SCORPIO 2.0 GL AUT
SCORPIO 2.0 CL

Zelf rijden m FERRARI 308
GTSt (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa
voor trouwen, Uniek' 2 verlengde Lincoln's 7,85 m. lang, wit
en blauw, type '91. Bel
Meijers BV 030-444411.

Panda's 750 CL / 1000 CL '86 t/m '91
v a. ƒ 6.950
Uno's 45S / 60S / 60S 5-drs/ SX '86 t/m '91 va
ƒ 9750.
Ritmo's '87, '88
va. ƒ 9250.
Regatta's '87, '88
va
ƒ 9.950
Tipo's bose / AGT's / DGT / '88 t/m '91
v a. ƒ 17.950
Croma's '87 t / m ' 9 1
v.a. ƒ11.750.
BMW. 318i 2-89, rood, LP.G
ƒ24.950
Volvo 460 GLE inj 5-91, zwart met 14000 km.
ƒ34.950
Mitsubishi Galant HB IGV GTl X, 7-89, groen met,
48000 km A B S , verst schokbrekers, elektr schuif/
kanteldak L M velgen, Nieuwprijs ƒ 63 000.- Nu
ƒ 23.000.
Sierra 1 8 CL Aut 6-89, mercury grey, 37 000 km
ƒ 23.500.
Diverse Lancia's va.
ƒ 9.950.

Nu halen en
1 augustus 1992
betalen *
CASPARUS
FIAT-LANCIA

EEN GREEP UIT ONZE VOORRAAD

DIVERSE INRUILWAGENS
W O OPEL KADETT, OPEL ASCONA, SKODA, RENAULT, FIAT
E.D.

* Rij Nu *
Betaal november '92*

*

Ascona LS dies. '86, km
149.000, kl. zwart, APK 06-'92,
deur kl. deukje, ƒ8.000.
Tel. 02975-61226.

FORD VAN NES WEESP

Ferrari

Fiat

T k BMW 318, b.j '79, APK
12/92, radio-cass VrprJ1350,
tel 02963-1631 na 1800 uur

Occasions

C 15 D
BX 16 TZI
BX TRD, Turbo
BX 14 RE
BX 14 E
Peugeot D J
6-pers

ingdijk
autoverhuur

BMW 316 nw mod '84, met
grijs, APK, puntgaaf, ƒ8.950
Inr Gar Rnc Tel 02990-37825

21-7

19/20/21 NOVEMBER 1991

WEEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-21 -22

T.K. Honda ovic 3 drs. luxe '84,
APK, gek ƒ 5000,-kl. gr. m Tel
020-6991178.

HYUNDAI OCCASIONS
met 2 jaar garantie
alleen bij:

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

Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

T,k. Opel Kadett Coupé 20 s,
b.j '75, APK '92, spec. uitgev.,
voor Amsterdam, diverse occasions m voorraad,
kl. defect. Vaste pr. ƒ2000,-. Showroom Hemonylaan 25 A (verl A. Cuypmarkt), 020-6799100.
Tel. 02990-38783
Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85,020 6793249/6713581

Van Deinum - Suzuki-dealer

Peugeot

Meer Waar Voor Uw Geld!
Peugeot
205 XE Accent, rood
205 XE junior, wit
205 XS, donkergrijs met. . . .
205 XE Accent, wit
309 GR 1.4 beige
309 GLD rood
309 XRD. d. grijs met
309 GLD rood
309 GL 1.3, rood
309 XE 1.3, blauw
405 GL 1.6i, grijs met
405 SR 1.9 wit
405 GLD blauw met
405 GRD blauw
405 GRD blauw met
505 GR 2.2 mj., grijs met
Fiat Uno 603, zwart
Renault 9 GTX, Ipg, rood . . . .
Toyota Starlet, grijs
Opel Kadett 1.3, wit

45.000
25.000
43.000
34.500
32000
63000
68000
63.000
71.000
4500
28.700
120.000
113.000
109.000
75.000
55.000
49.300
103000
58.000
96.000

01.89
01.88
01.90
08.87
0489
01 87
01 89
01 87
04.87
02.88
0790
02.89
0788
01.89
06 90
0489
09.87
02.86
0388
01.87

ƒ 15.250
ƒ13.250
ƒ22.500
ƒ 12.250
ƒ18.950
ƒ 15.250
ƒ22500
ƒ 15.250
ƒ 13.900
ƒ14.250
ƒ27.950
ƒ25.750
ƒ20.500
ƒ24950
ƒ 30.250
ƒ31 500
ƒ 10.750
ƒ 9950
ƒ11.750
ƒ12.750

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Door inruil'
FORD SCORPIO 2.9 GL
'89, 35.000 km, schuifkanteldak, wit, schitterende wagen.
IMPORT USA CARS
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp
Tel. 020-6670121

Bel voor informatie
OFF. FORD DEALER
v KALMTHOUT & v. NIEL bv. Escort 1.3 CL, m. '83, met.
Marktplein 11-29, Hoofddorp blauw, nw. APK, puntgaaf
02503-13441.
ƒ3950. Tel. 02990-37825.
Escort 1.3 L aut, 1e eig , '78, Ford Fiesta, bj. '81, nette auto,
splmternw. geen roest, mee- nw. APK, ƒ 2 450, met. groen.
neemprijs ƒ 1250 02993-71848 Tel. 02990-37825.

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

Nu halen en
'1 augustus 1992
betalen *
VAN DER POUW t PEUGEOT

ZUIDWIJK MINERVALAAN
Peugeot-dealer
AMSTERDAM - ZUID
205 Accent '86 ... .ƒ 9.900
205 Accent '87 . . . . .ƒ11.950
205 Accent'88 .. .ƒ12500
205 Accent '90 . . . . . ƒ 16.750
205 Junior'87
.. .ƒ11.850
205 GR 1.3'85 ....ƒ10.750
205 GR 1.4 '87
ƒ12.950
205 GTl 19 '89
ƒ35.750
309 XL Prof 1.4 '87 .ƒ11.750
309 XR 1.4 '89 . . . . ƒ15.500
405 GL Diesel '89 .. ƒ19.750
504 Coupé 6 cyl.'75 .ƒ25000
605 SV 3.0 '90 .... ƒ42.500
Rat Panda 34 '85 .. .ƒ 4 950
Renault 5 GTX'89 .ƒ17.950
3-12 mnd. gar. Inr., fin en
verz mog. Ook inkoop
Minervalaan 86, 020-6629517.
Donderdags koopavond.
Zaterdag 10.00 - 1700 uur

Merk/type
bj.: km.stand'
Peugeot XR 1.3 4/85 95000
Peugeot 205 jun. 8/86 40000
Lada 1200 S, rood, '85, APK, Peugeot 205 Acc.5/90 46000
AUTO SERVICE WETTER
Al onze occasions met ster. nette goed onderh. auto. Peugeot 205 XR 10/89 50000
Peugeot 205 XLD8/89 54400
ƒ1.750. Tel. 020-6460903.
1 jaar garantie.
Peugeot.205 XRD6/87 141000
Aanbieding van de week'
Wegens sterfgev. Lada Sama- Peu. 305 select 3/85 74000
Opel Kadett HB 1.3
ra, 5 drs, 13, 11-'89, slechts Peu. 309 score 8/88 56000
1988, ƒ 14.995* 5.400 km gel., 5-speed, catal.
7/89 19000
Lada 1200
.1986, ƒ 3950 Geen inruil mogelijk, ƒ11.000 Peu. 309 profil
Peu. 309 profil
6/90 35000
Lada 2104 1.31988, ƒ 7.750* Abcoude. 02946-1701
Peugeot 309 GR 9/89 56000
Lada 2105 1.5 1986, ƒ 3950
Peugeot 405 GL 3/90 34000
WESTDORP
Lada 2107 1.5 1987, ƒ 5750*
De nieuwe Samara DIVA
Peu 405 DR 1.611/88 104000
Lada 2107 1.6 1988, ƒ 8995*
4-drs. sedan bij ons .
Peu 405 GR 1.6 4/89
3000
Lada Samara 1.5
Peu. 405GR/break7/89 61000 PEUGEOT 309 Special Green
m de showroom
1989, ƒ12500*
Nu uit voorraad leverbaar,
Peu. 405 Ml 16 1/88 54400 uitvoering, 3-drs wit, schuifVolvo 343 L .1982, ƒ 2500
met 2 jaar volledige garantie. Peu. 405 SRDT 4/89 70000 dak, electr.ramen enz. m. '89
Zwanenburgerdijk 503,
Peu. 505 GL
1/87 105000 ƒ14.950.- Leasepr. ƒ399. pm
Ruime voorraad nieuwe en
Zwanenburg. Tel. 02907-6572
jonge Lada's met BOVAGPeu. 605 SRI
5/90 62000 Inr.fin. 1-3 jaar garantie mog.
garantie en A.P.K.
Peu. 605 SV 3 O 4/90 88000 CAR TRADE HOLLAND B.V.
Lada 1200S 1987, 29.000 km,
Badhoevedorp 020-6010680
100% financieren of leasen O. Kadett 1.3LS 1/87 56000
mcl. radio/cassette, ƒ3000,-.
v.a. ƒ 250,- p/m.
Mits. Colt 1.2GL 1/87 110000
Tel.. 020-6369415.
1 jaar gratis onderhoud'?.
Austm Mini E
2/88 34000
LADA BONTEKOE
Informeer naar onze
Volvo 440 GLE 3/89 85000
Altijd aantrekkelijke occasions
voorwaarden!
Volvo 740 GLD 11/90 98000
APK gekeurd, BOVAG garantie
Adres verkoop:
F. Sierra 2.0, 4-drs1/89 35000
AMSTERDAM,
Adm. de Ruijterweg 396-398
Vernjn Stuartweg 6, Diemen.
sinds 1930
ALLE
AUTO'S
A.N
W.B
A'dam,
tel.
020-6825983.
TEL. 020-6992865.
Het adres voor de betere
GEKEURD EN BOVAG
LEEUWEKEUR
GARANTIE BEWIJS
gebruikte auto's
3 of 12 maanden garantie
*MAX ƒ 10.000,-, vraag
Inruil en financiering mogelijk
onze voorwaarden
Adres: Baarsjesweg 249-253,
A'dam, tel. 020-6121824.
Officieel Mazda-dealer voor AMSTERDAM E.O
v.d. POUW PEUGEOT
MAZDA 323 HB 1.3 1987
ƒ3500
02940-15110
Pqugeot 104 wit 3 drs. 6-'82
MAZDA 323 SEDAN 1.5 GLX, LPG, 1988
ƒ12.500
AMSTELLANDLAAN 1,
APK 9-'92, 12000 km, ƒ1400.
MAZDA 323 HB 1.3 automaat 1988
ƒ16.500
WEESP
Tel. 020-6941167, na 18 uur.
MAZDA 626 HB 1.8 GLX, 1989
.ƒ24.950
MAZDA 626 SEDAN 2.0 LX 1990
ƒ28.950
OPEL KADETT 1.6 S HB automaat 1986
ƒ12.500
OPEL KADETT 1.8 S SEDAN LPG 1988
.ƒ 14.950
HONDA CIVIC 1.4 1988
ƒ15.950 Renault 5 TL, nov.'SS, 40000 RENAULT 25 TS, rood, LPG,
FORD ESCORT 1 6 CL opbouw 1987
ƒ 14.950 km., rood, als nieuw, ƒ 10 500, m'85 ƒ 5.950
Inr.fin. 1-3 jaar garantie mog.
CITROEN BX 1.9 GTi AUTOMAAT 9-'89
ƒ24.500 Visa Garage, 020-6278410.
CAR TRADE HOLLAND B.V.
RENAULT AMSTERDAM
Badhoevedorp 020-6010680
Top occasions met 1 jaar
Alle auto's met BOVAG-GARANTIE
Burgemeester Van Leeuwenlaan 31, Amsterdam
garantie
• 1 in 3 MINI pagina's vraagWibaütstraat 224
Telef. 020-6130727
baak voor iedereen.
020 - 561 96 11.
Mazda 626 Coupé 2.0 12 v
MAZDA 626 2.0 LX, 4-drs.
GLX, bj. '89, grijs met, sunroof,
sedan, wit, LPG enz., m.'89,
elektr.
ram.
etc,
i.n.st,
ƒ 14 950, leaseprijs ƒ 399 p/m
ƒ 17.950. Tel 020-6105478.
Door inruil.
Inr.fin. 1-3 jaar garantie mog.
Rover Dealer
Mazda 626 HB 2.0 GLX, '85, st. CAR TRADE HOLLAND B.V.
ROVER 825 Ipg Sterling, LPG,
MINOR MOTORCARS
bekr. 150.000 km , v. leraar, 1e Badhoevedorp 020-6010680.
mrt '88, APK 4-'92, als nieuw.
biedt aan:
eig., ƒ7000. Tel 020-6630832.
Import USA Cars, Keurenpl. 9,
Rover 827 Vitesse, 07/90, airco, A'dam-Osdorp. 020-6670121.
cruise control, etc., 25000 km.
Off. ROVER DEALER
Rover 820 SI Sedan, 06/88,
Pim v Rootselaar, Rhôneweg
Strata-grey,
57000
km
Mitsubishi Galant 1800 GL, 5GOLDCAR AMSTELVEEN
Rover 114 GTA,"11/90, Racing- 40-42, A'dam-Sl.dijk,- 6131375
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi drs., H B., rood met. Lpg.,
Ook voor A'dam-Noord.
ƒ 19.950.- green, 6700 km
occasions. Tel. 020-6433733. m. '90,
Rover
216
Vitesse,
08/88,
Record voor Rover
Leasepr.
ƒ566.- pm.
Mitsubishi Galant 1.6 el, bj. '84 Inr.fin. 1-3 jaar garantie mog.
60000 km
Rover 114 GTl, 6-'91
aug, LPG, wit, zeer nette auto, CAR TRADE HOLLAND B.V. Rover 213 S, 04/88, 57000 km
Metro 1.3 Summer, 7-'86
ƒ3.950. Tel, 020-6105478.
en diverse andere
Badhoevedorp 020-6010680
Metro 1 3 GT, 3-'87
gebruikte
Rovers
Mitsubishi LANCER 1.2 GL,
Maestro 1.6 Mayfair, 1-'87
•
1
in
3
MINI'S
lezen
is
ook
52.000 km, ƒ5,000,-. Bj. '85.
Rover 3500 v d. Plas, 1-'85
een beetje winkelen.
Tel. 02990-31666
Sloterkade 40-44, A'dam
Rover 3500 P6, 3-77
tel. 020-6177975
020-6949266

Lada

Cobussen
Peugeot-dealer

Mazda

A. van de Braak Mazda

Rover

Mitsubishi

Minor Motorcars BV

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op
komt dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft7
Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt
u contact met zo'n 750.000 potentiële kopers.

Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort.
In Het Parool en m de maar liefst 18(!) nieuws-en huis-aanhuisbladen van Weekmedia die in Groot Amsterdam
worden verspreid. Totale oplage 750.000 exemplaren.

Geef nu uw advertentie

bon
In 4 dagen zo'n 750.000
vonkende verkoopcontacten.

Ja, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de onderstaande tekst zo
spoedig mogelijk m de autorubriek SHOWROOM Ik sluit een betaal-,
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in
Naam
Adres
Postcode + Plaats
Telefoonnummer

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

prijs excl
6% BTW

prijs mcl
6% BTW.

1
2
3|

25,00

26,50

; 4;

36,00

38,16

' 5|
6
!
7

47,00

49,82

58,00

61,48

69,00

73,14

8

80,00

84,80

9

91,00

96,46

102,00

108,12

Auto's in

SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
A'dam - 020-6686146.
AUTOBOULEVARD

Nissan Sunny 1 4 L. 3-drs., wit,
begin '89, ƒ 13.500.- Inl. 0215827272. B.g.g. 035-832080

Nissan Sunny 1.7 DX, bj. eind
'83, APK tot mrt '92.
Nissan Sunny Diesel station,
Vr.pr. ƒ3250. 02990-38254.
mei '86, wit, 130000 km.,
/ 7.500,-. 020-6278410
NISSAN SUNNY 1.6 Coupé
1986, 42000 km., ƒ 14 500,T k Nissan Micra Maren 1989,
wegens leasekontrakt, prijs
ƒ11000,- Tel. 020-6362594.
02503-16679

_

vliegen de deur uit!

Opsturen m een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool. Wibautstraat 131/
Roktn 110, Amsterdam Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan der Helende
Meesters 421 B, Purmerend, Woerwal 19, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort, Gasthuisplem 12

Swift 13 GS, 7-'89 ƒ 1 7 5 0 0 Swift 10 GL, 7'-89 .ƒ15.900AltoGL 1-'88 .. .. ƒ 9750Incl. 3 mnd. Bovag garantie
(2 jr. mogelijk) Autobedrijf
Wim van Aalst, 02979-84866
SUZUKI SWIFT GLX, w o t k„ 5'87, 60 000 km, ƒ 9.950.
Tel. 02982-6397, na 18 uur
• 1 IN 3 MINI-ADVERTENTIES
VOOR PLAATSING OP
ZATERDAG MOETEN .
UITERLIJK OP
VRIJDAGMIDDAG ' '
OM 1345 UUR
IN ONS BEZIT ZIJN

Toyota

BROUWER Y'VOJ^X
Amsterdam-Oud-Z.. 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
Amsterdam-Noord' Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401

MÉÉRE B;V.
LET OP, BESLIS NU!
SUBARU Mini Jumbo

ƒ

(5-drs.)

1100.-

Volkswagen
V.W en AUDI-specialist
BAAS
Voor nieuwe en gebr auto's
Jacob van Lennepkade 295
Tel 020-6183855.
VW GOLF GL 5-drs., zwart,
GTI-look, schuifdak, get glas
enz., m '90 ƒ 18.950, leaseprijs
ƒ521 p/m.
Inr.fin. 1-3 jaar garantie mog.
CAR TRADE HOLLAND B.V
Badhoevedorp 020-6010680
Golf GT4 1.8.1, bj. '87, rood.
'r. n.o.t.k., km.st 85000.
Tel 02975-64629.

T k. Jetta LS 1.6, 2 drs., bj. '80,
m prst., APK okt. '92, pr.
ƒ 1700. Tel. 02975-62232 ..
VW Golf AVANCE 8-87, nwe.
banden 120000 km ƒ 11.500,-.
Citroen AX-14trs '88 67 000 km
beiden 1e eig. + APK, i.z.gst.
Tel. 020-6852730 of 6001102
VW Golf GTl, '82, APK 04-92,
rood, brede velgen, onderhoud
ter inzage. 075-163437
VW Jetta diesel '88, in perf.-st.,
ƒ16500. Tel. 02524-4268.'-<

Volvo
Volvo 440 in (ruil) aktie
"GRATIS" VIERHONDERD VEERTIG GULDEN loodvrije benzine
voor onze rekening, dat rijdt SUPER, als u deze maand één
gebruikte VOLVO 440 bij ons koopt. O a.:
440 GL 18 KPD Rood
km 35.000 '89
440 GL 18 KPD Smoke/metallic
"km 53000 '89
440 GL 18 KPD Lavendel/metallic
km. 45000 '89
440 GL 18 KPD Groen/metallic
km. 43 000
440 DL 18 KPD D.rood/metallic
km. 35.000 '88
Tevens beschikken wij over een ruime keuze aan VOLVO's
340/360 v.a '84 t/m '89 waarvan div. met automaat

Nierop de Vrienden van Uw Volvo
Vancouverstraat 2-12, Amsterdam-West. 020-6183951

Volvo-occasions
± 35 in voorraad
O.a. Volvo 740 GL Sedan, 23
Blackline, b.j. okt. '89, blauw
met., 85.000 km, ƒ35.000
Volvo 244 GL Sedan LPG, b.j.
'88, wit, 81.000 km, ƒ27.500.
Volvo 460 GL Sedan b.j. okt.
'90, blauw met, 29.500km,
ƒ 28.750
Volvo 440, 5-drs. 1.7, rood, b.j.
'90, 43.000 km, ƒ23.950.
Volvo 340,1.7, 3-drs, LPG, b j.
'89, 60 200 km, ƒ 17950.
Volvo 340 DL, 1.4 autom.,
3-drs, blauw, 36900km,
ƒ16500.

Van Vloten
Amsterdam
Uw volvo-dealer
Meeuwenlaan 128
Tel. 020-6369222
Ook voor leasing
Weg. ziekte Volvo 340 DL aut,
'88,52000 km, i.z.g.st. gar. ref.,
vr.pr. ƒ13.750, 020-6791221. .
T.k. Volvo 345 DL, b.j. '81, APK
tot 11-92, solide auto, ƒ1950.
Tel. 02520-24072.
Volvo 244 gl aut. i.z.g.st. Bj. 79
APK mrt. '92 ƒ2750,-. Tel.
020-6255364 na 18.00 uur.
Volvo 340, 1.7 DL, 4-drs., LPG,
grijs met., maart '88 ƒ 11.500.Inl. 075-287733.

Algemeen
+ 50 auto's, APK gek. Qen
Bnelstr. 18, A'dam, zijstr. Haarlemmerw.
bij
molen.
020-844079. Tevens INKOOP.
Peugeot 205 Diesel, ;88,
ƒ13.750-, Peugeot 205 .XL
Magnum, '89, ƒ14.500,-, Ford
Sierra Diesel, '86, ƒ11.950,BMW 318 i, 5-bak, '81. ƒ 3.950,Opel Ascona 16 Ó HB, '83,
ƒ3.950 - Nissan Cherry 1.3 DX,
'83, ƒ 2.950,VAN OSTADE GARAGE
v. Ostadestr.182, 020-6625428,
maandag t/m vrijdag '
T.k inruilauto's Apk gek ,
Kadett 1.2 LS, station Lpg,
o.b, 1-'84, ƒ 5750.-Kadett 13.
S, 8-'84, LPG, 3-drs., ƒ5750.BMW. 315, Lpg, 6-'82, ƒ5250VW Golf C Diesel, 6'-83 ƒ 5500.
Kadett 1.6 LS, 5-drs. Stat., 3
'86, Lpg.-ob., lichte schade
ƒ 6950.- Citroen BX 14 RE, Lpg
(m lichte beschad.}, 5-'88
ƒ9950 Rat Uno 45, 5-'87
ƒ 6750.-Rat 500 L, '71, ƒ5500.Renault 5 Expr. 4-'86, ƒ 7250
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Tel.: 020- 6627777

Service en
reparatie

APK + grote beurt v.a ƒ 299
DIESELSERVICE;
brandstofpompen, verstuivers;
VOLVO 340 DL
cil.koppen vlakken. Garage/
In nieuw staat: ƒ16.100.motorenrevisie FEENSTRA,
Tel. 020-6121824
Industneweg 27, Duivendrecht,
Volvo, '82 Wmn., aut., rood, nw
tel. 020-6980639.
uitl, trekh., i.z.gst. ƒ2500.
APK
keuring
zonder afspraak,
Tel. 023-254589/020-6642266.
Ook reparaties en onderhoud.
Garage West-Center, 2e
Helmerstr. 15, tel. 020-6122476.

Autoverhuur

A.P.K. KEURINGSSTATION
*AAA MATZER BV*
Keuren zonder afspraak
Div personenwagens v.a. ƒ 25,
Seat Ronda, bj. '85 Dies., 5 drs, div. bestelwagens v.a 11-17 m3
Feenstra & Jimmink
APK, zeer nette auto, rijdt per- + autoambulance 020-6630836 Asterweg 24A A'dam 6364702
fektJ3950. Tel. 020-6105478.
BLOKSMA
RADIATEURENBIJ
warmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-6148385.

Ouke Baas

Subaru

Opel

Handtekening

.

Seat

Nissan Cherry Diesel, sportvelgen mod. '86. nw APK, kl. rood,
ƒ5.950. Tel. 02995-2450.

Vakgarage Nippon,

,

10

Nissan

NISSAN SUNNY 1.3 LX 3-drs.,
grijs met., LPG, m.'88 ƒ 10.950,
leaseprijs ƒ 310 p/m
Inr.fin 1-3 jaar garantie mog.
CAR TRADE HOLLAND BV.
Badhoevedorp 020-6010680

Suzuki-dealer biedt aan'
SWIFT 1.3 GTl, 07-'91, 9000
km., zw. met., s.roofj 27 750,SWIFT 1.3 GTl, 01-'91, 19000
km., wit, met alarm, ƒ26950,SWIFT 1.3 GTl, 03-'89, 62000
km , wit, el. ramen, ƒ 18.750,SWIFT 1 3 GS, 06-'91, 8000
km., rood,
ƒ20.750,SWIFT 1.0 GA, 11-'90, 20000
km., rood, compleet, ƒ 16.500,ALTO Chique, 01-'90, 24000
km., zwart met.,
ƒ 12 250,ALTO Indigo, 01-'88, 41000
km, d blauw met., ƒ 9250,LUYKX BV
Badhoevedorp, 020-6594330

TOYOTA DE GRAAF
TOYOTA COROLLA 16XL 16V,
nieuw + gebruikt
3-drs.', rood, nieuwstaat, m.'90
Condensatorweg 44 . ,
ƒ 17.950 leaseprijs ƒ 497 p/m.
. A'dam-Sl.dijk, mfo-6865511
3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen Inr.fin. 1-3 jaar garantie mog
Ook zaterdags
,
CAR TRADE HOLLAND B V.
eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperkmg
Badhoevedorp 020-6010680
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvulende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd. T.k. Toyota Corolla, 1,3 GL, Toyota Starlet 1.0,1986,31 000
11/83, APK 05/91, i.z.g.st., prijs km, vr prijs ƒ 6900. Tel na 1700
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
n.o.t.k. 02990-45650.
uur 02908-5238

Renault

FORD SIERRA 20 CL, 4 drs
sedan, brons met., LPG, L.M.
velgen,
nw
staat.
5/89,
ƒ 18.950, leaseprijs ƒ 521 p/m
Inr.fin. 1-3 jaar garantie mog.
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Badhoevedorp 020-6010680.

Diverse Suzuki occasions in voorraad
Nu nog makkelijker bereikbaar via de nieuwe toegangsweg'
Jarmuiden 29, Amsterdam Sloterdijk, tel. 020-6148933

MOOY;EN ZOON
v/h Museum'autobedrijven
In PRIJS gelijk,
in SERVICE beter!

Mooy en Zoon:
al 16 jaar uw
Subaru-dealer voor
Amsterdam, Amstelveen e.o.
Ook voor een gegarandeerde

niet duur!!!
Studenten 10 % korting,
-auto-ambulance & oprijauto
-9-pers bussen en pick-up's

Avond- en nachttar.:
bestelwagen afhalen na 17.30
uur en de volgende morgen
om 8.00 uur retour
tegen 4 uur-tarief.
020-6794842, 020-6908683.

Opel Kadett 1 6 Dies. Caravan, OPEL CORSA 12 S, blauw, 5 KONTANT KORTING
3 drs, bj '85, wit, zeer fraaie Bak, '91, ƒ17.450, leaseprijs
AKTIE BESLIST ALLEEN
occasion.
auto, ƒ 6 950. Tel 020-6105478. ƒ395 p/m. Opel Kadett 17 Die- GELDIG TOT 24 NOVEMBER
sel, 3-drs., wit, m.'91, ƒ 19.950,
Kadett 1.2 LS 3-drs. Station
leaseprijs ƒ523 p/m. Opel
. Ceintuurbaan 225
LPG-ob, april '87, ƒ12500
Omega 1 8-LS, 4-drs., wit. LPG,
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Tel. "020-6622204.
Kadett 1.3LS, LPG, maart'87, m.'89 ƒ16950, leasepr. ƒ462
Klaar terwijl u wacht.
Donderdagayonflkoopavondr De enige off. SUBARU DEAƒ 11 500 Kadett 1 6 GLS 5-drs. p/m.
Ruilstarters en dynamo's.
LER + occ. voor Purmerend
Station, LPG-o.b., lichte scha- Inr.fin 1-3 jaar garantie mog.
Valkenburgerstraat 134.
Auto Service Wetter e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
de, maart '86, ƒ6950 Kadett CAR TRADE HOLLAND BV
Tel. 020-6240748
02999-278, Jisperweg 39-40
1.2.LS Station, LPG-ob., aug.
Badhoevedorp 020-6010680
Nu te koop: onze Subaru
'84, ƒ 5950. Kadett 1.3LS.LPG,
Mini Jumbo Demo
Grote sortering ONDERDELEN
SUBARU LEGACY 1.8 DL
mrt '84, ƒ5950- Ascona 1.8i
Subaru Legacy 1.8 GL
van schade-auto's, alle
1990, ƒ26.500,
LS, LPG. jan '88, ƒ 13.750met veel accessoires
INRUILWAGENS
merken, alle bouwjaren.
ALEX
V.
UDEN,
02520-15278.
Autobednjf BEREBEIT, Amstel- Constant keuze uit 100 auto's
Zwanenburgerdijk 503
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Bel
voor
nadere
informatie.
dijk 25, A 'dam, 020-627777
Zwanenburg. Tel. 02907-6572
Burg. D. Kooimanweg 7,
Lid Nevar.
Purmerend 02990-22551
Kadett 1 2 LS caravan wit, '83,
LPG, trekh., getint glas, perf., Opel Kadett GSi 1 8, bj '85,
APK '92, ƒ3950 02993-71848. wit, 15 inch sportv., stereo,
Opel Ascona 16 S Hatchback, extra set bnd., lichte park.sch.
voor A'dam Noord e o.
'82, LPG, APK nov.-92, ƒ2950. deur, i g.st., ƒ 14,950.
Auto goed en goedkoop
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343
Tel. 02975-31242 na 18 00 uur Tel. 020-6105478.
verzekerd, mnd/kwart. bet.
Opel Kadett 12 S, 2 drs, bj '83 Opel Kadett, m '82, nw APK, Van particulier Alto '84, 64.000 Suzuki Swift GA automaat, Alle verz CELIE 020-6416607.
dec„ APK okt. '92, zeer nette 5 drs, iprst., ƒ2.450.
km, i z.g.st., APK aug. '92, wit, blauw met, b.j. '87, vr pr.
ƒ9500, 53800 km. 075-288421.
auto, ƒ 3 950 Tel 0206105478 Tel 02990-37825
ƒ4500,- Tel.:02990-26632.

Accessoires en
onderdelen

I

Zeilemaker-Opel

Suzuki
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

Autofinanciering
en verzekering

Voor AUTOSCHADE en richtspecialist met prof. app APK
laswerk en reparatie Autobedr
BEEN, Aalsmdijk 386. AalS'
meerderbrug. Tel 02977-27262
Voor stoelen en dashboards
REPARATIE OP LOCATIE
van leer en kunstleer
UTICOLOR 02207-17753

Bedrijf sautos
OPEL KADETT 17D bestel, wit
m.'91,
ƒ15.950
leaseprijs
ƒ402 p/m
Inr.fin. 1-3 jaar garantie mog.
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Badhoevedorp 020-6010680

Chevy Vans
Nieuw en gebruikt, diesel et
benzine. Officiële Europese
fabrieksgarantie, service ei
onderhoud.

Import USA Cars,
Kcurenpl. 9, A'dam-Osdorp.
Tel. 020-6670121.
Merc. 210 Diesel, verl./verh.,
5-'90, 30000 km, grijs kent
aann.uitv., met vele extra's
ƒ38.000 excl. B.T.W.
02907-0572

consulenten
>a *,^J? &

u^ &.„/?

At/-**

« *•* '•~~ •**••* t* s&- ^i>

«••'

&*• **•

door Gcrrit Jan Bel

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

Landloper bewandelt geen platgetreden paden

L

ANDLOPER IS een vrij nieuwe organisatie die
wandelweekends in eigen land organiseert. Onder leiding
van een gids wordt in kleine groepen kennisgemaakt met de
onverwachte aspecten van de Nederlandse natuur. Het moge
Kamperen
Dat je voor vijfhonderd gulden of duidelijk zijn dat hierbij geen platgetreden paden bewandeld
meer een aardige rugzak kunt kopen worden.
zal niemand verbazen. Maar hoe
staat het met de goedkopere? Op
Pad (nr. 7) zet 14 rugzakken tussen
de./' 175 en./'399 op een rij en brengt
helderheid in de duisternis van verstelsystemen, draagstellen, heupgordels, schouderbladen en ruglengtes. En het belangrijkste: hoe pas ik
een rugzak en hoe stel ik hem in. In
hetzelfde blad ook een wat diepergravend artikel over bivakzakken;
een soort waterdichte hoes waar je
met slaapzak en al inkruipt.
Met het oog op de Caravan & Camping RAI heeft de Kampeer en Caravan Kampioen natuurlijk een extra
dik novembernummer uitgebracht.
Daarin ook meer tests dan gewoonlijk. Bij de caravans was het de beurt
aan de Award Daystar („compleet en
met Engelse uitstraling"). Verder
komen aan bod de bungalowtent Cabanon Espace („goed en erg ruim"),
de Trio Futura („een caravanvoortent waarmee je op elke camping de
show steelt"), de Citroen ZX Aura
1.6 als trekauto („onopvallend model rijdt formidabel"), de Flip Pac
(„een combinatie van een Pick-Upkap en een daktent die een vondst
mag worden genoemd"), de Dandy
Designer vouwwagen („omdat er
geen haringen nodig zijn kan hij ook
voor een harde ondergrond worden
gebruikt") en de Autostar 421, een 4
persoonscamper op een Peugeot-onderstel.

door Evcrhard Hebly
Landloper heeft bij wijze van
proef dit jaar een voor- en najaarsprogramma gedraaid. De animo
voor de wandelweekends was echter
zo groot, dat besloten is de zaken
voor volgend jaar professioneler aan
te pakken en ook meer weekenden
te organiseren. Landloper is een initiatief van Jan Mast. Van oorsprong
Nijmegenaar en sociaal geograaf.
Hij deed ervaring op in de reiswereld door zijn werk voor een organisatie die zich toelegde op actieve vakanties in binnen- en buitenland.
„Op gegeven moment wilde ik
graag voor mezelf beginnen, dus dan
ga je kijken wat de trends zijn en hoe
je daar op kunt inspelen. Ik ben toen
op het idee gekomen wandelweekends in Nederland te organiseren.
Twee- en driedaagse tochten, geen
dagwandelingen. Voorlopig oriënteer ik me alleen op Nederland omdat er een duidelijke trend is naar
korte vakanties in eigen land", aldus
Mast.

Wetenswaardigheden
De tochten die Landloper aanbiedt, zijn grotendeels zelf uitgezet.
Hier en daar wordt gebruik gemaakt
van bestaande routes van de Stichting Lange Afstandstands Wandelingen. Het kenmerk van de wandelingen is dat ze altijd beginnen en eindigen bij een NS-station. De groepen

Kedictie.idres ATV: Wi/ekiiKclu,
postbus 2104, 1000 CC Ainsterd.im,

tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)
Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving: Paul Busse

bestaan uit maximaal vijftien personen en staan onder leiding van een
gids. Mast: „De aanwezigheid van
een gids is niet dominee-achtig. Hij
kan wat vertellen over de natuur en
over de culturele en historische wetenswaardigheden van het gebied
waar men doorheen trekt. De nadruk ligt op het landschap. Je moet
het zien als actieve vakanties met
een 'touch of education' zoals dat
heet."

Jaren zestig klinken
in De Meervaart

Het zwerfgevoel
Verharde paden worden zoveel
mogelijk vermeden en dat is een organisatie die de naam Landloper
draagt ook wel verplicht. „Er is voor
die naam gekozen omdat we letterlijk over land lopen. Landlopen associeer je een beetje met de Swiebertjefiguur, met zwerven door Nederland. De deelnemers moeten het
zwerfgevoel krijgen tijdens de wandeling." „Het leuke is dat je er in
zo'n weekend echt helemaal uit
bent, het is een gevoel dat zich moeilijk laat omschrijven. Het is zorgeloos. Ik vind persoonlijk dat je op
deze manier meer het gevoel hebt
eruit te zijn, dan wanneer je aan het
strand gaat liggen. En Nederland
heeft zoveel te bieden. Het valt me
altijd weer op dat de deelnemers tijdens de wandelingen vaak verbaasd
reageren op wat ze zien."

Gezien het lage tempo waarin ge- vaak echt struinen. Dan krijg je nawandeld wordt, is er ook alle tijd om tuurlijk een heel ander beeld van het
af en toe even stil te staan. Per dag gebied dan wanneer je er doorheen
bedraagt de afstand zo'n twintig ki- fietst."
lometer en daar wordt dan een uur
Het grootste aantal deelnemers is
of zeven voor uitgetrokken. „We vol- in leeftijd tussen de 25 en 45 jaar. Ze
gen de kleine, liefst onverharde, kunnen globaal in twee categorieën
paadjes waar je normaal gesproken ingedeeld worden. Enerzijds heb je
nooit of te nimmer komt. Het is de 'getrainde fanaten', anderzijds

(ADVERTENTIE)

"WIJ HEBBEN EEN ZWAK VOOR DESIGN
EN WILLEN ABSOLUUT EEN UNIEK INTERIEUR"
Zij vonden 't bij Van Reeuwijk Nieuwe Stijl

degenen die er gewoon even uit willen en een onbezorgd weekend willen beleven. Mast: „Deze tweede categorie is veel sterker vertegenwoordigd. Het onderlinge sociale contact
speelt voor hen vaak mee. Dat is ook
een reden dat we de groepen vrij
klein houden. Het is leuker en je
leert elkaar veel sneller kennen. De
zon-, zee- en strandtypes zul je vergeefs zoeken."
Ontspanning staat voorop bij deze
actieve wandelweekenden. Het enige dat de deelnemers hoeven te
doen, is gedurende twintig küometer per dag hun benenwagen het
werk te laten doen. Verder zijn het
compleet verzorgde weekenden. De
bagage wordt vervoerd en hoeft dus
niet op de rug te worden meegetorst.
Er wordt gebruik gemaakt van uiteenlopende overnachtingsmogelij kheden. Van trekkershut tot hotel.

Comfort
"Wij houden niet zo van doorsnee. Ons inteAchteraf viel onze speurtocht reuze mee. Bij Van
rieur mag er wel een beetje uitspringen. En per
Reeuwijk in Diemen hadden we alles eigenlijk
slot van rekening wil het oog ook wat, nietwaar? heel snel voor elkaar. Daar staan alle topmerken
Daarom zochten \ve echte
,,-_
voor't complete interieur
v -^
hoogtepunten qua design.
"VJJÏ1' '*t Cdï\VlllC.
gewoon voor 't uitkiezen."

Auto's
Voor een beoordeling van tweedehands auto's nam Auto Week (nr. 45)
.deze keer de Opel Kadett onder de
loep. „Zeer aan te bevelen" luidt het
eindoordeel. In het vorige nummer
van het blad was de 2e generatie
Volkswagen Golf aan de beurt geweest en omdat beide typen in hetzelfde marktsegment zitten wordt
ook nog nader bekeken wat de beste
tweedehands keus kan zijn: een Kadett of een Golf. Wat de nieuwe Golfmodellen betreft test Autovisie (nr.
23) de 1.8 CL. Het blad vindt dat de
derde editie van Golf zijn voorgangers op bijna alle fronten verslaat,
maar ook dat hij zeker niet goedkoop is.

Motoren
Pro Motor, een ANWB-blad voor
de motorliefhebber, test in nr. 3 vier
keer twee motoren van hetzelfde
soort. De „cowboys" Harley Davidson 1200 Sportster en Suzuki 1400
Intruder, de „crossers" Husqvarna
350 TE en Honda XR 250 R, de „naked bikes" Honda CB-1 en Kawasaki
Zephyr 550 en de „stoere binken"
Cagiva Elefant 900 ie en de Yamaha
TDM 850.

Audio
B&O heeft een aparte naam in de
audio-wereld. Niet alleen vanwege
de kwaliteit die wordt geboden,
maar ook door de eigen vormgeving.
Nieuw is het Beosystem 7000, bestaande uit een tuner/versterker,
tangentiale platenspeler, cd-speler,
cassettedeck, luidsprekers en afstandsbediening. Kan mooi ook
goed zijn? vraagt Audio & Video Totaal (november) zich af en deed een
onderzoek. In HiFi Video Test van
november aandacht voor de Rotel
Michi versterkerset, de Pink Triangle platenspeler en een duurtest van
de Audioanalyse A9 eindversterker.
Op audiogebied is het aantal tests
van luidsprekers de laatste tijd
groot. Nu weer een special van het
blad Luister (november) waarin 34
stuks aan bod komen; van ƒ 198 tot
ƒ4736 per stuk. Een speciale luidspreker wordt in HiFi Video Test
(november) beproefd: de Akai Stereo-One, een (Nederlands) ontwerp
dat twee luidsprekers verenigt in
één kast.

Computers
Op zich wel mooi, maar een hardloper met startproblemen concludeert Personal Computer Magazine
(november) na de test van de Hacom PC AT 80386 DX/25. Verder
tests van o.a. de NCR 3125 Notepad
en Grid Gridpad pencomputers, de
IBM PS/2 Note N33 SX, de Citizen
PN48 notebook printer, 6 anti-virusprogramma, 6 presentatieprogramma's, Word for Windows, 2 vertaalprogramma's en Norton Desktop for Windows.

En verder...
In De Waterkampioen nr. 21
wordt een achttal landvastveren beproefd en in nr. 22 een ander produkt dat voor watersporters een
handig attribuut kan zijn: de Miracle-pan van BK. Een pan met een gat
in de bodem, waarmee je kunt bakken, braden, roosteren, roerbakken,
stomen en ontdooien. In de novembernummers van zowel Foto als Focus een test van de Nikon F-401 X.
Foto bekijkt daarbij het 35-70 mmobjectief en Focus de 28-70 variant.

Sniqi ". Nk'iiklboukurd Dicmcn. (<>:(!) WW

11

TOPMERKEN ALS GELDERLAND, ARCO, CASTELIJN EN HARVINK.

Tips voor een milieu-vriendelijker leven
O

OK IN DE winter is het zeer goed mogelijk
om zo te leven, dat je rekening houdt met
het milieu. Om te heginnen kun je natuurlijk met je woning1 beginnen, aldus medewerkers
van De Kleine Aarde in hun bijdrage deze week.
Slimme doe-het-zelvers (m/v) blijven de kou
een stapje voor en beginnen op tijd met het isoleren van de centrale verwarmingsleidingen. In
veel winkels zijn voor dat doel kunststof leidingomhulsels verkrijgbaar in allerlei soorten en maten. Leiding-isolatie bespaart al snel op de gasrekening. Een goede isolatie van de waterleiding op
bepaalde plaatsen vermindert tevens de kans op
bevriezing daarvan. Isolatiemateriaal gemaakt
van polyetheen is een in verhouding milieu-vriendelijke kunststof.
In de winter komen de meeste bloemen uit
gestookte kassen, die enorm veel energie vergen.
Veel kasgeteelde planten en bloemen worden ook
nog eens rijkelijk bespoten met chemische middelen. Vooral met chrysanten is dit het geval! Wie
de winter toch bloemrijk wil overbruggen, kan
tijdig aan de slag met het verzamelen en op de
kop drogen van allerlei bloemen en grassen. Heel
decoratief zijn judaspenning, kaardebol, lavendel

De Kleine Aarde

en korenaren. Je kunt er een prachtig boeket van
maken of ze verwerken in een bloemstuk.
Droogbloemen die je in de winkel koopt, zijn
vaak bewerkt met een kunstmatige chemische
geurstof. Ruik zelf maar eens. Wie toch wat frisse
kleur en geur in huis wil hebben, kan bollen van
tulpen, narcissen of hyacinten, die in het najaar
in een bloempot onder de grond zijn gestopt, naar
binnen halen. Binnen een paar weken zullen ze in
bloei staan.

Speciale dag
Onder het Motto 'Leef gerust milieubewust'
houdt De Kleine Aarde op zondag 16 februari 1992

een speciale dag om nader kennis te maken met
een milieu-vriendelijke manier van leven. Theorie en praktijk komen op deze dag aan bod.
Milieubewuster leven is vaak eenvoudiger dan
je zou denken en het kan nog leuk zijn ook.
Iedereen heeft als consument dagelijks met 'het
milieu' te maken. Welk wasmiddel kies je? Wat
eet je? Hoe zuinig ben je met gas, water, elektriciteit? Waar laat je je afval? Welke rol speelt 'de
reclame' in ons koopgedrag?
Het programma wordt mede gebaseerd op de
eigen interesse van de deelnemers. Hun ervaringen, knelpunten en suggesties spelen een belangrijke rol. Uitgangspunt vormt het Persoonlijk Milieu Beleidsplan van De Kleine Aarde. Ook het
terrein van De Kleine Aarde in Boxtel, met de vele
praktische voorbeelden voor een milieuvriendelijke leefwijze (zoals het Piramidehuis), neemt
een belangrijke plaats in. Een smakelijke ecologische lunch maakt deze dag compleet. Een interessante dag voor ieder die kiest voor een gezonde, milieuvriendelijke manier van leven.

Comfort en verzorging verschillen
per tocht, maar over het algemeen
komt niemand iets te kort. Volgend
jaar treedt Landloper nadrukkelijker naar buiten. Mast: „We zijn present op verschillende beurzen en
gaan ook meer weekenden naar
meer bestemmingen organiseren.
Voorlopig houden we wel vast aan
twee seizoenen: het voorjaar en najaar. Er zijn bestemmingen bijgekomen in Drenthe, Twente, MiddenLimburg en rond Nijmegen. In het
westen van het land hebben we geen
tochten, omdat de meeste deelnemers daar vandaan komen."
„In Groningen doen we ook niets,
omdat het algemene idee is dat Groningen een kale vlakte is waar weinig te beleven is. Ik weet dat het
tegendeel waar is, maar commercieel gezien heeft het op dit moment
nog geen zin. Overigens is dat niet
altijd doorslaggevend. Onze tocht
rond Nunspeet, die ikzelf heel mooi
vind, is ook niet erg populair. Dat is
echt onbegrijpelijk, het komt misschien door de wat oubollige klank
van Nunspeet. Toch houden we die
wandeling voor een paar deelnemers in het programma, omdat het
een mooie wandeling is en omdat we
een divers aanbod willen hebben."

Dozy, Beacky, Mick & Tich en
The Shoes, legendarische grocpen uit de jaren zestig, tredüii
aanstaande vrijdag op in De
Meervaart in Amsterdam. Dit
optreden is een eerste uit een
serie van drie optredens die m
De Meervaart onder de titel
'Sound of the Sixties' gebracht
worden.
Dozy, Beacky, Mickey & Tich
was destijds een populaire
groep die opviel door een aparte
sound dank zij onder moer het
gebruik van de fuzz-box. De
groep vierde grote triomfen met
hits als 'Bend it' uit 1966. Daarna volgden Zabadak en The Legend of Xanadu, dat in Engeland snel naar de eerste plaats
van de hitparade klom.
Tot 1972 bleef de groep met
wisselend succes optreden en
platen maken, daarna werd het
stiller en besloten de leden er
een punt achter te zetten. Twee
jaar later kregen ze daar weer
spijt van. De groep kwam opnieuw bij elkaar en sindsdien
wordt er weer rondgetoerd. Vrijdag 22 november is de groep dus
te horen in De Meervaart aan
het Osdorpplein te Amsterdam.
De aanvang is tien uur 's
avonds. Elders in deze krant
treft men een bon aan die korting op de toegangsprijs geeft.

Verhalenwedstrijd
Kerst-, milieu en Indianenverhalen stromen bij de redactie
van de ATV-pagina binnen. De
creatieve lezersdie nog zin hebben om mee te doen kunnen
voor 6 december een kort verhaal van maximaal zeshonderd
woorden naar onze redactie
(adres zie boven) sturen. De
hoofdprijs is een boekenbon
van 150 gulden. Het winnende
verhaal wordt tegen het eind
van dit jaar op deze pagina gepubliceerd.

Natural Shape kapsel
Het haar moet weer korter
maar mag wel rond het gezicht
vallen. Of zoals de kappers het
model 'Natural Shape' noemen:
„Eenvoudig genoeg om het winterweer te kunnen weerstaan en
elegant genoeg voor de feestdagen". De basis voor deze coupe
is de manier waarop het haar
van nature valt. Het is een zogenaamd 'Bob-lijn' kapsel, die
door knip- en snijtechnieken
een 'vol' effect krijgt.

Voor informatie: 033-XOS421

Doorloper
10

2

13

Deelname kost: ƒ 50.-. Inclusief ecologische lunch, cursusmateriaal en het boekje 'Leef gerust Milieubewust'. Aanmelden voor l februari bij De Kleine Aarde, postbus 151,5280 AD
Boxtel; tel. 04116-84921.

(ADVERTENTIE)

EXPRESS
BRENGT U GEHEEL VERZORGD
NAAR CENTER PARCS
De donkere dagen voor Kerstmis zijn bij uitstek geschikt om uzelf even heerlijk te verwennen.
Bijvoorbeeld met een geheel verzorgde tussendoor-vakantie bij Center Parcs.
Een sfeervol voorproefje van de naderende feestdagen! Zin om mee te gaan? Reserveer dan

10

vast de week van 16 tot en met 20 december in uw agenda.
Met de December-Express van Center Parcs gaat u m
een luxe touringcar naar Het Vennenbos in Hapert En daar
wacht u een aantrekkelijk programma Met entertainmem en
een smaakvol Uu-Eten-Arrange mem Het wordt een zorgeloze midweek'
Het Vennenbos heet u na uw aankomst mei koffie en
gebak welkom Geen zorgen over uw bagage die brengt
Center Parcs gewoon naar uw bungalow De bedden?
Al opgemaakt' Verder knjgt u een handdoekpakket en een
toiietsctje.
VEEL.

TE

BEUEVEN

Tijdens uw midweek is er op Het Vennenbos van alles
te beleven In de overkapte Pare Plaza ontdekt u gezellige
terrasjes en leuke shops U flaneert tussen bananebomcn en
palmen Zonder jas, want de temperaturen zijn er altijd
zuidelijk En dan is er nog het Subtropisch Zwemparadijs
Of u nu rust zoekt of spannende watcraclie, u verveelt zich er
geen moment'
LEKKER

UIT
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KORTING

Voor u als 60-plusser is de Dccembercxpress extra
voordelig U ziet dat m de pnjstabel

Ot

ENTERTAINMENT

In het geheel verzorgde verblijf op Hel Vennenbos is
een eniertammem-programma opgenomen met een bowlingloemooi creattc\c workshop, rondleiding over het
Naiuurpad en door het Subtropisch Zwemparadijs, een
bingo-axond en een bhowoptredcn

PRIJS*

6 pers

5 pen,

4 pers

Mei 60+-komng" [199.- f209.- ( 2 1 9 Zondcr koning
f219,- f 2 2 9 - f239,'Pnjzen exclusief loensienbelasung
**Legitimatie verplicht
Bungalows lellen 2 verdiepingen begane grond
(mei l slaap-kamcr) en eerste etage

BOEK

3 pers

2 pets

PCR PERSOON

f 2 2 9 - f 2-t9 f 2 5 9 - f 289,-

SNEL.

De belangstel l ing voor de Deccmber-E.\press is altijd
groot Wacht daarom niet ie lang mei boeken, m ieder geval
voor 29 november Dat kan telefonisch bij Center Parcs
010 - 4989671 of 010 - 4989672
BIJ

DE

PRIJS

EXPRESS

IS

VAN

DE

DECEMBER-

s

Wat is het woord dat u kunt vormen met de letters uit de vakjes van
de opgegeven nummers'? U moet zelf
uitzoeken of u de nummers van horizontaal of van verticaal moet gebruiken.
6-7-10-9-12-5

INBEGREPEN:

* Vervoer van en naar het park
* Koffie mei gebak bij ontvangst
* Verblijf m een luxueuze bungalow
' Exira Servtce-pakkei
* Dnc-gangcn diner
* Fondue-avond
* Lunchbuffct
* Internationaal buffet
' Enicrtamment-programma
" Leuk presentje als souvenir

0>STAPPI_AATS

1
De December-ExprcbS haalt u op inf Amsterdam, bij het
Centraal Slation De e\aue vertrckujd wordt u n.i boeking
doorgegeven

12
Ï3~

U konil mei

ETEN

U kunt zich iedere dag van uw verblijf verheugen op
heerlijke maaltijden Want die zijn inbegrepen m de
Dccember-Exprcss
Maandag
3-gangen diner
Dinsdag
fondue-avond
Woensdag internationaal buffel
Donderdag lunchbuffct
RECREATIE

OO-t-

-EXPRE

HORIZONTAAL: l riviervis - rivierroofvis; 2 roofvogel - oude maat en andere - Frans lidwoord; 3 vertegenwoordiger - Eur. rivier - berg op
Kreta - voormiddag; 4 noot - bijb.
vrouw • boom • noot - vervoermiddel;
5 ramp - namelijk • vreemde maat haaksteek; 6 enthousiasteling - Oudijslandse literatuur - muziekmstrument; 7 rund • koren - boomstronk; 8
dwarshout - pers. vnw. - wiel scheepstouw - gelofte; 9 tijdrekening
- de oudste - ver; 10 poel - toiletartikel - reeds; 11 onbep. vnw. - Zuidam.
hoofdstad - laatstleden; 12 vastgrijpen - pi. in Friesland - kleine hoeveelheid; 13 Spaanse uitroep - deel

v.d Bijbel - onbep. vnw.. 14. Kraai
achtige - opslagplaats, 15 ketting
selderij - opschudding.
VERTICAAL: l zoetwatervis - nviervis - zoetwaterroofvis; 2 bevlieging - verbinding - wintervoertuig als onder - iedere: 3 Noorse godheid •
traag - compost; 4 soortelijk gewicht
- loochenen - afstand - voegwoordvoorzetsel; 5 stukje snavel van jonge
vogel - godheid - voorzetsel - voorzetsel; ö vogel - msekt - procureur-generaal - koninklijke aanspreektitel; 7
titel - Eur. land • telwoord - boom, 8
lidwoord - zitplaats - Arab. bevelhebber; 9 bijbels* fig. - kerkelijke orde
van dienst - soort drank; 10 redactie kansspel - hetzelfde - gat m kous; 11
jong dier • boom - aldaar; 12 Spaanse
veldheer - steekwapen - sprookjesfig.; 13 plaats in Friesland - nobel maanstand.
Oplossing puzzel vorige weck: aanloopkostfii.
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Hoeveel u aan bankkosten
betaalt, heeft u bij de
Rabobank zelf in de hand.

ROSARITO
Jeans

Kreeften soep
Uiensoep
Champignon soep
Gamba's in knoflook
Griekse Feta salade
Ierse lamsstoofpot
Varkenshaas in roomsaus
Gestoofde tamme konijnebout
Gestoofde wilde konijnebout
Haze peper
Gestoofe hazebout
Cordon bleu in gehaktsaus
Kipfilet in rode wijnsaus
Zeepaling in 't groen
Zalm in wittewiin saus
Boeuf Stroganoff
Spare ribs
Gebraden kip

ROSARITO speelt voor Sinterklaas,
het is helemaal te dwaas
wij geven bijna alles kado
echt weer iets voor de Rosarito-kleed je zo-show

Als ondernemer weet u, dat efficiënter werken tijd en

En met de unieke Telebankpas, voorzien van een

dus kosten bespaart. Maar weet u ook, dat uw betalings-

chip, beveiligt u uw betalingsverkeer zoals u dat zelf wilt.

verkeer bij de Rabobank efficiënter en dus goedkoper kan?

Al vanaf zo'n veertig mutaties per maand kan Rabobank

Warm of koud af te halen.

Telebankieren ook voor u interessant zijn.

Dagelijks geopend van 13.00 tot 21.00 uur
Zaterdags geopend van 09.00 tot 21.00 uur

Wij hebben namelijk het systeem van omzetprovisie en valutadugen afgeschaft. Hel gaat er bij ons

Wij leggen u graag in alle openheid en duidelijk-

niet om hoeveel u overboekt, maar op welke manier u

heid uit hoe u uw bankkosten kunt verlagen. Tegelijker-

dat doet.

tijd kunnen wij dan de andere voordelen van Rabobank

De Rabobank houdt van duidelijkheid en daarom

Telebankieren demonstreren. U hoeft alleen maar even

hanteren wij een vast tarief per soort transactie. Daarbij

bij ons binnen te lopen of even te bellen voor een afspraak.

and

Tel.02507-12025•Halfestraat26.»Zandvoprt

Casuals

HOGE KORTING
op bekende merken

o.a.

MAF IMAF

geldt, dat elektronische transacties goedkoper zijn dan
handmatige. Want minder rompslomp werkt ook voor
ons kostenbesparend. En dat voordeel zetten wij om in
een lager tarief voor uw elektronisch bankieren. Met
Franse Maïskip
Herte filet
Wildzwijn filet
Wild konijn
Wilde eend
Haze ruggen
Haze bouten
Haze poulet
Fazanten
Tamme konijnebout
Gerookte ganze filet
Gerookte eende filet
Gerookte kip filet
Div. kip producten
Natupur kip

Rabobank Telebankieren kunt u dus uw bankkosten
verlagen.
Daarnaast bespaart Rabobank Telebankieren u
tijd en administratiekosten en bovendien heeft u veel
sneller inzicht in de financiële stand van zaken.

Rabobank
Onderneem 't met de Rabobank.

Kerkplein 10
tel. 30719
Geopend van 11.00-18.00 uur
's maandags gesloten

STORT ƒ 5,OP GiRO 350200
t.n.v. Amsterdam Groen
en maak onze
leefomgeving weer groen.

Dagelijks geopend van 13.00 tot 21.00 uur
Zaterdags geopend van 09.00 tot 21.00 uur

ZANDVOORT: Grote Krocht 36 tel. 16941

DIT WEEKEND

Wasinstallaties
OOK ZO DOL OP AUTO-POETSEN ?
T.C.P. CAR-POLISH DOET HET VOOR U
Werkplaats: 3e Schinkelstraat 49,
Amsterdam. Tel.: 020-6620530.

Rijscholen

20 Rijlessen & examen aanvragen / 885.Motorpakket inclusief examen-aanvraag ƒ675,Snelcursus in 2 of 3 weken
Spoedcursus theorie in 1 dag
Diverse merken auto's, ook automaat
Halen & brengen. Theoriecursus op video gratis
Ruys de Beerenbrouckstraat 157
Tel.: 020-6138473.
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET' 1e 5 AUTOnjlessen + 1e 3
1e 10 lessen a /32 per uur. MOTORrijlessen a / 25 per les.
Gratis halen en brengen.
Michel geeft les m div. talen
Tel. A'dam: 020-6942145.
020-6853683. b.g.g.-6181775,
075-174996 en 02990-34768.
Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor / 147.50
Tel. 020 6932074.

Autosloperijen

Bovag erk. Rijschool Veronica
Niassstr. 29. A'dam. Voor 60
min / 40, 45 mm. / 30. Info
Rijschool Veronica: 6656955

Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico: orig.
PTT-vrijwanng RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-6198691
Autosloperij A de Liodo
Neem geen risico: orig.
PTT-vrijwanng RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-6198691

Cehe 1e 10 lessen ƒ42, 50p,u.
AUTOWRAKKEN tegen de
Spoedcursus / 1555. Theorie
proefex. a ƒ 6.25. 020-6416607. hoogste prijs voor de deur
gehaald. Autosloperij Jan.
Tel. 020-6361178 02907-6248.

Auto's te koop
gevraagd

- Sfeermuziek uit de zestiger jaren
Zaterdagavond in de soc. v. ongebonden mensen „De Manege"
3 zalen geopend
v.a. 25 jaar. Corr. gekleed
Entree 15,-

Y

2e Kerstdag en Oudejaarsavond
zeer speciaal programma waarvoor
U nu kunt reserveren

Centerparts

vraagt sloop- en schadewagens. Origineel R.D.W.-vrijwaDE HOOGSTE PRIJS
ring. De hoogste prijs en geen
elk merk auto a contant met
risico. Tel. 6107942 of 6107946.
vnjw.bewijs. Tel. 020-6105478.
Grote sortering ONDERDELEN
HOOGSTE PRIJS
van alle schade-auto's, alle
voor elk merk auto. a contant merken, alle bouwjaren.
met vrijwanngsbewiis.
Ravenstijn, 02502-5435.
Tel. 02990-37825.
Het HOOGSTE BOD?-? Bel
INKOOP AUTO'S, ± ANWBvoor vrijblijvende prijsopgaaf.
pr., snelle afw. a contant m Loop, sloop en schadeauto's
vrijw. bew., def. geen bezw
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Tel. 020-6108280-6149352.

Campers

Koop- of VERKOOPPLANNEN? Bel dan snel Nationale
Occasionhjn. 023-365206
ROMANTIEK & AVONTUUR 7
Kan allemaal met onze
Te koop gevr. Peugeots 404,
504 505, J5, 604 TD. Schade of Amerikaanse 5-pers. campers.
sloop.
Autocommerce Te huur v.a. ƒ 1.200.- p.wk.
Adventure Cars - 02908-6499.
023'338895.

HOGEWEG 28, TEL. 12989
Mode, speciaal voor de komende feestdagen
brengen wij voor het voetlicht, tijdens een
sfeervol

DINER d'ELEGANCE
in restaurant „QUEENIE"
aan het Kerkplein 8 te Zandvoort,
op dinsdag 26 en woensdag 27 november a.s.
Een uitstekende viergangen menu zal worden
afgewisseld met even smaakvolle modeflitsen in
de ruimste zin van het woord en muzikaal
worden omlijst met aan de vleugel TONY
ENGEL
De entreeprijs inclusief het diner is ƒ 48,50 per
persoon, exclusief de drankjes. Aanvang 19.00
uur.
Reserveringen telefonisch onder nummer
02507-17097 van „ANOUK MODE".
Tot ziens aan tafel,
Anita Wouters.

EJTUT1

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

Traditie Getrouw wordt de eerste

Beaujolais Primeur

Saai hé,
die novembermaand.
Om daar toch wat kleur aan te geven
trakteert J.M.
Bij elke behandeling gebruik van
gezichtskanon gratis.

Uw „Kerastasë" kapper

J. M. Coiffeurs international
Passage 22 tel. 14040

Café Neuf
die de eerste Beaujolais te pakken kon
krijgen.
Vanavond om 20.00 uur.

Onderweg uit Frankrijk zijn er nog een
aantal soorten kaas meegenomen om
te proeven tijdens het nuttigen van een
Beaujolais.

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfprnuizen
Ook voor uw sanitair.
Inlichtingen en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 13612-15068. Brederodestraat 60.
Werkplaats Schelpenplein.

DE TROMP WINKEL
IN KMs EN ZUIVEL

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Flemingstraat 338, huur ƒ466,52 per maand (excl. stookkosten),
4-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 2.830 - zijn
2. Keesomstraat 71, huur ƒ 540,80 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met C.V. en lift.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 3.290,- zijn.
3. Lorentzstraat 609, huur ƒ475,84 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met C.V. met lift.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 2.860,- zijn.
4. Nieuwstraat 72, huur ƒ 447,93 per maand 2-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 2.595,- zijn.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van naam,
adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur in het eevelkastie ten
kantore van EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

Bel voor informatie
020-5622297.

weer geopend door ons recherche
team van

'cAte *Bakker

5 STERREN AUTO EN
MOTORRIJSCHOOL

Bi] NOVA, de BOVAG Rijschool
die gespecialiseerd is in hel
geven van spoedcursussen
binnen 8 weken uw rijbewijs.
Basispakket ƒ995 incl. rijtest,
praktijkaanvraag, gratis theoneboeken en -kaart, 15 u. les in
examengebied. Termijn bètaling Bel voor info 020-6464778.

SLAGBOOMSCHNITT
GEVULD
, SPECULAAS& TAARTJE

AMSTERDAM GROEN

BACK TO THE SIXTIES

Gevraagd

Fulltime
medewerkster
17 a 18 jaar

JUPITER

De eerste twee Beaujolais zijn gratis

l Nieuwsblad
zoekt

ZANDVOORT - RAAÖH'UISPLEIN 15 - TEL. 02507-12838

BEZORG(ST)ERS
Aanmelden: 02507-1 71 óó.

NIEUWS- EN HUIS-AAN-HUIS-BLADEN
VAN DE KUST TOT DE
. .
FLEVOPOLDER
EN VAN WATERLAND TOT IN DE
HAARLEMMERMEER
Donderdag 28 november 1991

Los nummer ƒ 1,50

EMM best bereid
harder te stoken
in Keesomstraat
ZANDVOORT - Woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht is bereid harder
te stoken, als de bewoners dat
willen. Dat zegt hoofd technische dienst Peter Kramer naar
aanleiding van klachten uit de
Keesomstraat. Een aantal bewoners klaagt erover dat de
woningen 's nachts niet warm
te krijgen zijn omdat de temperatuur in de verwarmingsketels te laag staat afgesteld. Kramer waarschuwt er wel voor,
dat alle flatbewoners die op dezelfde ketels zijn aangesloten,
hogere kosten zouden krijgen.
„Dat moet democratisch beslist worden".
„Het verbaast mij enorm", reageert Peter Kramer, hoofd technische dienst bij EMM. „Ik had die
klachten echt niet verwacht. Het
gaat al jaren zo dat we de verwarmingsketels in de nachtverlaging
zetten. Dat geeft een flinke besparing voor de bewoners. Misschien
dat daar een, twee of drie mensen de
dupe van worden, maar dat is het
gevolg van een collectieve verwarming".
, De temperatuur van het verwarmingsstelsel wordt 's nachts een
paar graden lager ingesteld. Dat is
om te voorkomen dat de ketels de
hele nacht volop moeten branden
terwijl er maar weinig behoefte is
aan verwarming 's nachts. Dat voorkomt veel overbodige stookkosten.

51e jaargang nummer 48

Oplage: 5.100

'Gasthuishofje is 'n plaatje geworden'
Wethouder Termes huldigde
afgelopen week tientallen
jeugdige sporters.
Zandvoortmeeuwen beleefde een kansloze nederlaag
tegen Alliance.

haald, onder de huurders in haar
flat. „Ik wil zelf wel bepalen hoe
warm ik mijn huis stook", aldus een
van de betrokkenen. „Dus ook 's
nachts".

fO

Op deze pagina eindelijk de -a .4 '•'•
volle waarheid over Sinter- l l
klaas en Zwarte Piet.

Spelen

EMM is bereid een enquête te
houden onder de flatbewoners. „We
willen best kijken hoe de andere
mensen daar over denken", zegt
Kramer. Hij wijst erop dat het niets
te maken heeft met het vernieuwen
van de ketels. De twee ketels, samen
voor twee flats, zijn in september
vervangen door een hoog-rendementsketel, die constant blijft branden, en een verbeterd-rendementsketel die alleen inschakelt als het
nodig is. „Het maakt ons in feite
niets uit of we de temperatuur hoog
of laag zetten, maar het gaat dan alle
bewoners wel veel meer geld kosten.
De democratie moet hierover beslissen".
De vaste kosten van het gasverbruik, voor het bedrijfsgereed houden van de installatie, zouden met
zo'n 20 a 25 procent omhoog gaan.
EMM zal over deze kwestie ook contact opnemen met de Zandvoortse
Vereniging van Huurders (ZVH).

Een selectie uit de aller- -4 Q
nieuwste spelen die op de « O:
markt zijn gebracht, vindt men op de ATV-pagina. Verder alles over
pasta en tuinboeken.

Agentverdacht
vanverboden
wapenbezit
ZANDVOORT - Een 38-jarige
hoofdagent van de Zandvoortse politie wordt verdacht van illegaal wapentaezit. De man is afgelopen maandag met onmiddellijke ingang geschorst, in afwachting van de rechterlijke uitspraak. De Rijksrecherche is een onderzoek gestart, dat
inmiddels vrijwel is afgerond. De politie heeft de schorsing zelf bekend
gemaakt.
„Het is een vervelende zaak, maar
ook daarmee moet je naar buiten
treden", aldus politiewoordvoerder
Hans Konijn. Andere mededelingen
over deze kwestie wil hij niet doen.

Individueel
EMM heeft de bewoners van de
Keesomstraat eerder dit jaar de mogelijkheid geboden, individuele verwarmingsketels te laten plaatsen.

De huurdersvereniging had zich • „De mensen willen graag met me ruilen", zegt Jaap Mulder, een van de bewoners van het Gasthuishofje.
(ADVERTENTIES)
daarvoor eveneens hard gemaakt.
Foto Bram Stijnen
Uiteindelijk bleek er echter nauwelijks belangstelling voor een indiviZANDVOORT • „Het is een plaatje geworden", zegt Jaap Mulder, al zeven gedaantewisseling ondergaan doordat het compleet wit is geschilderd. Daardueel systeem. Waarschijnlijk om- jaar een van de vaste bewoners van het Gasthuishofje. „Het is ineens heel mee is het in oude glorie hersteld. Tegelijkertijd heeft Eendracht Maakt
Als bewoners hun woning 's dat het een huurverhoging met zich aantrekkelijk om hier te wonen, er zijn mensen die graag met me willen Macht nog een aantal andere woningen in de directe omgeving aangepakt. In
nachts toch een stuk warmer willen meebracht.
ruilen". Het hofje heeft afgelopen maanden een grondige groot-onderhouds- totaal hebben er 41 een groot-onderhoudsbeurt ondergaan. EMM zegt 'trots'
stoken, bijvoorbeeld vanwege ziekte
beurt ondergaan die vandaag feestelijk wordt afgerond. Wethouder Van te zijn op de goede samenwerking tussen de verschillende partijen: de
of onregelmatige werktijden, dan
Daarentegen zouden de stookkos- Caspel is uitgenodigd om de heropening te verrichten.
gemeente Zandvoort, de bewonerscommissie, aannemingmaatschappij Pakan dat echter niet, hooguit met bij- ten naar verwachting omlaag gaan.
In de afgelopen acht maanden heeft het Gasthuishofje ook een hele nagro en de bedrijfsorganisatie van de woningbouwvereniging zelf.
voorbeeld een electrisch kacheltje:
KINDERMODE
de verwarming schakelt pas weer in
SCHOENEN
LAARZEN
als de temperatuur onder de zeventien graden komt. Kramer vermoedt
Veel ideetjes voor
ZANDVOORT - Als het vuillaaddat die lage temperaturen vrijwel
de Sint en
station aan de Van Lennepweg niet
nooit voorkomen, vanwege alle isode feestdagen!
hersteld wordt, dan wordt er wel een
latiemaatregelen.
mogelijkheid gezocht om onderneDagelijks geopend van 11.00-18.00 uur
Zondag van 13.00-17.00 uur
mers tegemoet te komen. Dat zegt
Maandag gesloten
Handtekeningen
wethouder Van Caspel. In december
HALTESTRAAT 45, ZANDVOORT
komt hij met een notitie over privatiSommigen vinden het echter veel
te koud. Een van de bewoonsters,
ZANDVOORT - De Zand- Maar toen het aantal tot vlak voor kandidaat voor de derde bestuurs- sprekspartner', aldus de EMM-voor- sering van het vuilophalen.
mevrouw De Wid, heeft inmiddels voortse Vereniging van Huur- het begin opliep tot vijf, stonden we functie net had afgehaakt. Door dat zitter.
zo'n veertig handtekeningen opge- ders (ZVH) stond afgelopen helemaal perplex". Alle kandidaten laatste zou het aantal bestuursleden
die avond bij acclamatie (zon- onder het volgens de statuten vastweek een enorme verrassing te zijn
der
officieel stemmen red.) be- gestelde minimum komen. „We heb- Overleg
wachten. Na maandenlange noemd
bestuurslid. Daarnaast ben ook veel aan de voorzitter van
De
woningbouwvereniging
pogingen om er bestuursleden beschikttot
het bestuur nog over drie woningbouwvereniging Eendracht spreekt regelmatig met de ZVH over
bij te krijgen, meldden zich 'reserves'.
Maakt Macht te danken", zegt Wei- zaken als afrekening van de stookwoensdag, tijdens de algemene
Naast Weidema bestaat het be- dema. „Marijke Herben heeft in een kosten, het woonruimte-verdelingsledenvergadering, plotseling stuur nu uit: Carla Kramer (pen- brief aan de ZVH-leden een drin- beleid, de dienstverlening van EMM
(uitgez. nov.-dec. kollektie)
vijf nieuwe kandidaten. Daar- ningmeester), Michael van Nes (se- gend beroep op hen gedaan om zich en de wijze van onderhoud van de
cretaris),
Lida
Weilers
(notulist),
aan
te
melden
voor
een
bestuursdiverse
complexen.
De
Zandvoortse
door is het bestuur na lange
ZANDVOORT - De Zandvoort- tijd - totaal onverwacht - weer zuster De Beer, Albert Klijn en Dirk functie. Die brief heeft veel indruk Vereniging van Huurders telt moDrommel.
gemaakt". Volgens Marijke Herben menteel 572 leden. De meesten zijn
se politie zal in de eerste week compleet.
hecht haar vereniging er groot be- niet actief betrokken, maar gebruivan december een intensieve
„Het was een ongelooflijke avond
lang aan dat haar huurders terecht ken de ZVH meer om er - in tijden
controle gaan houden, op het
ons", reageert ZVH-voorzitter EMM
kunnen bij een goedfunctionerende van problemen - op terug te vallen.
dragen van autogordels. Over- voor
De ZVH heeft afgelopen maand huurdersvereniging. 'EMM vindt de Weidema heeft daar wel begrip voor.
Jarg Weidema. „We hadden een
treders van de 'draagplicht' lo- paar
uur voor de vergadering al ge- een laatste oproep aan haar leden ZVH, waarbij bijna dertig procent „Maar het kan wel tot een bestuurspen grote kans op een bekeu- hoord dat er drie kandidaten waren. gedaan om zich kandidaat te stellen, van haar huurders zijn aangesloten, crisis leiden", zegt hij, terugkijkend
Kerkplein 3
ring.
Dat was al een enorme verrassing. vooral omdat de enige beschikbare een nuttige • en volwaardige ge- op de situatie tot een week geleden.
Zandvoort
De politie is van plan de overtreTel.
14828
ders hard aan te pakken, de agenten
zullen niet schromen het bekeuringenboekje te pakken. De boetes voor
dit soort overtredingen zijn per l
Ook op zondag open van 13.00-17.00 uur
november 1991 verhoogd tot vijftig
gulden. Dat geldt zowel voor de bestuurder als voor de passagier, die
ZANDVOORT - Twee schoolMr. R. J. Kaas - Mr. M. J. Meijer
voor zichzelf persoonlijk verant- directeuren met elkaar in een
woordelijk is. De actie wordt zowel fel gevecht. Enkele honderden
advocatenkantoor aerdenhout bv
binnen als buiten de bebouwde kom schoolkinderen plus nog een
gehouden.
Advocaten & Procureurs
Het dragen van autogordels is vol- aantal genodigden konden
Zandvoortselaan 57, 2106 CJ Heemstede
gens de politie nog niet genoeg inge- daar afgelopen donderdag en
burgerd, ondanks de grootschalige vrijdag getuige van zijn. Het
tel. 023-292763
Autogordel Actie die de provincie liep uiteindelijk allemaal met
bel voor een gratis oriëntatie-gesprek.
Noord-Holland twee jaar geleden een sisser af. De worsteling
heeft gehouden. Toen werden in vond plaats op het podium van
Zandvoort binnen zes weken tijd on- gebouw De Krocht.
geveer 2900 auto's gecontroleerd. In
totaal werden er zo'n tweehonderd door Joan Kurpershoek
bekeuringen uitgeschreven.

e

ïbelli

Huurdersvereniging compleet verrast
door toeloop van bestuurskandidaten

Vuillaadstation

VERBOUWINGSOPRUIMING

Strenge controle
op het dragen
van autogordels

nu korting op onze
DAMES- EN HERENKOLLEKTIE

Cortina Modes

Schooldirecteuren met elkaar in de clinch

De politie hoopt dat de decembercontrôle ertoe zal bijdragen, dat nog
meer automobilisten de autogordel
voortaan zullen gebruiken. Overigens zou het een misverstand zijn
dat autorijden in het dorp minder
gevaar oplevert dan op de grote weg:
binnen de bebouwde kom komen
veel meer verkeersbewegingen voor
dan op een rechte weg. „Voor élke rit
moet het omdoen van de gordel net
zo gewoon zijn als het omdraaien
van het sleuteltje", benadrukt een
van de agenten.

Waterstanden
WATERSTANDEN
HW
LW HW
LW
Datum
08.06 03.14 20.24 15.34
28 nov

29 nov
30 nov
1 dec
2 dec
3 dec
4 dec
5 dec

6 dec

21.34 16.45
06.25 22.50 18.05
07.26 23.56 19.16
-.- 08.04 12.20 20.20
00.56 08.54 13.16 21.36
01.46 09.55 14.05 22.30
02.35 10.35 14.45 23.05
03.15 11.10 15.25 23.44
09.06 04.25

10.10
11.15

Maanstanden:
LK dond. 28 nov. 16.21 uur
NM vrijd. 6 dec. 04.56 uur
'Doodtij: 30 nov. 10.10 u. NAP+73cm

Beide heren, Bert de Vries (Oranje
Nassauschool) en Maarten Bothe
(Nicolaasschool), traden op in het
traditionele Sinterklaastoneel, respectievelijk als smid Kees Knots en
kleermaker Jan Lap. Aan het stuk
Poerlepotje, geschreven door K. Oudes en H. Riemers, en uitgevoerd
onder de regie van Ed Fransen en
met medewerking van Ingrid Siegerist als souffleur, werkten nog ... andere leerkrachten mee. Dat waren:
Joke Bais, die als dienstmeisje
Geertrui haar debuut maakte, Marg
Weve als Anne, de vrouw van Jan
Lap, Ton Bavink als de 'wonderdokter' Poerlepotje, Annelies Daalhuysen als Lotje, de vrouw van de smid,
Ardi Henneman als veldheer Sabel
en Marja Snijders Blok als Freule
van Teuteren. Op de achtergrond
speelde 'Poederdonsje' nog mee, het
hondje van de Freule.

ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdatkrantikmoet
graag wil weten wat zich in mijn

omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 11,00

H Nieuweblad

Prestatie
Het gezelschap heeft met de enorme prestatie van vijf voorstellingen
in twee dagen tijd honderden kinderen en tientallen ouders en andere
genodigden een paar spannende en
vermakelijke uurtjes bezorgd. De
spierballenolie en het 'tegengif'
slip-slap, allebei zeer gewilde middeltjes zorgden voor een confronta-

• Geen schoolstrijd maar wel twee Zandvoortse Schooldirecteuren die hier met elkaar in de clinch liggen: Maarten
Bothe (boven), als Jan Lap, en Bert de Vries, als Kees Knots.
Foto Bram Stijnen

tie tussen 'goed' en 'kwaad', waarbij voorstelling op toneel gezet.
de eerste uiteraard de eindoverwinHet was de 39-ste keer dat het Sinnaar was. Met elf repetities in tien terklaastoneel werd opgevoerd. De
weken tijd werd een schitterende veertigste aflevering, volgend jaar

december, wordt een extra feestelijke. Daarvoor worden ook zoveel mogelijk voormalige spelers (leerkrachten) uitgenodigd.

Naam: (m/v) l l l L
Adres: l l l l l l
Postcode/Plaats: l l i i
Telefoon: i i i i i i i
J
l (t.v.in. cnmroli' lKv.on;ini!) j \V'K j
Giro/Banknr.: i i i
Daarna word ik abonnee en betaal per D maand ƒ 4,75* D kwartaal ƒ 15,00
D halfjaar ƒ 27,00 D jaar ƒ 49,00
* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling. Voor poslabonnccs gelden
andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668.13.00.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
g "710371 "017003
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FAMILIEBERICHTEN
Voor uw blijk van medeleven ons betoond tijdens de
en na het overlijden van
Hendrik Johan Christiaan Brijde
betuigen wij u onze welgemeende dank.
Uw aanwezigheid, brieven, bloemen en condoleances
waren voor ons een grote troost.
Uit aller naam:
A. Bnjde-Kalf
Zandvoort, november 1991

ADVERTENTIES

„FLAIR"
Hondeaccessoires
uit
Frankrijk

Aangevraagde bouwvergunningen
145B-91 Koninginneweg 26a
-vergroten berging
146B-91 A.J.v.d. Moolenstraat56rd
-aanbrengen uitbouw
147B-91 Dr.C.A. Gerkestraat15rd
-vergroten balkon achterzijde >
U kunt deze aanvragen Inzien bij de afdeling Bouwtoezlcht en Milieu van de'
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.0012.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.

Nieuw
voor
NEDERLAND

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

Aan de makers van ons feest

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

Heel erg bedankt!

Wij hebben er ontzettend
van genoten1

Voorgenomen bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om bouwvergunning te vertenenvoor:
Dr. J.G. Mezgerstraat 42
- oprichten schuur
met toepassing van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Jan en Ots
Termes

Voor de wintermaanden
Geweldig fijn van je Nesad

om in jouw

„La Rondina"
ons feest te kunnen vieren

DIER-PLEZIER
Grote Krocht 28 - 2042 LX Zandvoort Tel. 02507-19345

Hartelijk dank

prachtige
warme
chocolade tinten
J. M. Coiffeurs international
Passage 22 tel. 14040

Eindelijk is het er toch van gekomen
dat jullie nu gaan samen wonen

Gefeliciteerd
Carla Wil Henk en Ko

Deze bouwplannen liggen met ingang van 29 november 1991 gedurende veer-;
tien dagen ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de sector
Grondgebied, Raadhuisplein 4. Deze afdeling is geopend van maandag t/m
vrijdag van 9.00-12.30 uur.
Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke bezwaren worden ingediend bij.
het college van burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.
28novemberl991

Uw „Kerastase" kapper

De „Jan Termes" familie

Patricia en Henk

Kostverlorenstraat 60
- oprichten praktijkruimte
met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

AANBIEDING
Mooie zijden boeketten
in verschillende kleuren

NU ƒ 29,50
\ERICA

* vrijdagavond ook geopend

WINTERJACK...
Het originele Corvette Stingray
gevoerde jack van

uw drukker voor:
geboortekaartjes
huwelijkskaarten
. en uw handelsdrukwerk

drukkerij van petegem b.v.
kerkpad 6 - tel. 02507-12793
postbus 54-2040 ab zandvoort

Black Jeans

Hoilandia
Vrijdag
29
Maandag 2
Dinsdag
3
Woensdag 4

november
december
december
december

tot
tot
tot
tot

21.00 uur
21.00 uur
21.00 uur
21.00 uur

GEZELLIG WINKELEN BIJ DE GAPER DRUGSTORE
en 's Avonds koffie met

Haltestraat 56 A Zandvoort

De Sociëteit voor ongebonden mensen
„De Manege" is alleen zaterdags
geopend tot 3 uur m de nacht.A.s. zaterdag 21.00 uur opening
met koffie en DJ/Rob
22.00 uur Piano bar met Live
het M & M combo
22.30 uur Canbbean zaal met DJ/Ed
v.a. 25 jaar corr. kleding
Entree ƒ 15,-

Tel. 02507-13618

Voor 2e Kerstdag en Oudejaarsavond
Info 16023
*
DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL 02507-12513

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

tf 0air§ ll]^
fj|fia^

Groente en Fruit

^ Grote Krocht 25,
tel. 14404
WAT JE VER HAALT IS LEKKER
Wereldse salades van AART VEER
Mexico mix
Engelse salade
Indische salade
Groente paella
Javaanse gado-gado
Hongaarse stroganoff
Hollandse slanksalade
Amerikaanse koolsalade
dit kunt u bij AART VEER

in Zandvoort kopen.

f f

Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen
ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7- dagen per week verzorgd, dus ook op zaterdag en zondag.
alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostorting, inkoopsom (waardevast), wensenformulier, bel ons Hoofdkantoor Herenweg 180, Heemstede
023-33 19 75.

Driekam.app. (vh. 4) op 1e et., uitz. op zee.
Ind. hal, toilet, keuken met inb.app., grote
woonk., 2 sl.k., witte badk. met douche.
Serv.k. ƒ 375,- p.m.
Vr.pr. ƒ 149.000,- k.k.

Maar zo ver hoeft u niet te lopen,

Secretaris Bosmanstraat 40
i^|-;fe
Tel. 02507- 1 7244 ^ WKL 'ï

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Burg. van Alphenstraat 59/4:

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

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

nu

SINGLES WELKOM in Zandvoort

enz.

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

nu 59,95

Vrijeiijdskleding

SINT NICOLAAS AVONDVERKQOP
8IJ GE GAPER DRUGSTQRE

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

van 39,95

Orig. Waxjas van 499,-

Grote Krocht 24

Fa. Gansner & Co.

159,95
in de maten
S-M-L-XL

Burg. van Alphenstraat 61/2:
Luxe driekam.app. (vh. 4) op 1e et. Ind. hal,
gang, toilet, woonk., moderne keuken met
inb.app., woonk., 2 sl.k, badk. met ligbad
en wastafel. Serv.k. ƒ 334,- p.m.
Vr.pr. ƒ 149.000,- k.k.

Brederodestraat 54:
Karakteristieke 2 onder 1 kap woning met
voor- en achtertuin. Ind.: hal, toilet/douche,
kelder, woonk., luxe keuken met inb.app.,
1e et. 3 sl.k. met wastafel, balkon, 2e et.
zolder, eventueel via vlizotrap te gebruiken
als kamer, c.v.
Vr.pr. ƒ 279.000,- k.k.

Hogeweg 58:
Vrijst. karakteristiek woonh. met garage.
Geschikt voor verhuur. Ind. hal, gang, toilet,
woonk., eetkeuken, 3 sl.k., badk. met douche, souterrain: entree woonk., eetkeuken,
3 sl.k., badk. met bad en douche, 2 bergruimtes, 2e et. zolder (10x14m).
Vr.pr. ƒ395.000,- k.k.

OPEN HUIS
Tjerk Hiddesstraat 38: Zat. 30/11 van 14.00
-16.00 uur. Ind. entree, hal, toilet, slaapk.,
badk. met douche en wastafel, keuken,
woonk., balkon. Serv.k. ƒ 220,- p.m.
Vr.pr. ƒ115.000,- k.k.
BEL VOOR GRATIS

WONINGBROCHURE

VAN

Bij inlevering van deze bon

SCHAIK

ƒ 1,50 korting

MAKELAAR O.G.

op een salade naar keuze
van 200 gram
Geldig t/m 3 december

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

EJTUTI

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Lorentzstraat 125, huur ƒ683,08 per maand (exci. stookkosten)
4-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten
minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 4.500,-zijn.
2. Lorentzstraat 103, huur ƒ683,03 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met C.V. en lift
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten
minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 4.500,- zijn.
3. RECTIFICATIE
Lorentzstraat 609, huur ƒ475,84 per maand (excl. stookkosten)
2-kamerflatwoning met C.V. met lift.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens.
~.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ2.860,- zijn.
4. De Schelp 124, huur ƒ 552,01 per maand (excl. stookkosten)
'^
2-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ3.190,- zijn.
5. De garage Celsiusstraat L.
huur ƒ68,13 per maand.
Toewijzing aan huurders van de woningen:
Boerlagestraat 2 t/m 20
Reinwardstraat 7 t/m 25
6. De garage Keesomstraat 101 A
huur ƒ 71,99 per maand.
Toewijzing aan huuiders van de woningen:
Keesomstraat 397 t/m 519
De toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/huurster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 schriftelijk bij EMM, voorzien van
naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur in het gevelkastje ten kantore van EMM.
Toewijzingscriteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

3 Zandvoorts
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Sportraad huldigt talentvolle sporters

MENINGEN

Drugsnota

ZANDVOORT - Tijdens een
zeer geanimeerde bijeenkomst
werden vorige week woensdag
de Zandvoortse j eugdkampioenen gehuldigd. Ook dit keer
kwamen ongeveer 120 kampioenen van diverse verenigingen naar het raadhuis om zich
in het zonnetje te laten zetten
door de Sportraad. Jammer
was het dat het als kampioen
opgegeven ZHC jeugdteam
zonder opgave van reden niet
Een groot deel van de Zandvoort- belang van de klant denken, en niet aanwezig was.

ZANDVOORT - De Zandvoortse gemeenteraad is met
moeite akkoord gegaan met de
nota Aanpak drugsbeleid m
drugshandel m horeca-innchtingen.

De rubriek meningen staat open voor uw reacties. Stuur uw brief naar de redactie
van Qeze krant, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Te lange brieven kunnen worden
ingekort. U kunt uw brief ook afgeven bij het redactiekantoor da t is gevestigd aan
het Gasthuisplein 12 in Zandvoort. De redactie is telefonisch bereikbaar via nummer
02507-18648.

In feite is geen enkele fractie echt
gelukkig met de nota, de PvdA heeft
er dinsdag niet mee ingestemd. Deze
purtij wil - gelijk het landelijke beleid - softdrugs gewoon gedogen In
de nota is sprake van een ontmoedi.aingsbeleid. Dat houdt in dat een horeca-mnchting gesloten kan worden
als de handel in softdrugs overlast
geeft VVD en Gemeente Belangen
Zandvooi t vinden dit niet ver genoeg
gaan, het CDA spreekt van goede
aanknopingspunten Volgens D66 en
PvdA zi) n softdrugs met zo gevaar lijk als harddrugs D66 wil dezelfde
aanpak bi] overlast door gebruik van
alcohol.

Winkeliers moeten eens
aan hun klanten denken
se winkeliers laat de Zandvoortse
inwoner in de steek tijdens de Sinten Kerstavondverkoop. Het overgrote deel van de winkeliers - de goede niet te na gesproken - denkt alleen in termen als seizoen, personeelslasten, kassa en aan zichzelf.
De winkeliers vinden het dan nog
vreemd ook, dat veel Zandvoorters
hun feestaankopen elders doen.
In kleinere dorpen, zoals bijvoorbeeld Nieuw-Vennep, is alles open
tijdens de avondverkoop. En er is
een klinkende St. Nicolaas- en
Kerstactie voor de inwoners. Daar
hebben de winkeliers wel wat voor
de klanten over.
Een groot deel van de Zandvoortse winkeliers moest eens aan het

altijd aan het belang van zichzelf.
Sommigen redeneren 'krom', namehjk: de Zandvoorter gaat toch naar
Haarlem, dus waarom zouden wij
open gaan? Maar als we allemaal
open zouden zijn en investeren in
onze eigen inwoners, dan gaan ze
niet naar Haarlem. Dan blijven zij
gewoon m hun eigen Zandvoort.
Ik hoop dat de winkeliers, die samen met mij open zijn op de koopavonden, de waardering van het
Zandvoorts publiek krijgen. Hopelijk worden daardoor meer winkeliers actief en gaan die misschien
met Kerstmis ook wel open.

De voorzitter van de Zandvoortse
Sportraad, Andries van Marie, neette alle kampioenen van harte weikom en bedankte in zijn speech Sigrid de Boer, die alle oorkondes zeer
fraai had geschreven. Die oorkondes
werden later overhandigd door de
wethouder van sportzaken Jan Termes.
Het blijkt dat Zandvoort gezegend
is met een aantal topsporttalenten.
Een viertal jeugdige sporters werd
voor het voetlicht gebracht, doordat
zij uitkomen in Nederlandse teams.
Vooral de basketbalsport kent talenten. Eobin Keiler en de broers Dave
en Mike Kroder komen uit in natioPaul Olieslagers nale jeugdbasketbalteams. Van
'
Drugstore De Gaper. Zandvoortmeeuwen komt de A-junior Arend Regeer uit in het Nederlands jeugdteam. Andries van Marie
stelde tenslotte deze sporters als
voorbeeld voor anderen om succes- • Wethouder Termes ontving enkele tientalle jeugdige sporttalenten.
vol te zijn.
kort daarvoor wakker geworden,
doordat zij gebonk op een van de
ramen hoorde.
Toen zij ging kijken, zag zij iemand weglopen. Nadere inspectie leverde de wetenschap op dat de man
geprobeerd had een raam kapot te
maken.
Uit een tweede woning aan de Wilhelmmaweg werden in dezelfde
nacht, enkele betaalcheques, alsmede een geldbedrag van tweehonderd
gulden weggenomen.

Man gewond

Bewoner Wilhelminaweg betrapt inbreker
ZANDVOORT - Na vernieling van
het bovenste raampje in een woning,
drong een inbreker zondagmorgen
vroeg een woning aan de Wilhelminaweg binnen. Hij nam een portomonnee, met daarin enkele pasjes en
een geldbedrag mee. De bewoner
was echter wakker geworden en betrapte de dief. Daarop nam de inbreker, onder uiting van enkele dreigende woorden,
de benen en verliet het
huis.;via het raam. Een bewoonster
van Üe Quarles van üffordlaan was

ZAKELIJK BEKEKEN

„Eigenlijk wilden we Tafeltje Dekje al veel eerder uitbreiden", zegt
coördinator Nathalie Lindeboom,
van Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort. „Maar het leek eerder
niet haalbaar vanwege de hoeveel-

Containers moeten
volgend jaar weg
ZANDVOORT - Voor de opslagcontainers van Watersport Vereniging Zandvoort (WSV) moet per l
oktober 1992 een andere plek gevonden zijn. De containers staan nu 's
winters nog op parkeerterrein De
Zuid.
De WD heeft dinsdag geprobeerd
het.college op andere gedachten te
brengen. „Er zijn nooit klachten
oyer de watersportvereniging gewèest", aldus fractie-voorzitter Tates. „En het is een vereniging die
geen cent subsidie krijgt, maar nu
wel op ernstige kosten wordt gejaagd". De WD-fractie werd gesteund door Van Westerloo (PvdA)
en Sandbergen (D66).
Burgemeester Van der Heijden wil
voor de WSV geen uitzondering op
zijn beleid maken. Hij is bereid mee
te denken over een andere lokatie.
Actief zoeken ging hem te ver.

(ADVERTENTIE)

Handwerkboetiek Charlotte:
6
9
Het is een uit de hand gelopen hobby

SWOZ zoekt vrijwilligers om
Tafeltje Dekje uit te breiden
ZANDVOORT - De maaltijdvoorziening voor ouderen die
thuis wonen, Tafeltje Dekje,
wordt waarschijnlijk per l februari uitgebreid. Dat betekent
dat er op vijf dagen per week
maaltijden worden rondgebracht. De uitbreiding kan alleen doorgaan als er genoeg
vrijwilligers zijn.

Foto Bram Stipen

ZANDVOORT - Een werknemer
van de afdeling publieke werken was
vorige week donderdag bezig met
het beladen van zijn vrachtwagen
met strooizout Hij stond in de laadbak van de auto, toen hij uitgleed en
vanaf de auto op de grond viel.
De man is met een hoofdwond per
ambulance afgevoerd naar het Elisabeth Gasthuis m Haarlem. Daar
werd geconstateerd dat hij beide polsen en een oogkas had gebroken. Tevens had hij een hersenschudding

heid werk en het beperkte aantal
vrijwilligers". Met het huidige team
van ongeveer dertig vrijwilligers is
het net mogelijk om drie dagen in de
week de warme maaltijden rond te
brengen.
Toch ziet de SWOZ nu wél mogelijkheden om tot uitbreiding over te
gaan. Sinds de maaltijdvoorziening
in 1989 van de Federatieve Vrouwenraad werd overgenomen, is er aan
gewerkt om het systeem zoveel mogelijk te vereenvoudigen. Een efficiënter biedt meer mogelijkheden.
De beslissing viel na nader overleg
met het Strandhotel, waar de maaltijden worden bereid. Uitbreiding
met twee dagen levert hier geen problemen op. SWOZ hoopt nu nog vpldoende vrijwilligers te kunnen vinden. Een klein aantal mensen erbij
zou de uitbreiding naar vijf dagen al
mogelijk maken. „Ik hoop dat het
lukt om die mensen te vinden", zegt
Nathalie Lindeboom. „Het is een belangrijke basisvoorziening. We bieden de mensen liever vijf dagen in de
week een warme maaltijd aan, in
plaats van drie dagen". De maaltijden worden voornamelijk bezorgd
bij ouderen boven de 55 jaar. Voor de
meeste van hen is het een zeer welkome voorziening, die het mogelijk
maakt om langer zelfstandig te blrjven wonen.
Degenen die zich hiervoor willen
inzetten kunnen contact opnemen
met Nathalie Lindeboom, p/a
SWOZ, Koninginneweg l Zandvoort,
tel. 19393. De vrijwilligers, die in het
bezit van een auto moeten zijn, kunnen vrijwel geheel zelf bepalen hoevaak zij rijden. Momenteel varieert
dat bijvoorbeeld van eenmaal per
maand tot enkele keren per week. Zij
zijn er ongeveer anderhalf uur mee
bezig, vanaf het moment dat de
maaltijden worden opgehaald. Dat is
's morgens om kwart over elf.

• Ineke Smits
van handwerkboetiek Charlotte: „De meeste
mensen vinden
het heel knus bij
ons".

CINEMA CIRCUS
Bioscoopprogrammering 29 nov. t/m 5 dec. 1991

Foto Bram Stynen

Dagelijks

ZANDVOORT - Een van de
kleinste winkeltjes in Zandvoort is ongetwijfeld Handwerkboetiek Charlotte. Het
zaakje, dat hooguit vijf of zes
vierkante nieter beslaat, is te
vinden in de Bilderdijkstraat,
nummer 2.

Toch telt de handwerkboetiek in
(oud-)noord honderden artikelen.
En dat is te zien ook. Langs de wanden is van alles opgeslagen, van
doosjes met naalden tot en met complete rollen wol. „Plus kant-en-klare
artikelen", zegt Ineke Smits. Zij is
samen met haar moeder Charlotte
het winkeltje twee jaar geleden begonnen. „Het is een uit de hand gelopen hobby", verklaart zij. Charlotte
is het meest m de winkel aan te treffen. Ineke iets minder, omdat zij
zich ook bezighoudt met inkoop, bezoek van beurzen, klanten enzovoorts.
De handwerktaoetiek verkoopt
veel artikelen die elders m het dorp
niet of nauwelijks te krijgen zijn. Tot
het assortiment behoren onder andere borduurpakketten, stoffen om
kleding te maken, wol op conen (een
soort kartonnen kokers, handig
voor zowel de breimachine en als
voor het breien met de hand), Australisch nylon (onder andere geschikt voor poppejurkjes), Amerikaanse viltsokken en zogenaamde
Zondag 10.30 uur: Eerste zondag v.d. heksenpakketten.
Weekend:
Advent, dr. S.L. Verheus, Haarlem
30 nov./l dec. 1991
Roomskatholieke Kerk:
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: ds. J.A. van Leeu- Zaterdag 19.00 uur: pastor Th. W. Kerst
Duijves
wen, m.m.v. Jongerenkoor
Van plastic stramien is er een
Zondag 10.30 uur: Eerste zondag v.d.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Eerste Advents- Advent, pastor Th. W. Duijves, complete kerststal te zien, vervaarm.m.v. Kinderkoor
zondag, ds. C. v.d. Vate
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: ds. S. v.d. Meer
NPB:
(NPB)
Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218,
Haarlem):
Weekend:
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds. 30 nov./l dec. 1991
Zandvoorts
A. Snijders
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, ds. POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
Nieuwsblad
Dan Powers
andere gevallen: tel. 13043.
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
BRANDWEER:
Alarmnummer
Jehova's Getuigen:
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op donGem. Elswoud, Smedestraat 37 te 06-11. Indien géén spoed 023-159500
derdag Uitgave Weekmedia BV Hoofd cornmercie J f Sas Hoofdredacteur J M PekelHaarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en of-voor info overdag- (02507) 61584.
harmg
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
van Rongen, L. Meeszstraat 14, Anders: tel. 023-319191 (ongevallKantoor Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel
Haarlem, tel. 023-244553.
len), Centrale Post Ambulancever02507-17166 Postadres postbus 26, 2040
AA Zandvoort
voer (CPA) Kennemerland.
Faxnummer 02507-30497
DIERENAMBULANCE (DierenbeKantoor geopend maandag 13-16 u , dinsscherming): 023-246899.
dag 10-13,14-16 u , woensdag 9-11 u , donderdag 10-12 en 13-17 u , vrijdag 9-12 u
HUISARTSEN: De volgende huisartAdvertentieverkoop: Stationsstraat 70,
sen hebben een gezamenlijke waar1421 AA Uithoorn Tel 02975-40041 Postanemingsregeling: J. Anderson, B.
Periode:
dres Postbus 223, 1420 AE Uithoorn
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
19 - 26 november 1991
Faxnummer adv verkoop 02975-61095
Verkoopmanager' B Lodewegen
Paardekooper, H. Scipio-Blume, F.
Ondertrouwd:
Micro-advertenties tel 020-5626271 Telex
Van den Berg, Wilfred en Slagveld, Weenink. Informatie daarover tijadvertenties 10730 PCADV
dens weekend, avond/nacht vanaf
Josette
Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel
02507-12066 Postadres postbus 26, 2040
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
Gehuwd:
AA Zandvoort BIJ geen gehoor 020Knotter, Jan en Hammer, Monique telefoonnummer 30500. De spreeku6451515 tijdens kantooruren
ren van de dienstdoende arts zijn
Henriette
Dick Piet (red chef), Mananne Timmer (adj
zowel op zaterdag als zondag van
Overleden:
chef), Joan Kurpershoek, Willemien Kriebel,
Ivar Dobber
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
Sanders, Simon, oud 54 jaar
Abonnementsprijzen: ƒ 15,- per kwartaal, ƒ
Schoenmakers, Marinus Gerardus, 17.30 uur Een afspraak is niet no27,- per half jaar, ƒ 49,- per jaar Voor postadig. Inlichtingen omtrent de dienoud 60 jaar
bonneos golden andere taneven Losse nummers ƒ 1,50
Bijvoet, Franciscus Augustus, oud sten van dokter Flieringa worden
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
verstrekt via nummer 12181.
90 jaar
ma t/m vr 08 30-17 uur, tel (020J-6 68 13 00
Budde geb. Wesseling, Jacoba, oud Tandarts: Hiervoor de eigen tandBezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel 02507 arts bellen.
86 jaar
17166
Brouwer geb. Cornet, Louisa Frede- Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openingsrika, oud 81 jaar
1941
Graaf, Andries, oud 06 jaar
tijden (alléén voor recepten): zater-

digd door Charlotte. Sommigen zullen haar nog wel kennen van de af deling Welfare van het Rode Kruis
Zandvoort. Zij steekt veel tijd in het
zelf maken van poppetjes en beesten, die vervolgens m de winkel te
koop zijn, vanaf een gulden of tien.
Voor de hobbyisten zijn er ook pakketjes vanaf 5,95 gulden om zelf dieren te maken. Met het oog op de
komende feestdagen zijn er leuke
dingetjes voor de Sint, en tafelkleden, lopertjes en onderzetters in
kerstsfeer, evenals kerstkaarten en
-hangertjes om zelf te borduren.
De nodige Zandvoorters hebben
hun weg al gevonden naar Handwerkboetiek Charlotte. „De meeste
mensen vinden het heel knus. Ze
zijn er ook met snel uitgekeken, omdat er zoveel is. Bijna iedere keer als
iemand het voor het eerst gezien
heeft, heb ik er steevast een vaste
klant bij", aldus Ineke Smits. Het
winkeltje is geopend van dinsdag tot
en met vrijdag van tien tot vijf uur.
De klant die op een ander tijdstip

langskomt, kan even aanbellen bij
het woonhuis ernaast.

Cultureel Centrum
exposeert in bank
De Verenigde Spaarbank Zandvoort aan de Grote Krocht 38 plaatst
voortaan een klein deel van de tentoonstellingen van het Cultureel
Centrum Zandvoort. Dat geldt nu al
voor de expositie Zandvoort 1901.
Het cultureel centrum heeft het
bankkantoor 'aangekleed' met materiaal dat een fraai beeld geeft van
het Zandvoort van 90 jaar geleden.
Een deel van dat materiaal (foto's
van onder andere het eerste Kurhaus, het Grand Hotel en Hotel d'Orange, plus oude advertenties) is
ook verwerkt m een nieuwe historische kalender. Deze is voor 17,50
gulden m het Cultureel Centrum,
Gasthuisplein 9b, te koop. Zwarte
Piet is bereid gevonden de kalender
op 5 december gratis thuis (of elders) te bezorgen.

o Zwarte Piet is
bereid gevonden
op 5 december
de nieuwe kalender van het Cultureel Centrum
te bezorgen.

Kerkdiensten

Weekenddiensten

Burgerlijke stand

Dymg Young

dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, woners van 55 jaar en ouder) gezondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00. bruik te kunnen maken, dient men
Buiten de openingstijden alleen in zich 24 uur van te voren op te geven
dringende gevallen en na telefoni- bij Huis m de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
sche afspraak.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen persoon bedragen vanaf l juli 1991:
is het Kruiswerk Zuid-Kennemer- ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
land 's avonds, 's nachts en in het een retour.
weekend te bereiken via de dokter- Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
sinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Ehzabeth 023-320899 of 320464. Spreekuur op
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C. werkdagen van 9.00-10 00 uur, maanGombert, Kochstraat 6A, Zand- dagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpvervoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thor- lening, beschikbaar voor iedere inbeckestraat 17 te Zandvoort, tel. woner van Zandvoort, is gratis.
15847.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
Dieren: (Overige diensten) Verem- 023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
gmg v.h. welzijn der dieren (02507) uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
14561,
Vermissmgsdienst Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens Davidsstraat. Eerste woensdag van
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem de maand van 17.30 tot 18 30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huur023-244443.
ders: Gratis advies voor leden. TeleCentrum Voor Vrijwillige Hulpver- fonisch spreekuur elke dmsdagalening: Voor informatie, advies en vond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schrifhulp tel. 17373, op alle werkdagen telijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvan 10.30-12.30 uur. Schriftelijk: voort.
Woningbouwvereniging
EMM:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zand- Klachtentelefoonnummer technivoort: (voorheen Dienstencentrum) sche dienst: 17577. Bestuurlijk
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393. spreekuur: iedere eerste dinsdag
Spreekuur op dinsdag- en donder- van de maand van 19.30 tot 20 00 uur.
dagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Belbus: Om van de belbus (voor be- Taxi: tel. 12600.

om 18.45 en 21.30 uur

DYING
YOUNG

Dagelijks om 14.00 en
16.00 uur

OLIVER & CO

Kaarten volwassenen ƒ12,50. Kinderen tot 12 jaar ƒ9,00
Venvacht vanaf 20 december ROBIN HOOD

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

Regelingen voor ouderen

Sterk verschillende'kosten
bij de verzorgingshuizen
ZANDVOORT - Ouderen
die in een verzorgingshuis
willen gaan wonen, kunnen
in Zandvoort met fors verschillende kosten en wachttijden geconfronteerd worden.
Huis in 't Kostverloren kost per
maand ongeveer 2589 gulden per
maand per persoon. Huis in de
Duinen kost 3290 gulden, de Bodaanstichting 2661 gulden. De bewoner moet de kosten zelf betalen
als hij over genoeg inkomen beschikt, hij moet zijn eigen vermogen dus 'opeten'.
De eigen bijdrage wordt - door
de sociale dienst - zo vastgesteld
dat de bewoner maandelijks minimaal 279,53 overhoudt voor persoonlijke uitgaven. De bewoner
mag in ieder geval wel 5000 gulden
houden en nog eenzelfde bedrag
reserveren voor de eigen uitvaart.
Mits dat is vastgelegd via een uitvaartverzekering of bij een maatschappij. Verder blijft hij zelf over

zijn vermogen beschikken en kan
dus gewoon uitgeven wat hij wil,
alleen als de uitgaven voor hémzelf bedoeld zijn.
Belangstellenden kunnen pas
naar een verzorgingshuis, als de
mdicatiecommissie een positief
advies heeft gegeven. Willen zij
schenkingen doen aan kinderen of
anderen, dan moet dat twee jaar
daarvoor zijn gebeurd. Anders
moeten zij, de ontvangers van de
schenking, misschien meebetalen
aan de kosten van het verzorgingshuis. De sociale dienst heeft mets
te maken met het eigen vermogen
tot twee jaar voor het advies van
de commissie.
Voor verpleeghuizen geldt overigens een andere regeling. De
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort, Koninginneweg l, tel. 19393,
heeft informatieboekjes over dit
onderwerp. Meer inlichtingen zijn
te verkrijgen bij de Gewestelijke
Indicatiecommissie, Wilhelminastraat 33 m Haarlem, tel. 023 159700.
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Verzorgt het hele jaar
uw visschotels.

CREDA DROOGTROMMELS
Voor 5 kg droog wasgoed en
tijdschakelklok tot 120 minuten, heen
en weer gaande trommel, metalen
bovenblad en luchtafvoer aan
achter-of voorzijde.
Met gratis afvoerslang.
Bruto verkoopprijs

v.a.

02507-17619 of 165 00

499,-

De schotels worden op
de dag van consumptie
vers gemaakt en gratis
bezorgd ook op zon- en
feestdagen.

Reserveer nu uw
Kerstdiner
bij 't
Boeckaniersnest

/
(PALACE
* * *HOTEL)
*

L Kiekens

Beide Kerstdagen geopend

Met: RUUD WOUTERSON

Huishoudelijke apparaten

DINER-DANSANT DE NOEL 1991
KERSTDINER - DANSANT 1991

Spaarnwouderstraat 95 Haarlem
t/o Amsterdamse Poort. Tel. 023-336912

CAFÉ • RESTAURANT
ZANDVOORTSELAAN 187-2042XL ZANDVOORT. TEL 02507- 12401

WOENSDAG 25 DECEMBER 1991:
EERSTE KERSTDAG
****
Pdté de Chevreau aux Couhs des Airelles
Paté van Wilde Berggeit verrijkt met een
vossebessensaus

Kwekerij

P. VAN KLEE4FF

(Reserveren gewenst - Ruime parkeergelegenheid)

ROSARITO

****
Consommé aux Monlles
parfumé au Jus de
Truffes
Heldere bouillon met Morilles geparfumeerd
met Jus de Truffe

Van Stolbergweg 1.
Tel. 17O93

* -ff-ü- -ü-ü -ü -ü -te -ü -h ft •& * -tf -ü -ô- -ü «•£• * -k -ü
DONDERDAG 26 DECEMBER 1991
„TWEEDE KERSTDAG"
Lopend KERST BRUNCH BUFFET a ƒ42,50
per persoon,
Vanaf 11 00 uur tot 15 00 uur
In ons PANORAM1EK RESTAURANT op de
18e etage, 70 METER HOOG'
* ** *
DE KLEINTJES tot en met 10 JAAR hebben een
KERSTVERRASSING
50% KORTING

Jonge kaas, rauwe ham, gek worst, tartaar, lever, pekel, half om bal, oude
kaas leverworst osseworst, bacon, hamburger, saté v d haas, cheese burger,
yin yang tomatensoep, pizza, rosbief, fncandeau, warm vlees, hamburger,
taco' kippesoep. leidse kaas, filet, crabsalade, geb bacon, sla-tomaat-eisalade,
vlcessalade, zalmsalade, uitsmijter, saté burger, bacon-burger, omelet, tostie,
trio uitsmijter, tostie osseworst, wateroverlast, yoghurtshake, huzarensalade,
yoghurt, vruchten, tostie gezond, kipkerne salade, warme stokbroodjes met
allerlei beleg, hagelslag, pindakaas, loempia, kroket, bonenschotel, tostada,
chonzo, taco. mexicaanse hamburger, salami, bacon & eggs, brie, tostie pindasaus br gezond, boerenham, ei borrelhapjes, soesjes, gevulde eitjes, pate,
koffie, thee, melk, fris, shakes. ijsjes, snoep, yam-yam, saus, knakworst, eitomaat, warm vlees, enz , enz , enz

INGEVOLGE GERECHTELIJK VONNIS
LANDGERICHT FRANKFURT AM MAIN NR. 2/600344/90

BROODJE BURGER

DORPSHUIS

y

Filet de Veau - Impenal et une sauce crème
Gebakken Kalfsbiefstuk vergezeld door een
Roomsaus Impenal
Légumes divers
Verschillende groentegarmturen
****
Buffet de Dessen „De Noel 1991"
Dessert Buffet „Kerstmis 1991"
****
Prijs per couvert ƒ 89,50

NAF NAF

reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

ONMIDDELLIJKE

Zaterdag 30 november, u.oo uur

op bekende merken

o.a.

CHRIS HARDENDOOD

LIQUIDATIEPROCEDURES

Wat hebben we
eigenlijk niet?

HOGE KORTING

* *Noel
* *Sauce Pikante
Filet De Cerf de
Gebakken Hertebiefstukjes vergezeld door een
heerlijke kersensaus
oü

Voor reserveringen of meer informatie, bel met
Marcel Machielse 02507-12911 of
faxnummer 02507 20131

Casuals

ROSARITO speelt voor Sinterklaas,
het is helemaal te dwaas
wij geven bijna alles kado
echt weer iets voor de Rosarito-kleed je zo-show

* * * au Champagne
Boisson Frappe de*Papaya
Verfrissende ijsdrank van Papaya opgespoten
met Champagne

Vanaf 1 december
zijn wij weer de
gehele week geopend.

and

Jeans

OPENBARE VERKOPING

Kerkplein 10, tel. 30719

telefoon 023-385478

Stuk voor stuk, tegen elk aannemelijk bod

Geopend van 11 00-18 00 uur

's maandsgs gesloten

Rechtstreeks vanuit de daartoe ter beschikking gestelde
ruimten van

ZO PLAATST U UW NIEUWJAARSWENS

DONKERELAAN 20

Schoolstraat 4, tel. 18789, Zandvoort
Geopend dgl's 11.00 's morgens - 1.00 uur 's nachts
vrij. + za. 11.00 's morgens - 2.45 uur 's nachts
dinsdags gesloten

BLOEMENDAAL

in het Zandvoorts Nieuwsblad van 31 december 1991

vaneen

GIGANTISCH ONDERPAND
Door belangrijke bank geselecteerd tn door haar m opsla; gehouden vanaf 1972
buitengewoon waardevolle, authentieke, handgeknoopte en
van echtheidscerüficaat voorziene wollen en zijden

KAN JIJ OOK NIET SPAREN?
Maar wil je in het jaar 2006 wel
ƒ40.000 op je spaarrekening?

In alle afinetmgeiij ook extra groot, speciaal
geselecteerde kwaliteiten en soorten zoals
Hereke, Nain, Isphahan, Bidjar, Kahskay, Afshar, Afghan, Tibetan, Kars,
alsmede Chinese tapijten en Berbers, tesamen met andere tapijten

Bel. 02507-19602

na het verzoek tot CaMsemcnt van de debiteur heeft de bank moeten besluiten
tot verkoop van het onderpand hetgeen tot een reeks van gerechtelijke beslissingen heeft geleid Met toestemming van de advocaten van de gartmtstaande party li
dit zeer waardevolle eigendom hangende verdere procesvoering aan beheerden
overgedragen, teneinde de ontstanefinanclEleliruatic te verlichten

T. C. van Mourik

Bezichtiging: vanaf 13.00 uur

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

13 INDONESISCH RESTAURANT 13

6.75

4.75

BOERENCAKE
Bakkerij PAAP

Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865
Zandvoortselaan 355,
Bentveld, tel. 023-241967
Dinsdagmiddag na 13 00 uur gesloten.

13 Orientol Rumours ia
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Haltestraat 21
is woensdag 4 december
weer geopend
1
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Verhuizen is vakwerk!
Neen daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips

UW VERHUIZING, ONZE ZORG!

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

6% btw

K. JANSEN
Dorpsstraat, Zandvoort

13131313131313131313131313131313

wenst vrienden en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar.

BON:

KERSTDINER
VERHUIZEN?

ƒ16,50
excl.

dan graag weer ontvangen, in

BLOEMENDAAL AAN ZEE - TEL. 023-252280

VRHUIZRS

ƒ33,- excl. 6% btw

ƒ 63,- excl. 6% btw

DIT WEEKEND

GEVULD
SPECULAASTAARTJE

ƒ21,- excl. 6% btw

Betaling alle wettige betaalmiddelen, geen creditcards
Belast met de liquidatie ADS Consulting (European Collecnon & Aibitration
Agcncy), Huuen, LO v Gerechtsdeurwaarder C H. Boeder, Zijlweg, Haarlem

Verzekenngs-, pensioen- en hypotheekadviseur.

Fa. Frank

B

PERZISCHE EN OOSTERSE
TAPIJTEN

Ik kies model' ...

op Ie en 2e Kerstdag

in het Zandvoorts Nieuwsblad

Dit is mijn tekst:

5-gangen keuzemenu

a ƒ72,50
Wij bieden een keuze uit 3 voorgerechten,
3 soepen en 3 hoofdgerechten met vlees,
vis en wild, dus elck wat wils' Tussendoor
een heerlijke spoom en tot slot een
grandioos kerstdessert en koffie met
bonbons

Het menu zullen wij u op aanvraag
gaarne toezenden
U wordt verwacht voor het aperitief
tusen 18 00 en 19 00 uur en bepaalt
daarna zelf in welk tempo u van het
Keistdmer wilt genieten
Wij hebben slechts één zit per avond
Het diner wordt omlijst met live
pianomuziek

m
•w/t,
Handtekening:
Uiterlijk inzenden voor
7 december 1991 aan:
Weekmedia Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2042 J M Zandvoort

Naam:
Adres:
Postcode:
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Meeuwen door een
nieuwe nederlaag
grote problemen
.ZANDVOORT - Het was voor
'Zandvoortmeeuwen een rampzalig weekend. Het zondagteam van trainer Ton Hijnen
! leed een kansloze 1-5 nederlaag
tegen Alliance. Daardoor komt
:het degradatiespook om de
•hoek kijken. Het zaterdagteam
•van De Meeuwen speelde wel.iswaar niet slecht, maar werd
' eveneens met grove cijfers ver' slagen. Hoofddorp bleef met 51 de Zandvoorters de baas.
Alliance had vrijwel de gehele wed.strijd een betere spelopvatting, zo'dat de overwinning terecht was De
Haarlemmers combineerden beter,
terwijl Zandvoortmeeuwen zoekende was naar een mogelijkheid De
Zandvoortse defensie kreeg steeds
meer moeilijkheden met de snelle
Alliance aanvallers. De verdediging
speelde te veel op een lijn, hetgeen
erg gevaarlijk was Alliance had een
' strafschop nodig om op een 0-1 voorsprong te komen Misschien was de
toekenning van die elf meter trap te
zwaar gestraft, maar het was niet
anders De altijd onverzettelijke
Rocco Termaat gleed uit en kreeg de
bal, zeker niet met opzet tegen zijn
hand De toegekende strafschop
werd beheerst achter doelman Wilfried Koper geschoten
Zandvoortmeeuwen was van slag
• en kwam totaal niet meer in de wedstnjd Ook Arend Regeer kon de
wedstrijd
niet naar zijn hand zetten
;
De jeugdmternationaal had al een
wedstrijd m de benen zitten en een
. tweede op een dag is te veel van het
.goede In de tweede helft zou hij
vervangen worden
Tien minuten voor de rust sloeg
Alliance opnieuw toe Zandvoortmeeuwen verdedigde foutief uit
waarna de hnkerspits via de handen
van doelman Koper de stand opvoerde naar 0-2
In de tweede helft heeft Zand
voortmeeuwen sterk aangedrongen,
maar daardoor kreeg Alliance
enorm veel ruimte Mare van der

gaan

Berg en Arend Eegeer werden vervangen door Ferry Goossens en
Marcel Schoorl om zo te trachten
nog wat te redden De druk werd wel
groot maar middels een snelle counter voerde Alliance de score verder
op Ook het derde doelpunt kwam
voort uit een strafschop In eerste
instantie stond een Alliance speler
buitenspel, maar deze mocht door
gaan en ging neer m het strafschopgebied De strafschop, waar veel
commotie om ontstond, werd koelbloedig benut' 0-3
De strijd was gestreden, alhoewel
Zandvoortmeeuwen bleef proberen
de stand een beter aanzien te geven
Echter Alliance sloeg vijf minuten
voor het einde opnieuw toe via een
counter, waarna Marcel Schoorl de
eer voor de Zandvoorters redde In
de slotfase bepaalde Alliance uiteindelijk de eindstand op l 5

ZANDVOORT - De strijd om
de koppositie bi] de Zandvoortse Schaakclub blijft in volle
gang voortgaan John Ayress,
Dennis van der Meijden en
Louis Dambrink geven elkaar
geen duimbreed toe m de strijd
om de herfsttitel Na elf ronden
blijft Ayress nog steeds aan de
leiding.
Door winst op hun directe tegen
standers wisten John Ayress en Den
nis van der Meijden hun topposities
te handhaven in de interne competi
tie Louis Dambrink zag zijn tweede
plaats voorlopig verloren gaan Zijn
partij tegen voorzitter Lindeman
werd afgebroken Na bijna drie uur
spelen en zesendertig zetten vonden
zij het voor die avond wel genoeg De
komende dagen zullen Lindeman en
Dambrink de schaakboeken hante
ren om hun partij te analyseren

Zaterdagteam
Volgens trainer Alex Heesemans
speelde zijn team een goede wedstrijd Vooral in de eerste helft waren de Zandvoorters oppermachtig,
maar kansen voor Chris Kuin en
Ferry van Rhee leverden niets op.
Op slag van rust, terwijl een ieder
zich al met een dubbelblanke ruststand had verzoend, sloeg Hoofddorp verrassend toe Met een fraai
schot werd doelman Ferry Nanai gepasseerd
In de tweede helft sloeg het noodlot voor Zandvoortmeeuwen snel
toe Chris Kum leek op weg de bal te
bemachtigen maar werd door een
speler zwaar gehinderd Een andere
Hoofddorp Voorwaarts kon zodoende gemakkelijk de score uitbouwen
naar 2 0. Zandvoortmeeuwen ging
achterin één tegen één spelen en
trok met vier spitsen ten aanval Dat
mocht niet baten Hoofddorp maakte er 3 O van waarna Wim Buchel uit
een strafschop voor de Meeuwen tegenscoorde In de slotfase een keihard werkend Zandvoortmeeuwen,
dat Hoofddorp zag uitlopen naar
een geflatteerde 5 l overwinning

(ADVERTENTIE)

Oh, kom er eens kijken
morgenmiddag om 15.00 uur

trouwen Jacobine en Lif

Twint steeg vorige week maar
liefst vier plaatsen Door een over
winning op Berkhout, bezet Twmt
nu de vijfde plaats Behalve de afge
bioken partij tussen Dambrink en
Lindeman, vochten ook Khjn en
Wiggemansen een verbeten duel uit
Deze strijd moet eveneens m een
tweede sessie worden beslist
In de jeugdcompetitie pakte Flon
an van der Moolen zijn vorige week
verloren koppositie terug Thomas
Hesse werd verwezen naar de twee
de plaats, terwijl Nanouk Marqueme
een zeer goede avond had door twee
overwinningen
Voor de externe competitie speelt
het eerste team van de Zandvoortse

ZANDVOORT - De volleybalvereniging Sporting OSS trad
afgelopen weekend aan met
vijf teams. Er werd slechts één
wedstnjdpunt behaald, maar
het spelpeil lag op een hoog
niveau. Voor dat ene punt zorgde het eerste damesteam door
met 2-2 gelijk te spelen tegen
het sterke Van Nispen.

Sportmg OSS 2 speelde een goede
wedstrijd tegen het zevende team
van Alhdes uit Haarlem Hoewel het
in de eerste set bleek dat de gasten
iets beter speelden, tweemaal de setstand 11-15, liet Sporting zien ook te
kunnen volleyballen Deze derde set

pen (18-14) Door die nederlaag
moest Lotus de resterende drie par
tijen wel winnen om beide punten
mee naar Zandvoort te nemen En
daar slaagde BC Lotus prima in De
damesdubbel van Karin de Graaf en
Rika Koper kwam bijzonder goed
uit de verf en won met 15 11 en 15 2,
terwrjl het mixed-dubbel Karin de
Martrjn van Keulen begon de wedGraaf en Martrjn van Keulen met
stnjd met zo best door met 15-10 en
gedegen spel eveneens zegevierde,
15 6 en 15-10 De beslissing voor de
.15-13 te verliezen Het was echter
.Torn Geusebroek, die de score m
eindstand lag dus m handen van
Rika Koper en Tom Geusebroek De
eerste set wist het Lotus koppel, na
veel spanning, nipt te winnen met
18-13 In de tweede set lukte het niet
bij Lotus, waardoor een 15-3 set ver
ZANDVOORT - De zaalhandbalteams van Casino-ZVM waren lies In de derde set tot 8-8 een gehjkgoed op dreef in de Pellikaanhal. De dames wonnen van BSM opgaande strrjd, maar toen sloeg Ko'met 14-7 en de heren hielden koploper Tonegido, na een eneve- per/Geusebroek toe en won de set en
tevens de wedstrrjd voor BC Lotus,
rende partij, op een 16-16 gelijkspel.
5-3
De Zandvoortse dames hebben de gehele wedstrijd beheerst Vanaf de
eerste balhandeling nam Casino-ZVM het heft m handen, waardoor BSM
Ook de overige teams van BC Lo
een kansloze ploeg was Met sterk aanvallend spel liep Casino ZVM weg, tus maken een goed seizoen door
terwrjl defensief de zaakjes goed in orde waren. Ook in de tweede helft heeft Na zeven wedstrijden is er een eerste
Casino ZVM totaal geen moeite gehad om de voorsprong vast te houden en plaats voor het vijfde team, een
zelfs uit te bouwen naar een 14-7 overwinning
tweede plaats voor het derde team
De Zandvoortse zaalhandballers kregen koploper Tonegido op bezoek en de Dl jeugd, een vierde plaats
De badgasten waren daarvan geenszins onder de indruk en liepen in de voor het tweede team en een vijfde
beginfase vlot naar een 6-1 voorsprong Tonegido liet toen zien, tot de beter plaats voor het vierde team en de BI
teams m deze klasse te behoren Met degelijk spel werd de achtervolging jeugd
ingezet. Casmo-ZVM hield echter lang stand. Brj de rust bezat Casino-ZVM Uitslagen- De Treflers 3 • Lotus 2 4-4, Umond
nog een 9 C vooit>prong
5 - Lotus 3 2-6, Umond B2 - Lotus BI 3 5,
In de tweede helft bleef Tonegido druk uitoefenen op de Zandvoorters Wcesp Dl - Loius Dl 2-6 Het programma
Halverwege deze speelhelft waren de teams m evenwicht Tot aan het voor aanstaande zondag, In de Zandvoortse
aanvang 's middags half twee,
emdsignaal bleef de strrjd uitermate spannend. Brj de stand van 16-16, m de Pellikaanhal,
er als volgt uit1 Lotus l - De Vliegende
laatste minuut, leed Casino-ZVM balverhes. Tonegido gooide er een snelle ziet
Shuttle l, Lotus 2 - Vliegende Shuttle i, Lo
"break uit, maar in het Zandvoortse doel redde Johan Molenaar schitterend, tus 3 - Oosterduin 10, Lotus 4 - SG A l. Lotus 5 •
Vliegende Shuttle 9, Lotus BI - Oostcrdutn
waardoor een zeer verdiend punt m Zandvoort bleef
BI, Lotus Dl - Ouderkerk Dl

Gaaf zaalhandbal van Casino-ZVM

Bel vrijdag voor
12.00 uur

enorm
op
schot
Knap volleybal Sporting OSS

BC Lotus slaat opnieuw toe
evenwicht bracht door zijn partij
winnend af te sluiten, 15-8 en 15-2,
terwijl Rika Koper ook goede zaken
deed door met 11-6 en 11-5 te winnen
Doordat Karin de Graaf een neder
laag leed met 11-4 en 11-0 waren de
partijen weer in evenwicht
De herendubbel Martrjn van Keulen en Tom Geusebroek moest de
eerste set laten lopen met 15-12,
maar herstel volgde in de tweede set
met 15-11 In een verbeten derde set
lieten de Zandvoorters de winst glip-

ontvangen?

Foto Bram Stijnen

Met 15-11 en 15-9 werden deze sets
winnend afgesloten Helaas bleek
dat de dames wat teveel met hun
krachten hadden gegooid, want de
vierde set werd gewonnen door Van
Nispen waardoor de eindstand op 22 kwam. Het was een hele goede par
tij waarmee interim-coach Ad Ak
kerman best tevreden was

ZANDVOORT - De badmintoncompetitie begon zondag
aan het tweede gedeelte. BC
Lotus kwam voor de return uit
tegen Dumwijck 8 en behaalde
een fraaie 5-3 overwinning. De
eerste ontmoeting eindigde in
een gelijkspel.

Di uitslagen uit de elfde rondt waar \<>riK<i
wiek maar liifst tweitfnhuntij; sihakirs aan
nuededen \\nri n Molluus IIiilkonijM) l l)a\<
I redirkinirSihillnuijir 10 Marmium Rud<
l (l Man kok I duard finrls O I. Twmt liork
hout I <l Dennis \,m dir M t i j d t n Tinnes 1-0
\\rtsslIiindKraaf M)
l)( ranKlijsl van de jtugdiompptitie na tiin
Kespeilde rondin /ut ir nu uit l J lonan \an
dtrMooli'n l Thomas Hessi ! Henk \\ ilkm
se l Hebend Willimsi ~> Nanouk Marquimc
d Niels Tilmir 7 Bas \an der Meij. h liart
Timmirmans *) Martini Holman

Twee spelers van Zandvoort Meeuwen in kopduel met Alliance.

Ondanks dat het eerste damesteam
van Sporting Oss niet helemaal
compleet was en de vaste coach het
team met kon bijstaan, speelde
Sporting OSS een van de beste wed
strijden van het seizoen Het team,
bestaande uit Suzanne Groenendal,
Wilma Adriaanse, Isolde van der
Guchte, Marja van der Lugt, Maria
Dijkman en invalsters Riet Vossen
en Mera Luikel, speelde de sterren
van de Pelhkaan hemel Werd de
eerste set nog net verloren met 12-15,
in de tweede en derde set het Sporting zien wie er eigenlijk de baas
was

Namens „De Klikspoon"

Schaakclub vanavond m het Ge
meensehapshuis zijn vieide wed
stii]d De Zandvooiteis zijn gast
heer voor Bloemendaal dat met het
vierde team op bezoek komt Hope
lijk hebben de mannen van te.unlei
der Edward Geeits vanavond moei
succes dan in de vorige wedstrijden
Zandvoort heeft in ledei geval de
steun gekregen van de geioutmcer
de spelers Teimes en Twmt Met
Jack van Eijk, John Ayress, Dennis
van der Meijden, Nico Handgi aaf en
Mare Kok zullen zij probeien deze
keei de punten m Zandvoort te hou
den
Volgende week donderdpgavond
is er geen schaken bi] de Zandvoort
se Schaakclub vanwege Sinterk' as
avond

was voor Sporting met 15-13 De laat- len in de derde klasse Werden de
ste set ging met 13-15 naar Alhdes eerste twee wedstrijden met duide
waardoor de eindstand l 3 werd.
lijk verschil verloren, nu behaalde
Sporting bijna het eerste wedstrijd
punt De eerste twee sets gingen beiHeren
de naar het team van Idee met 10 15
Het eerste team van Sporting OSS In de derde set waren de Sporting
opende de wedstrijd tegen Alhdes spelers iets beter en wonnen met 15
verpletterend Binnen een paar mi- 13 Het geroutineerde Idee maakte
nuten stonden de Zandvoorters op in de vierde set echter snel een einde
een 9-1 voorsprong De aandacht ver- aan de partij met 5 15
slapte toen, waardoor Alhdes de achterstand wat kon verkleinen Sportmg bleef echter de strijd beheersen Jeugd
en won de eerste set met 15-11 In het
Het jeugdteam van Sporting, het
vervolg van de wedstrijd kwam Alh- meisjes-adspirantenteam, speelde
des meer in het spel en er volgde een tegen VCIJ uit Umuiden Hoewel de
uurtje waarin veel goede en lange spanning er van het begin tot het
rally's te zien waren De teams wa- einde inzat, trokken ook hier de gasren goed tegen elkaar opgewassen ten aan het langste eind Uit de setAlhdes bleek iets meer geluk te heb- standen, 13 15, 15-9, 10-15 en 13 15,
ben aan het einde van de sets waar- blijkt dat ook hier het krachtsverdoor het met de eindzege ging strij- schil erg gering was
ken. De setstanden 13-15,10-15 en 13De eerst komende thuiswedstrij15 tonen aan dat het verschil nihil den voor de teams van Sporting OSS
was
zijn op 7 december aanstaande in de
Het tweede team van Sporting Pelhkaanhal Het volleybal begint 's
OSS gaat zich steeds meer thuisvoe- avonds om half zeven

ZANDVOORT - Met Zandvoort'75 gaat het enorm goed.
Ook tegen het op bezoek zijnde
Zwaluwen'30 was het team van
trainer Gerard Nijkamp geweldig op schot. Het koppel Paul
Longayroux en Robm Castien
zij'n vrijwel wekelijks met af te
stoppen en beide spelers namen opnieuw het leeuwendeel
van de doelpunten productie
voor hun rekening. Zwaluwen'30 werd met 7-1 afgedroogd Komende zaterdag
gaat Zandvoort'75 op bezoek
bij het op de tweede plaats
staande ZOB.
Na een voorzichtige opening was het
Zandvoort'75 dat de touwtjes m han
den nam Na tien minuten was het al
raak Dennis Keuning speelde Eobm
Castien vrij, die de bal over de uit
zijn doel komende doelman stifte l
O Paul Longayroux begon aan zijn
doelpunten-reeks door een foutieve
terugspeelbal te onderscheppen en
te scoren 2 O Na deze treffer ging
Zandvoort'75 over in een lagere ver
snelling, zodat Zwaluwen vaker voor

voor
Afgelopen
zondag hebben de kunstzwemsters
van de verenigmg De Zeeschuimers
aan de jaarlykse krmgkampioenschappen
deelgenomen.
De wedstrijd
werd gehouden m zwembad Groenendaal in Heemstede. Echter
de prestaties
van de deelneemsters waren bijzonder
goed.

het doel van Pierre Visser ver
scheen Bij een van de aanvallen ont
stond er een misverstand m de Zand
voortse defensie, waarvan Zwalu
wen profiteerde 2 l De Zandvoor
ters waren meteen weer wakker en
vijf minuten later zorgde Paul Lon
gayroux voor een 3 l voorsprong
Zwaluwen bleef toch verwoede po
gingen ondernemen om de score een
beter aanzien te geven
Tegen het rustsignaal aan wederom een aandringend Zandvoort'75,
dat ondermeer een afstandsschot
van Bert van Meelen rakelings over
zag gaan
In de tweede helft werd Zwaluwen
geheel overvleugeld door een enorm
goed spelend Zandvoort'75 De com
binaties werden m een hoog tempo
uitgevoerd, zodat meerdere doelpunten niet konden uitblijven Ivar
Steen lanceerde met een schitterende pass Paul Longayroux, die wel
raad wist met de kans 4 l Nadat
Zandvoort'75 nog wat kansen had la
ten liggen, was het niemand anders
dan Longaryoux, die een paar man
passeerde en keihard raak schot 5 l
Zo halverwege de eerste helft was
het Edwin Ariesen, die na goed aan
geven van René Paap, nummer zes
in de touwen deponeerde Zwaluwen
bleef het proberen maar Zand
voort'75 domineerde de wedstrijd
Tien minuten voor het einde weder
om een vloeiende combinatie Via
Bert van Meelen en Paul Longay
roux kwam de bal voor de voeten van
Robm Castien en die weet zo langza
merhand ook wel wat hij met de kan
sen moet doen Dus opnieuw raak
Bij de 7 l bleef het

TZB laat te veel
kansen onbenut
ZANDVOORT - Het betere voet
bal en de meeste kansen waren voor
TZB, maar het bezoekende THB
ging toch met een l 3 overwinning
naar huis
Vanaf het begin trok TZB fel ten
aanval Goede combinaties waaruit
kansen ontstonden, maar de voor
waartsen wisten daar geen raad
mee Uit snel genomen vrije trappen
sloeg THB m de eerste helft hard
toe Driemaal slaagden de Haarlem
mei s srm om de Zandvoortse doel
man te verschalken
In de tweede helft kwam TZB al
snel op l 3 door een benutte straf
schop van Jos van Houten De Zand
Op Age groep III zwommen twee nu reeds geselecteerd zijn voor de voorters bleven erin geloven, dion
leden van de Zeeschuimers mee Ta NK zijn Ditte Valk, Ingrid Kraaije gen sterk aan maar verzuimden de
mara van Rhee behaalde in deze noord en Saskia Wester Gezien het mogelijkheden te veizilveren Daar
groep een uitstekende tweede plaats talent bij de Zeeschuimers kunnen door leed TZB opnieuw een neder
laag en is het nog steeds wachten op
terwijl ook Sharon Bouman goed dat er nog meer worden
de eerste overwinning
scoorde Op het hoogste niveau, bij
de viertallen, zwommen vier ZeeO\Vn.km<.ilii/JB
schuimers mee Saskia Wester
kreeg voor een fraai puntentotaal
van 59 493 de eerste prrjs en werd
o
•
-j
T
tevens kampioen van Noord Hol
\
Castien (Zandv.75)
land, waarbij zij in het bezit kwam
van de wisselbeker Ingrid Kraai] e
Longayroux (Zandv.75)
noord, die zich netjes plaatste boven
haar concurrente Elly Kluit van de
van Rhee (ZVM-zat)
vereniging Alliance, behaalde een
l. _
derde plaats en tevens de limiet voor
Paap (ZVM-zon)
het NK Ditte Vlak eindigde vlak
achter Ingrid Kraaijenoord en haar
Visser (ZVM-zat)
prestatie was ook goed voor plaat
sing bij de NK Ook Vivian Croes
14
19
deed het goed en kwam tot een puntentotaal van 52 110 Ondanks het * Het begint eentonig te worden, maar op de topscorers lijst heeft Paul
koude water werd er goed gepres Longayroux wederom keihard toegeslagen. In het m topvorm zijnde Zandteerd door de Zandvoortse zwem voort'75 elftal, slaagde de spits erin om maar liefst viermaal te scoren. Ook zijn
sters Er werden veel limieten be ploeggenoot Robm Castien weet de weg naar het doel te vinden en scoorde
haald, waardoor de zwemsters mo- tweemaal. Van enige spanning op de topscorerslijst is geen sprake meer, maar
gen deelnemen aan de Nederlandse de prestatie van Longayroux liegt er niet om In tien wedstrijden scoorde hij
kampioenschappen De meisjes die negentien keer, wat een gemiddelde is van bijna twee.

« De kunstzwemsters van de Zeeschuimers. Ditte Valk (links) en Saskia Wester (rechts).

De wedstrijd was m twee delen
gesplitst Afgelopen zondag moest er
techniek gezwommen worden waarbrj de resultaten van de techniek een
grote rol spelen De wedstrijd begon
met de Age-groep II In deze catego
rie zwommen maar liefst vijf meisjes mee van de Zeeschuimers Sandra Beugel het zien hoe hard ze ge
traind hadden, door met een puntentotaal van 36 050 de eerste plaats te
veroveren en teven de limiet te beha
len voor de nationale kampioen
schappen.
Natasja Bakker, die net buiten de
prijzen viel, heeft ook ontzettend
goed gepresteerd Ook zij behaalde
de limiet voor de nationale jeugdkampioenschappen Monique van
der Werff toonde eveneens goede
zwemkunst en behaalde ook de hmiet Jeanette Karsdorp slaagde
erin, ondanks dat één figuur niet
echt lekker ging, toch een puntento
taal van 30 670 m de wacht te slepen
Minke Kortekaas, die eigenlijk ziek
was, maar toch voor de vereniging
heeft meegedaan, kwam tot een prima prestatie met 29 687 punten

Topscorers
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Verkoop bij inschrijving

HEMDJE MET JARRETELS, SLIP
EN KOUSEN SLECHTS f 20,Je bent jong en je wilt méér !
Neem dit speelsetje voor twee.
Deze week dubbel verleidelijk,
i want wij kunnen het tijdelijk
l aanbieden voor de opwindend
lage prijs van slechts f 20,Zolang de voorraad strekt,
dus haal het vandaag nog bij:

Grote Krocht 26, Zandvoort

Opel Kadett Caravan 1.6
apr. '85
80000 km
Landrover 109 pickup
aug. '74
29000 km
Fiat 242/18B (bestel) juli '77
20000 km (geen apk)
VVV 9-pers. bus LT28 juli '77
59000 km
Bezichtiging elke werkdag van 10-12 en 14-16 uur
of op afspraak
Brandweerkazerne Duinstraat 5, Zandvoort.
Tel. 02507-61584
Inschrijving dient voor 5 december te geschieden en
excl btw te zijn
Inschrijving per voertuig indienen bij de commandant
brandweer Postbus 203, 2040 AE Zandvoort
Op linkerhoek vermelden ,,inschrijving"

VHS

banden
Polaroid

HflnDWERKBQETIEK
CHHRLQTTE
Bilderdijkstraat 2
2041 NK Zandvoort
Tel 02507-16544

AMSTERDAM
KLC.IJUIRSDWSTRAAT1071EL 020 231321
LIII)SLkRUlbSTRAAT33TEL 020 232646
Ol'DLIIRl CiSTtEd 211 EL 020 238732
M'l'l 6 TLI 020 248265
(.rOlTND TOT 23 00 UUR

Kerkstraat 31 - 2042 JD Zandvoort
Tel 02507-12513

M l i

ohtvvikkelën

UITZENDBUREAU

Natuurlijk heeft Effekt 2000 veel werk!
Kom snel langs bij het uitzendburo voor uw toekomst

PROBUKTIEKRACHTEN
MAGAZIJNMEDEWERKERS
zowel in dag- als m ploegendienst

HEFTRUCKCHAUFFEURS
CATERINGMEDEWERKERS

ƒ1,95

Hi8 8 x zoom 2

Minimum
10 stuks

en Hitbingo: "71.35O winnaars!

UW

Winnaars van ƒ 25.000,Uitslag 4e ronde, 29 oktober: 22 winnaars

Met Hitbingo worden uw kansen nóg groter

Uitnodiging opnamen Hitbingo

Met het nieuwe tv programma Hitbingo maakt u als deelnemer van de
Postcode Loterij- elke week een gratis extra kans op 25 000 gulden
Deze maand waren er maar liefst 112 winnaars De lijst met Hitbingo
winnaars vindt u onderaan deze pagina kijk gauw of u erbij zit 1 Bent u
nog geen deelnemer' Stuur dan snel de WIN EEN MILJOEN BON
hieronder op U ontvangt dan uw bingokaarten zo spoedig mogelijk thuis
Bovendien bent u dan op tijd voor de WinterHoofdpnjs van liefst twee
keer 1 miljoen gulden En dat voor slechts een tientje m de maand1

Deelnemers aan de Postcode Loterij met de postcode cijfers 1055, 4921
5301, 5431 en 9601 (de letters maken niets uit) kunnen zich aanmelden
om bij de opnamen van Hitbingo aanwezig te zijn Bel op weekdagen
tussen 10-12 en 14 16 uur 02977 42777 U maakt dan ook nog kans om
de extra zaalprijs te winnen Vergeet niet uw bingokaarten mee te nemen'
Een tv dagje uit en kans op Hitbingo en een zaalprijs dat kan natuurlijk
alleen bij de Nationale Postcode Loterij

1411
1431
1431
1441
1446
1501

CV 700,KP 500,RD 50,LX
25,DH 50,XK
50,-

2394
2396
2402
2402
2406
2512

NT 25,- 3061 EM 50,- 3552 CA 25,- 4874 JL 500,7916 PD 25,f\f\*4
M
\S ^^
f\ f*\
VH 700,- 3061 VN 25,- 3553 CT 700,- 4901 JB
25,7941 XT 25,70,- 3066 AM 25,- 3702 BD 25,- 4902 NK 50,8031
70,LA 7000,- 3066 CJ
50,- 3721 DG 700,- 4907 CE 25,8032 BG 25,CW 50,- 3067 XJ
25,- 3723 TV 50,- 5011
70,8032 VA 50,JB
25,- 3068 TG 50,- 3738 GA 25,- 5014 LG 25,8072 XS 25,3072 EL 25,- 3739 J K
50,- 5022 EG 7000,8172
70,3208 BB
3072 NE 50,- 3743
70,- 5041 LL 500,8172
70,POSTCODESTRAATPRIJS 3073 JC 25,- 3766 JB
25,- 5051 DM 50,8222 AD 25,en
voor
iedere
deelnemer
in
3075 VH 7000,- 3769 V J 7000,- 5066 VN 7000,8224 ZL
50,ƒ 3 000,de postcode 3214 XG een
3076 LW 50,- 3781
70,- 5081
70,8251
70,3076 WC 25,- 381 1 MT 50,- 5091 CA 50,troostprijs van ƒ 1 .000,8252 D D 50,1501 ZN 25,- 2515 RL 50,- 3078
70,- 3813 VH 50,- 5121 WS 25,8255 BG 700,1502 VD 25,- 2516 AZ 25,- 3078 CP 25,- 3828 J J 700,- 5126
70,- 6961 MR 500,- 8303 BT 25,70,- 5653 MH 25,- 6301
1507 CT 700,- 2517
70,- 3085
70,- 6369 VT 700,- 6982 CT 25,- 8381 AR 7000,70,- 3832 CC 50,- 5126 HP 7000,- 5654
1509 HE 25,- 2531
70,- 3085 PB 50,- 3833 KK 50,- 5143 GV 25,- 5701 CC 25,- 6371 CG 50,- 7002
10,- 8432
70,1509 ZK 700,- 2541
70,- 3100
70,- 3862 CR 25,- 5171 DS 50,- 5701 RZ 50,- 6374 RB 25,- 7064 KB 700,- 8456 GC 700,1541 LN 700,- 2546 BM 50,- 3122 NL 25,- 3902
70,- 5212 CS 700,- 5702 HN 25,- 6416 GT 50,- 7244 RM 25,- 8801 AV 25,1611 EC 50,- 2551 LM 25,- 3131 SH 700,- 3931 D H 25,- 5241 AP 25,- 5704
70,- 6431
70,- 7271
10,- 8861
70,1613 DC 500,- 2564 RB 25,- 3132
70,- 3945 PE 25,- 5251 EZ 700,- 5754 ES 700,- 6438 G H 25,- 7323 CG 50,- 8861 TT
25,1693 GS 700,- 2565 SV 50,- 3134 LE 25,- 3981 HD 700,- 5262 DC 25,- 5851
70,- 6441 GN 25,- 7325 XV 700,- 8931 DB 500,1741 KC 500,- 2566 JR 700,- 3137 RN 25,- 4153 BX 50,- 5283 ZS
50,- 5981 PB 25,- 6523 EX 50,- 7331 GL 50,- 9001 LX 25,1741 SJ
25,- 2581 XS 50,- 3143
70,- 4175 AN 25,- 5351 GA 25,- 6019 AW 700,- 6562 MJ 25,- 7331 GP 50,- 9035
70,1741 ZJ
25,- 2584 BR 500,- 3143
70,- 7331 KL 700,- 9035 AA 50,70,- 4223 NP 50,- 5361
70,- 6039 EH 25,- 6566
1784 M H 500,- 2585 SC 25,- 3146 BM 50,- 4335
70,- 5405 BN 25,- 6043
70,- 6566 CG 700,- 7384
70,- 9067 DL 50,1791 EP
50,- 2591 SR 25,- 3151
70,- 4335 JJ
25,- 541 1
70,- 6043 KB 25,- 6658
70,- 7391 CZ 25,- 9251 KW 700,6151
70,1823 ER 25,- 2591 VB 50,5463 HR 25,6703 CB 25,- 7415 VE 25,- 9261 VT 50,1825
70,- 2612 KH 50,- Gran Dorado Prijzen 5463 HR 25,- 6151 CE 25,- 6715
70,- 7417
70,- 9271 EN 25,1827 LM 50,- 2613 NK 25,70,- 6825 G N 50,- 7437
70,- 9463 PX 25,5481 M V 25,- 6181
DA 02
6952 GP 08
1902
70,- 2623 GA 25,- 1823
5491 EJ
50,- 6191 AD 25,- 6826 JC 700,- 7461 CM 700,- 9471 LK
25,CP 11
7433 AV 14
1902 KG 25,- 2623 JL
50,- 2135
70,- 6831 LH 700,- 7462 AK
50,- 9502 PA 25,5528 NG 700,- 6211
JX 47
-~f-\
1935
70,- 2665 XB 50,- 2551
5553 CD 25,- 6211 HH 25,- 6833 CK 500,- 7491 EN 50,- 9643 CX 50,1962
70,- 2681 BK 25,50,- 6835 J J
50,- 7524 EC 50,- 9663 RZ 25,S^~trCV*~- f^SOr1'0J^'T 5554 SR 700,- 6212 NK
/
~^^"^
1971 DD 25,- 2713 TD 700,5571
70,- 6216
70,- 6862 ER 700,- 7555 NJ
25,- 9674 JS
25,/
70,70,- 9679
1972
70,- 2718
5625 WK 50,- 6231 BH 25,- 6874 AM 500,- 7556
70,50,- 6901 AR 25,- 7609
70,- 9715 JZ
1972 PE 700,- 2718 GE 25,- 3155 BZ 7000,- 4454 BA 25,- 5628 DG 50,- 6243 BJ
25,70,- 3194 CP 500,- 4456 BN 50,- 5632
1972 RB 25,- 2725
70,- 6247 BK 50,- 6901 NX 50,- 7631 GP 25,- 9721
70,70,- 3195 HJ 25,- 4461
70,- 5645 CJ
25,- 6271 CW 500,- 6952 HA 700,- 7822
10,- 9733
1974
70,- 2802
70,70,- 6961
70,- 7827 LG 25,- 9765 ET 50,2022 R R 700,- 2804 PW 25,- 3195 SE 700,- 4464 AR 50,- 5652 EB 25,- 6281
/ A "» 1 A l
OÉT
2034 ST 700,- 2804 PW 25,- 3222 XK 50,- 44/1 AJ
Zb,- nHffMfiBaïTItBBBBmWIBglBflireiBBmflIIIH^^
yao l o C luuu,70,- 3262 GB 50,2041
70,- 2805
2061 HL 25,- 2805 DG 50,- 3262 PV 25,70,- tü^ZA
2152 CK 50,- 2871 WB 50,- 3267
LEZERS VAN ONS BLAD
^^^M
25,- 4568
2153 EJ
50,- 2902 VD 25,- 3281 TA
70,fflaaaaMWBBBI^HBBaBI^HMgM^MMHBHaBBaSBmBM
2201
70,- 2904 HE 700,- 3314 EP 25,- 461 1 WC 25,70,- 3318 VJ 700,- 4615 GC 25,- 1011
2211 LC 500,- 2912
10,1067 TZ100,1186 JE 50,70,2221 HG 25,- 2951 HG 500,- 3328 HV 25,- 4701
70, 1016
2252 BJ 700,- 2964 BL 25,- 3343 DE 50,- 4702
KZ100,1077 10,1189 WN25,70,2261 AV 500,- 2965 AW 50,- 3351 XB 500,- 4703
25,2261 HB 50,- 2981
70,- 3353 AE 25,- 4706 LJ
1033 XK 25,1098
10,- 1447 BT 50,70,2282
70,- 2985 SH 700,- 3356 BK 50,- 4709
2283 GA 50,- 2991 HM 25,- 3362 AG 25,- 4714 PB 50,TT 25,1106 10,1507 PB 50,70,- 1052
2284
70,- 3021 HX 50,- 3435 GG 50,- 4726
25,- 3436 TE 25,- 4751 BM 25,2285 ES 25,- 3021 LE
1106 NZ 50,1531
10,50,- 3512 PN 700,- 4756 CM 50,- 1065 EW100,2316 PS 25,- 3027 AT
2 s tf ou ten
2321 SB 50,- 3027 GD 50,- 3514 GG 50,- 4797 AM 25,voorbehouden
1065
SL100,1156
AK
25,2144
KH
50,2331 KL
25,- 3036 BC 25,- 3514 VK 500,- 4819 AE 50,70,2331 MJ 50,- 3038 EC 50,- 3525
10,- 4822
max 99 lotôn per
2371
70,- 3038 XZ 700,- 3525 CH 50,- 4826 NH 25,- 1065 XM 50,1171 J V 25,postcode
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november:
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5346
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10
13
04
05
03
02

8411

TE

02

8921
9945

KV
PD

14
10

Uitslag 6e ronde, 12 november: 16 winnaars

1071
1506
3443
4209

PC
NZ
GL
AT

05
07
14
03

5476
6213
6241
6707

KB
ËJ
DA
DX

04
02
06
02

6721
7361
7491
7741

RR
ZB
DD
TX

09
16
03
13

8011
8252
9727
9731

VC
DD
JH
HW

04
05
04
02

Uitslag 7e ronde, 19 november: 51 winnaars

3214 XG 03

1067
1102
1251
1273
1431
1435
1462
1561
1695
1724
1974

HOOFDPRIJS

ƒ100.000,-

mmmjm EXTRA PRIJZEN VOOR DE ^^^i

XB
CK
TE
NN

2061
2241
2681
2905
3554
3645

Op 21 november 1991 heeft Notaris Van Os te Amsterdam de trekking van november verricht Van de winnende lotnummers zijn de laatste twee cijfers weggelaten want iedere deelnemer
m dezelfde postcode als de winnaar wint tot 3 000 gulden dezelfde prijs BIJ prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk Daarom zijn bij de tientjespnjzen ook de letters weggelaten
SE 700,CM 50,LB
25,SX 700,NN 25,70,XV 700,GL 25NH 50,70,ZX
25,70,TL
50,BD 25,AJ
25,70,NV 25,TS
50,ED 700,XN 25,XG 50,DV 50,70,MT 700,TW 50,AJ
25,KX
25,NS 700,CG 700,EG 25,BR 25,XE
25,GX 50,CG 25,VZ
25,CE
50,70,KC 500,VA
25,70,HA 25,VR 25LJ
25|CE 50,PX
50,BK 7000,LP 700,EV 500,KX 25,TG
25,KL
25,70,JB
25,JT
25,KT
25,ED 25,KC 25,PD 50,70,-

1111
1611
1713
1972

3645
AM
5664
PR
AT
2641
NA
11 6245
Uitslag 5e ronde, 5

UITSLAG TREKKING NOVEMBER: KIJK WAAR DE PRIJZEN VALLEN!
1013
1015
1015
1017
1018
1031
1031
1033
1035
1054
1054
105!:
1055
1056
1057
1062
1063
1063
1064
1065
1066
1068
1069
1069
1069
1071
1072
1078
1081
1081
1082
1083
1092
1102
1 102
1103
1104
1 104
1111
1115
1115
1121
1131
1141
1181
1183
1215
1221
1221
1 222
1223
1241
1261
m2
1316
1333
1382
1403
1405

259,-

657 06 21

Nationale Postcode Loterij

De hoofdprijs van een ton in de novembertrekking van de Nationale Postcode Loterij viel op
postcode-lotnummer 3214 XG 03 en de
PostcodeStraatprijs op 3208 BB, de postcode met
de meeste prijzen. Daar keerden we 72.000 gulden
uit. De volgende trekking is het zover: dan maakt u
kans op liefst twéé keerl miljoen gulden als we de
WinterHoofdoriis gaan trekken!

met 38-76 zoomlens
volautomatisch

Ook voor
15x21
ƒ3,95
pasfoto's
20 x 28
ƒ 4,95
kleurehfirn;
30 x 40
ƒ 9,95
en
Iri 1 uur klaar
portretfoto's
Wenskaarten
Sony
Van uw eigen negatief
kunt u
TR45
6 x zoom
0,95 p.
bij ons
Tasco
1.995,
(inkl.
verrekijker
terecht!
enveloppe)
8 x 30 in tas
TR 705
13 x 18

zowel parttime als fulltime, voor bekende luchtvaartmaatschappijen
(Zaterdag open van 10 00-14 00 uur)
Kom langs en laat \e inschrijven
Natuurlijk kunnen op bovenstaande banen zowel mannen
als vrouwen reageren
Het uitzendburo dat werkt aan uw toekomst'
Kruisweg 45, Haarlem, tel 023-316250/329850
Oosterduinplein 26, Umuiden, tel 02550-37444
Prof Zeemanstr 9, Zandvoort, tel 02507-31013
Gebouw 144, Kamer 021, Schiphol-Oost, tel 020-

*
DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

auto focus met
ingebouwde telelens

korting

Vergrotingen van uw negatief

bij De Gaper Drugstore
Op vrijdag 29 november en zaterdag 30 november
is er bij ons m de
zaak een schoonheidsspecialiste van het Wereldmerk ORLANE
aanwezig
Zij maakt huidanalyses volgens een nieuwe scan methode en geeft
naar aanleiding daarvan een huidadvies U krijgt een
gezichtsbehandelmg en een make-up met de nieuwe sprankelende
najaarskleuren van ORLANE
Kom snel naar onze zaak en maak een afspraak m onze parfumerie
afdeling
Onze medewerksters zullen U dan graag inschrijven voor een
behandeling
Graag tot ziens bij De Gaper Drugstore
Paul Olieslagers
P S de behandeling duurt ± 30 min
is geheel vrijblijvend en kost niets

69,-

19,95

borduurzijde
kerstkaarten
(ook om zelf te borduren)
kerstdecoratie
kerstkleden
(ook om zelf te borduren)
slabbetjes/schortjes
(om te borduren)

Wij hebben nog veel meer hobbyartikelen. Dus kom zelf eens kijken!
Openingstijdendi -t/mvrij 10.00-1700uur

ORLANE BEAUTY FESTIVAL

i nel. tas

Olympus
AZ210

Fuji DL 180

3 stuks

Speciaal voor de komende feestdagen
handwerkpakketten
borduurpakketten
styropor vormen
Australisch nylon
plastic stramien
wol voor hand
en mach breien
grote sortering
stoffen p mtr

Praktica
Sport

WP
WV
CN
GE
LE
LT
MH
KP
JR
RE
PR

05
23
03
13
10
09
04
12
07
06
06

2315 ET
2636 HL
2902 AN

02 4321
05 4541
18 4554
13 4904
12 5011
13 5041
11 5143

AS

02 7007 CA

EW

05 7122 ZS

CP
HE

NV
CJ
CZ
BB

BJ
LC
CD
07 5401 CH
09 5612 KE
03 6433 JC
02 6828 PW

2263 VR

06 3722 BE

07 6845 DS

06 7553 VL
17 7741 XJ
13 8281 ZZ
18 8541 AC
12 8932 CA
01 9404 SK
10 9461 KH
11 9606 RB
01 9695 AG
11 9932 LJ

2313 ST

05 4241 BC

05 6851

12

2931 TE
3067 ZD
3068 VR
3082 KK

3181
3291
3314
3314

JL

STUUR DE WIN-EEN-MIUOEN-BQN IN
EN SPEEL SNEL MEE MET HITBINGO!

Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en maak een kans op een van de
.. vele prijzen Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg per maand het aangegeven bedrag
T van onderstaande rekening af te schrijven
Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding van het reglement
J 1 lot (ƒ 10,-) per maand _l _
loten (a ƒ 10,-) per maand
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

J dhr J mevr

Naam:_
Adres:

Postcode

J

Plaats

L

15091 12

Postbanknummer

Banknummer

Datum

Handtekening

l

l NATIONALE!
III L O T E R I J !!»

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

07
20
03
03
02
02
01
10
02
07
03
04
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FOTO FOCUS 1 UUR SERVICE

Kodak ^
Express

Haltestraat 37, tel. 15810

Qualitycontrol service

Uw foto's ïn 1 uur klaar
13 x 18
en uw vergroting van
15x21
ook
in
uur
maar liefst 3 formaten 2 0 x 3 0
WENSKAART
van uw leukste
foto voor slechts

0,98

Maak zelf u eigen
wenskaart direkt
klaar voor

1,25

Ct.

incl. enveloppe

KADO IDEE
schitterende kollektie fotolijsten

Kodak stretch 35 camera voor
Panorama foto met één druk op de knop
Kodak weekend camera (waterproof)

incl. enveloppe

Wij gebruiken voor het afwerken van uw films
uitsluitend Kodak Chemie en Kodak papier voor
de beste kwaliteit!

VERGROTING
15 x 21 voor

2,50
direkt klaar

service, kwaliteit
en vakmanschap

t/m 31-12-91

ZONNESTUDIO

ZOEKT U EEN KADOOTJE
VOOR DE SINT?

PASSAGE 42

Wij weten zeker dat u dat in het

AANBIEDING 28 NOVEMBER TOT 15 DECEMBER

TRUIENPARADIJS

49,

* DAMES- en HERENTRUIEN
' UNI RELIËF en JACQUARD
dames- en herentruien vele kleuren v.a. 89,- bij ons

± 69,- bij ons

JOGGINGPAKKEN

±139,- bij ons

HERENSPENCERS

en

79.-

2 gezichtsbruiners

normaal 12.50

nu

normaal 15.-

nu

GEZICHTSBRUINER

WEL VINDT!!!

VELE SWEATSHIRTS

GEZICHTSBRUINER

25:

en

± 69,- bij ons

EN TOT SLOT
HONDERDEN TRUIEN voor maar

35.-

5.-

U kunt ons vinden aan de Zandvoortselaan 355a te Bentveld
(naast bakkerij Paap) 023-247745
Wij zijn elke dag geopend van 12.00-18.00 uur
maandag gesloten

3 gezichtsbruiners

15 minuten

ZONNEBANK

1 gezichtsbruiner

l keer

Abonnement

10 keer

ZONNEBANK

5 gezichtsbruiners

l keer

Abonnement

10 keer

GEZICHTSBRUINER

2 gezichtsbruiners

l keer

Abonnement

4 keer

GEZICHTSBRUINER

3 gezichtsbruiners

l keer

Abonnement

4 keer

PASSAGE 42 tel. 12500
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ORFOS
Ons Metamorfose model is Diana Yang uit Zandvoort.

Wist u dat er:
520
400
350
98

•$

kleuren
kleuren
kleuren
kleuren

Diana werkt overdag in een speelgoedwinkel, Intertoys in de Kerkstraat. In
haar vrije tijd doet Diana aan fitness bij Fitness Paradise, daarover vertelt zij,
na enkele weken fitness trainen word je bewuster van je eigen lichaam. Je
voelt precies welke oefening voor welk deel van je lichaam bestemd is. Zij vertelt het resultaat is niet alleen een goed figuur, maar zowel lichamelijk als
geestelijk voel je je een stuk beter. Daarnaast zou Diana graag fotomodel willen worden. En ik moet zeggen na onze fotoserie die gemaakt is bij Foto
Boomgaard, denk ik dat Diana hier best nog eens iets mee kan bereiken.

lipstick
nagellak
oogschaduw
make-up

Toen Diana in mijn kapsalon kwam was haar haar gedeeltelijk steil, onder in
de punten zat nog een beetje oude permanent. Ze vertelde mij dat zij haar
haar het liefst zo lang mogelijk wilde laten, maar dat zij er niets meer mee kon
beginnen omdat het plat op haar hoofd lag. Ik adviseerde haar een speciale
permanent Dulcia Texture, deze permanent is bijzonder geschikt voor lang
haar.
Normaal als je in lang haar een permanent zet, zakt hij naar de punten. Deze
Dulcia Texture echter niet, hij krult tot aan de wortel waardoor ook bovenop
het haar meer volume krijgt. Om een nog mooier resultaat te krijgen heb ik het
haar in lange lagen rondom het gezicht geknipt, en de langste lengte van het
haar heb ik aangehouden, hierdoor lijkt het haar nog langer dan voor die tijd.
Met een schuimmouse van L'Oreal heb ik het haar met een blower in model
gedroogd. De make-up van Diana, verkrijgbaar bij De Gaper Drugstore, heb ik
in warme kleuren gehouden en is van Lancôme. De foundation is Maquimat
Dore 05, daarover Poudre Majeur Pêche Doree 04, voor de ogen aan de binnenkant warm geel nr. 36, aan de buitenkant van het ooglid roodbruin nr. 47,
hierna heb ik het afgewerkt met een dunne eyeliner Tracteur-matic en Keracils mascara. De rouge is brun velours 05 en voor de lippen gebruikte ik kleur
48.
Diana is een góéd voorbeeld om te laten zien hoe je door middel van Haar en
Make-up iemand er totaal anders uit kan laten zien.
Cora Kliin van HAIRWAVE

Bij de

GAPER DRUGSTORE
in de winkel liggen.
Als u daar geen kleurtje van krijgt

DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK

Kerkstraat 31 Zandvoort
Tel. 02507-12513

heeft de meest aktuele modieuze
schoenen en laarzen
SPECIALE AANBIEDING
Op dit moment hebben wij

Kerkstraat 1 a
ZANDVOORT

foto voor de behandeling

voor zéér jong en oud.
Vanaf mt. 22 t/m 41 in zwart, suède, kroko en leer
bij inlevering van deze advertentie

10% KORTING

vanaf

79,95

(op niet afgeprijsde artikelen)

EEN TECHNOLOGISCHE ONTDEKKING:

DULCIA TEXTURE'

Deze pag. is tot stand gekomen m.m.v.

EEN STRUCTUURVERSTERKENDE PERMANENT
MET RESPECT VOOR HET HAAR

Haar en Make-up HAIRWAVE, Zeestraat
Ma^e-up, beschikbaar gesteld door „De Gaper
Drugstore", Kerkstraat
Sieraden: „Rosarïto", Grote Krocht
Kleding: Confet'ti, Haltestraat
Laarsen: Bibi for shoes, Kerkstraat
Fitness training: Fitness Paradise, Paradijsweg
Foto's verzorgd door Foto Studio Boomgaard,
Grote Krocht
Bent u ook geïnteresseerd in een
„METAMORFOSE"? Dan kunt u een briefje
+ pasfoto schrijven aan „HAIRWAVE",
Zeestraat 56, 2042 LC ZANDVOORT

Ie p t;r manen r t> n haar Volledig nieuwe VapieleHeclen

Korn langi of bel voor een atipraak

Zeestraat 56 Zandvoort tel. 02507-30838

Wilt U iemand echt
verwennen?
Dan moet .u naar Rosarito rennen.
feestelijke lingerie
in kadoverpakking
in div. kleuren en maten
aanbieding.-

velours
bodystocking
met lange mouw

ƒ 69?s
Grote Krocht 20 b
ZANDVOORT

® Fitness Dames & Heren

• Callanetics

o Fitness 50+ Dames & Heren

• Figuurcorrectie

®

•

Krachttraining

t.b.v. andere sporten

o Konditietraining:
Traploopmachine
Hometrainers

FITNESS PARADISE
Paradijsweg 1
2042 GC Zandvoort
tel. 02507-17742

Sauna + Turks bad

• Zonnebank
•

Snelbruintunnel, voor een lekker
kleurtje het gehele jaar door

• Gezichtskanon

OPENINGSTIJDEN
ma. t/m vr. 10.00-22.00 uur
za. 10.00-14.00 uur
zo. gesloten

• Solgar-Vitarninen
(voor extra weerstand in de winter)

CONFETTI
HALTESTRAAT 14a, tel. 02507-15473
De op bijgaande foto afgebeelde kleding is in onze zaak verkrijgbaar.

VEST
gevoerd met molton in de kleuren: ecru,
anthraciet en zwart

49,95

KOL T SHIRT
vanaf

15,-

gevoerd met molton in de kleuren ecru, enthraciet
en zwart

35,-

in div. modieuze kleuren

SKI-BROEK
SINT NICOLAAS VERKOOP
foto na de behandeling

maandag
dinsdag
woensdag

2 dec. tot 20.00 uur
3 dec. tot 21.00 uur
4 dec. tot 21.00 uur

foto na de behandeling

f*""5 J
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Zandvoort 1901
Zandvoort negentig jaar geleden.
Daarover valt meer te weten te komen op 'Zandvoort 1901', een tentoonstelling in het Cultureel Centrüm Zandvoort, Gasthuisplein 9b.
Déze is te zien tot en met zondag 5
januari. De tentoonstelling is samengesteld uit onder andere berichten en bijbehorende foto's uit de
Zandvoortsche Courant van 1901.
Bovendien zijn in de vitrines scheepjes in flessen te zien, vervaardigd
door Kurt Visser. Het cultureel centrum is dagelijks geopend van half
twee tot vier uur.
Sommige afbeeldingen van de tentoonstelling zijn ook terug te vinden
op de nieuwe oud-Zandvoort kalender 1992, die door het Cultureel Centrum Zandvoort wordt uitgegeven.
De kalender is te koop voor 17,50
gulden en wordt desgewenst op Sinterklaasavond door Zwarte Piet aan
huis bezorgd.

Circusschilder
Zandvoort - In restaurant De Harlekijn aan het Schelpenplein is tot
en met 15 januari een schilderijententoonstelling te zien van Johannes
Hendricus Buschgens (1906-1990).
Buschgens was oorspronkelijk circusartiest, tot hij in 1944 als krijgsgevangene een ernstig ongeluk
kreeg. Hij ging in de brandstoffenhandel maar in zijn vrije tijd volgde
hij de opleiding aan de Vrije Academie van Beeldende Kunst in Den
Haag. Met zijn werk heeft hij de bijnaam 'de schilder van het circus'
verworven. Daaronder nam hij deel
aan exposities van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en
Dienstslachtoffers, aan festivals van
de Stichting Kunst met Gehandicapten Nederland, en aan exposities op
de Eiffeltoren in Parijs. Na zijn overlijden in 1990 zijn werken van hem
nog in Berlijn en in Breda tentoon•gesteld.

T C kust O
l C keur OL
tips & suggesties
Gasthuisplein 12 -'2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Expo Kijken en Zien '91
in openbare bibliotheek

ZANDVOORT - Kijken en zien '91. Dat is het motto waaronder
Potokring Zandvoort aanstaande dinsdag haar jaarlijkse tentoonstelling opent, in de Openbare Bibliotheek van Zandvoort.

De fotokring telt momenteel negen enthousiaste leden, die ook dit keer
hun best hebben gedaan om een afwisselende tentoonstelling samen te
stellen. Deze bevat zowel kleurenopnames als zwart-wit foto's. Voor deze
laatste groep heeft menigeen flink wat uurtjes in de donkere kamer (meestal afgekort tot 'doka') doorgebracht, voor het ontwikkelen en vergroten. De
tentoonstelling gaat over diverse onderwerpen, waaronder veel natuur uit
binnen- en buitenland. Ook het strand is vertegenwoordigd.
De tentoonstelling in de Openbare Bibliotheek, aan de Prinsesseweg, is te
zien van 3 tot en met 31 december, tijdens de openingstijden. Die zijn:
maandag 14.00-17.30 en 18.30-20.30 uur; dinsdag 14.00-17.30 uur; woensdag
10.00-17.30 uur; vrijdag 10-12, 14.00-17.30 en 18.30-20.30 uur; zaterdag 10-14
uur.
Nieuwe leden zijn bij Potokring Zandvoort nog altijd van harte welkom.
„Negen leden vormen niet zo'n grote club", zegt voorzitter G. van Zwieten
de Blom. „Het zouden er best een paar meer mogen worden". Belangstellenden kunnen voor hem bellen voor informatie: tel. 023 - 241498. Of de
andere bestuursleden Joop Schallies, tel. 15139, en Dick ter Haar, tel.
023-244398.

Alaska
Het leven in en de historie van
Alaska staan centraal tijdens een
voordracht met dia's, aanstaande
dinsdagmiddag in het Gemeenschapshuis aan de L. Davidsstraat,
aanvang twee uur. Deze wordt gehouden door het echtpaar Kirschtaaum, op uitnodiging van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Haarlem e.o. Entree
2,50 gulden.

Korte tips
• 't Lief toneel der blijde lustwarande. Dat is de titel van een tentoonstelling in het Historisch Informatiecentrum Haarlem, Groot Heiligland 47, Haarlem, tel. 023-256026.
Aan de hand van oude prenten en
een maquette wordt een beeld gegeven van de tuinaanleg bij de Heemsteedse en Bennetaroekse buitenplaatsen in de periode 1750-1850.
Open dinsdag t/m zaterdag 12-17
uur, zondag 13-17 uur.
• Patronaat Haarlem, Zijlsingel 2:
Texas Blues & Soul, Johnny 'Clyde'
Cope Blues Band. Copeland maakte
in jaren zestig o.a. deel uit van Otis
Redding. Iets tussen Redding en
Bobby Bland. Vrijdag 29 nov. 22.00
uur. Entree 15 gulden, CJP/P-pas
12,50 gulden. Zaterdag: 'Een avond
a...ardbol', Rotterdamse formatie
East Meets West smelt tal van stijlen samen. Aanvang 22.00 uur, entree 10 of 7,50 gulden. Voorverkoop
via Toneelschuur of VVV Haarlem.
• Finale concours Mozart Door
Amateurs, vrijdag 29 november, Geref. Kerk Rijksstraatweg 85, Bennebroek. Aanvang 20.15 uur.
• Speuren naar Zwammen: tentoonstelling tot l december in Pieter Vermeulen Museum, centrum voor natuur- en milieu-educatie, Moerbergplantsoen 20, IJmuiden. Tel. 02550 36726. Open ma t/m vrij. 09.30 - 17.00
uur, zondag 11-17 uur. Tentoonstelling geleend van het Zeeuws Biologisch Museum.
• Oude decembergebruiken: dia-lezing voor de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen donderdag 5
december in Wijkcentrum Meervaart, Albert Schweizerlaan 182,
Haarlem-Schalkwijk. Door mevr. I.
Strouken, dir. Stichting Informatie
Centrum Volkscultuur Utrecht.
Aanvang 10.00 uur, entree 2,50 gulden.
o De expositie van Peter Zwitser is te
bezichtigen tijdens openingsuren
van de openbare bibliotheek van 2
tot en met 29 november.
• Mozart in Haarlem. Teylers.Museum heeft tot en met 5 januari een
kleine tentoonstelling over het bezoek van mozart aan Haarlem in
1766. Het museum is geopend van
dinsdag tot en met zaterdag van tien
tot vijf uur, zondag van één tot vijf
uur. Adres: Spaarne 16 in Haarlem.
De tentoonstelling schenkt eveneens aandacht aan de tijdgenoten
van Mozart in Nederland, het muziekleven in haarlem en van het
Müller-orgel in de St. Bavo. Centraal
staat de drukker Enschedé en zijn
nieuwe wijze van muziekdruk.

• Strand, een van de thema's van de Zandvoortse amateurfotograaf Joop
Schallies. Vanaf dinsdag te zien in de openbare bibliotheek.

Nieuwsblad en Genootschap
op zoek naar filmmateriaal
ZANDVOORT - De nostalgische filmavonden, die het
Zandvoorts Nieuwsblad met
medewerking van het Genootschap Oud-Zandvoort
begin volgend jaar wil nouden, krijgen een leuk en afwisselend programma. Dat
blijkt uit de diverse aanbiedingen die afgelopen weken
zijn binnengekomen. Toch
willen we er graag nog enkele
oude films bij hebben. En die
hoeven beslist niet 'professioneel' te zijn.
Er valt al een klein beetje te
voorspellen wat het programma
gaat inhouden. Met onderwerpen
als circuit, motorclub, strand, de reeds eerder vermelde - padvinders, Zandvoort 150 jaar badplaats, plus een soort speelfilm
van de familie Heiligers.die de kijker door het dorp van de jaren
eind-veertig/begin-vijftig voert.
Maar we zijn er nog niet hélemaal. Op de filmavonden, die overigens helemaal los staan van de
Genootschapsavond in februari,
willen we een zo gevarieerd mogelijk programma bieden. Daarom
wordt ook op de andere bewoners
een beroep gedaan om mee te werken. Bezitters van oude films over
Zandvoortse gebeurtenissen, eve-

Bar-restaurant

„SCHRANSEN

AAN ZEE"
Boul. Barnaart 22
Zandvoort, tel. 15445
specialiteiten:

Spare-pibs
19.50
Varkenshaas-saté 17.50
Schollilets
18.50
keuken open
vrijdag t/m maandag
16.30-22.00 uur

Concert TOZ
geschikt voor
breed publiek
ZANDVOORT - Toonkunstkoor Zandvoort heeft zijn concert, morgenavond in de Hervormde Kerk aan het Kerkplein, afgestemd op een breed
publiek.
Het concertprogramma bevat
werken die nog niet eerder door
TOZ zijn uitgevoerd. Volgens ingewijden is juist dit programma voor
veel mensen erg aantrekkelijk, niet
zwaar maar wél verrassend. Daarnaast heeft TOZ opnieuw een aantal
uitstekende solisten kunnen aantrekken, de sopraan Marianne
Koopman is opnieuw van de partij.
De andere solisten zijn: Clara de
Vries, sopraan, Kathinka Minzinga,
alt/mezzo, Kees Draayer, tenor, Jan
Peter Versteege, bas/bariton en
Dick Koomans, orgel. Het Amsterdams Begeleidingsorkest is weer bereid gevonden het optreden van
Toonkunstkoo^r Zandvoort muzikaal te begeleiden. De dirigent is als
vanouds Frans Bleekemolen.
Op het programma staan werken
van A. Vivaldi, waaronder Magnificat en Beatus Vir, en van W.A. Mozart, onder andere Missa Brevis in
D-KV 194. Het concert begint vrijdagavond, 29 november, om 20.15
uur. Kaarten kosten 15 gulden (inclusief koffie of thee) en zijn in de
voorverkoop -verkrijgbaar bij de leden van TOZ, én 's avonds in de
kerk.

Sint en Kerstman samenop bezoek

nementen, jubilea, etc., of 'gewoon' van het leven in ons dorp,
worden verzocht die in bruikleen
af te staan. Het gaat niet alleen om
Zandvoorts grijs verleden (jaren
'30 en '40) maar zeker ook de jaren
'60 en '70. Behalve dat films een
'Zandvoortse invalshoek' moeten
hebben, dienen de beelden herinnering en herkenning bij de bezoekers op te roepen. Daarom zijn
vooral films waarop Zandvoorters
'van weleer' voorkomen, van harte
welkom. Uiteraard hoeven het
geen professionele films te zijn.
Natuurlijk blijft het filmmateriaal uw eigendom en krijgt u het na
vertoning weer direct terug. U
kunt het afgeven óp het kantoor
van het Zandvoorts Nieuwsblad
aan het Gasthuisplein. Ook kunt u
de redactie even bellen zodat we
de film bij u thuis kunnen komen
ophalen. Het materiaal willen wij
graag uiterlijk l december in ons
bezit hebben, de voorstellingen
vinden plaats medio februari.
Wilt u meer inlichtingen over
het beschikbaarstellen van films,
dan kunt u contact opnemen met
de redactie van het Zandvoorts
Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
tel.: 18648,17166 of 020-6451515. Of
met de voorzitster van Genootschap Oud-Zandvoort, mevrouw
Kemp, Tolweg 29 in Zandvoort.

ZANDVOORT - Met een
enorme bons op de deur van
het Cultureel Centrum kondigde Zwarte Piet vrijdagavond de
komst van Sint Nicolaas aan.
Uit de manier waarop hij door
het voormalig Verzorgings

</>

Er zit muziek in

vleeswaren.
Spaar voor mooie CD
10 spaarmunten met bijbetaling van slecht 9,95
Deze week: 100 gram AchtePham

100 gram Hongaarse Salami
soo gram gevulde Varkensfilet

2,75 + 2 munten
1,95 + 2 munten

9,95

VERS UIT EIGEN KEUKEN

500 gram Goulash
500 gram Ravioli

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

Weet u, ik ben eigenlijk wel een
beetje trots op mijn woonplaats.
Bijna een kwart eeuw woon ik hier
al. Ooit hier gekomen als vakantieganger ben ik vanwege de hier
heersende sfeer maar gebleven.
Spijt heb ik er nooit van gehad. De
kleinschaligheid (kneuterigheid)
van dit dorp heeft mij altijd aangesproken. Mijn mede dorpsbewoners zijn mij dierbaar en vooral
tijdens de wintermaanden voel ik
mij hier het meest in mijn sas. Het
vereniginsleven ligt mij na aan het
hart. Ik ben een gezelligheids;mens, zo wordt van mij beweerd.
Rijdend of lopend langs Zandvoorts dreven zie je zo de meest
vreemde, aardige en interessante
dingen. Laatst reed ik langs de
Boulevard. De NZH-taus rijdt er
allang niet meer. Lijn 81 heeft
sinds enige tijd een andere route
gekozen. De bushokjes staan er
nog wel en dat nu, zorgt bij sommige inwoners voor enige verwarring. Ik zag ze staan. Twee al wat
oudere dames. Schielijk weggedoken onder de overkapping, schuilend voor de regen. Ze stonden er
al meer dan een half uur. Ze moesten naar het Gemeenschapshuis.
Hun wekelijkse kaartmiddag was
weer van start gegaan. Lijn 81 was
nog steeds in geen velden of wegen
te bespeuren. Ik hoorde ze mopperen. Door meelij overmand besloot ik de dames op de hoogte te
brengen van de route-wijziging.
"De bus stopt aan de Mezgerstraat
hier wachten heeft geen zin", zo
vertelde ik. De beide dames keken
mij ongelovig aan.

Verontwaardigd
"Als je mij belazert", zei dé een.
"Loop naar je ouwe moer", zei de
ander en samen gingen zij verder
met hetgeen zij bezig waren te
doen: Wachten op het ding dat
niet komen zou. "Lieve dames",
zei ik en trok daarbij mijn alleraardigste gezicht. Dat nu had ik
maar beter niet kunnen doen. "Ga
weg engerd of ik roep de politie",
kreet de jongste van de twee. Het
kostte mij nog tien minuten alvorens ik de vrouwen aan het verstand had gebracht waarom ze
daar voor joker stonden. Ze waren
zeer verontwaardigd. Hun boosheid betrof de NZH - die zo meenden zij - hen in de luren had gelegd. Ik weet het. De bordjes zijn
weggehaald. Waarom de bushokjes zijn blijven staan is mij echter
nog steeds een raadsel. Twee uur
later reed ik er weer langs. De beide dames waren verdwenen. Er
voor in de plaats stond een groepje
jongelui. Aan hun paarse joggingpakken, maakte ik op, dat het hier
om Gran Dorado gasten ging. Ik

ben maar niet meer afgestapt.
Mocht u ze ook tegenkomen; denk
er om, mondje dicht.

Dc Wurf
'De Wurf'. Een van de gezelligste verenigingen uit ons dorp. Nu
het winterseizoen voor de deur
staat, wordt het weer tijd, om aan
dit gezelschap de nodige aandacht
te besteden. Regelmatig doen ze
van zich spreken. Bekend in binnen en buitenland zijn zij de ware
ambassadeurs van onze 'hadplaats. Onlangs zijn zij teruggekeerd van een trip naar Frankrijk.
In Angers werd een festival voor
musique en folklore gehouden.
Veertien groepen uit evenzovele
landen deden er aan mee. Ook 16
leden van onze vereniging waren
erbij. Schouw, dans en zang zorgden ook nu weer voor een vertederend schouwspel, 's middags werd
er een dansoptreden in de stad
gegeven. Hierbij oogstte vooral de
zandvoortse omroeper, schelpenvisser en visloopster veel taewondering. Zo'n trip is een kostbare
zaak. Het is daarom best aardig
om de sponsors even te noemen.
Holland Casino Zandvoort, de firma Lucas Bols (?), Strandpaviljoen Club Maritime en Drogisterij
'De Gaper' zorgden voor de eenten. Het waarom van dit verhaal
moet u duidelijk zijn. 'De Wurf' is
een vereniging waar we zuinig op
moeten zijn. Ik verheug mij nu al
op het jaarlijkse optreden dat deze
winter in gebouw 'De Krocht' zal
worden gehouden. Het lijkt nog
ver weg. Nu al kan ik u echter
aanraden op deze avond de televisie te laten voor wat hij is en eens
te gaan kijken naar deze nog
steeds bloeiende vereniging. Ik beloof u, u zult er geen spijt van
hebben.

Joop Vleeshouwers
Joop is weg. Na 44-jaar trouwe
dienst bij de Zandvoortse apotheek heeft hij zijn dienstfiets aan
de wilgen gehangen. Joop Vleeshouwers, want daar praten wij
over, is nu al legendarisch in deze
badplaats. Deze goedlachse Zandvoorter is onlangs in de VUT gegaan. Bijna zijn leven lang bezorgde hij de pillen, poeders en zalfjes
bij de zieke mensen aan huis.
Weer of geen weer: Op Joop kon je
altijd rekenen. Joop heeft het dan
ook wel verdiend. Een fijn mens,
die ik dan ook alle goeds toewens
in zijn hopelijk nog lang en gelukkig leven.
Dit was het weer voor deze week
Blijf gezond, tot de volgende week.
Bram Stijnen

• Een bepaald niet alledaags verschijnsel: Sint, Piet en de Kerstman op bezoek in het Cultureel Centrum
Zandvoort.
Foto Bram Stijnen

(ADVERTENTIE)

r

(ADVERTENTIE)

8,95
8,95

G. Zwinkels
TEL 02507-12175

huis banjerde bleek dat het terrein hem niet geheel onbekend
was. Ook het kleine pittige
Zwarte Pietje voelde zich er
kennelijk thuis. Het is niet gebruikelijk dat Sint Nicolaas en
de Kerstman elkaar ontmoeten, maar wanneer dat wél gebeurt kan het leiden tot een
sprankelende dialoog. Zeker
wanneer die gevoerd wordt
door twee bekende plaatsgenoten, die op het gebied van toneelspelen hun sporen verdiend hebben.
door C.E. Kraan-Meeth
Ge Loogman en Pieter Joustra
hebben als respectievelijk Sint Nicolaas en de Kerstman de talrijke aanwezigen een kostelijk halfuurtje bezorgd, waaraan Klaas Koper en Ingrid Veltkamp als Zwarte Piet het
hunne hebben bijgedragen. Aanleiding tot de geanimeerde bijeenkomt
was onder meer het overdragen van
de laatste schelpenkar, die opnieuw
door de Bomschuiten Bouwclub
was gereviseerd. „Het is de tweede
keer dat we haar voor verval behoeden", aldus secretaris Bakker, die
memoreerde hoe vocht het hout van
de schelpenkar had aangetast. Met
het overhandigen van een fotoreportage van de restauratie aan Emmy
van Vrijberghe de Coningh droeg de
heer Bakker de schelpenkar, die inmiddels goed verankerd in de voortuin van het Cultureel Centrum geplaatst was, aan het Centrum over.
Een andere aanleiding tot het feestelijk gebeuren was de opening van
de tentoonstelling „Zandvoort
1901", waarvoor de samenstelsters
Emmy van Vrijberghe de Coningh
en Ingrid Veltkamp inspiratie vonden in een plaatselijke krant van 90
jaar geleden, de Zandvoortsche Courant van l juni 1901. Op de expositie,
die tot en met zondag 5 januari aanstaande te bezichtigen is, komt het
Zandvoort van rond de eeuwwisseling tot leven. Niet alleen met zijn
allure van welgestelde badgasten, de
Passage, het Kurhaus en gerenommeerde hotels als Groot Badhuis,

Driehuizen en d'Orange, maar ook
met zijn vissers, bomschuiten en
vuurboet.

Scheepjes

• Het muzikale duo Jan en Greta Barth zorgt op vrijdagavond in
Restaurant Queenie voor een sfeervolle omlijsting, tijdens een smakehjk diner.
Folo Bram stljnen

Heel bijzonder is de inzending van
plaatsgenoot Kurt Visser: in flessen
aangebrachte scheepjes, of eigenlijk
tafereeltjes waarin boten centraal
staan. De heer Visser heeft jaren bij
de koopvaardij gevaren, kwam daarna bij de gemeente Zandvoort als
onderhoudstimmerman maar kreeg
een ongeluk bij werkzaamheden in
de brandweerkazerne. Er volgden
een paar moeilijke jaren met revalidatie in een Haarlems Ziekenhuis
en in Leiden, maar gelukkig had hij
ZANDVOORT - De zaalvoetz'n hobby, waarbij zijn ervaring op ballers van Nihot/Jaap Bloem
zee hem goed van pas kwam. Hij Sport kwamen afgelopen weekvoer namelijk op de 'Klipfontein' end tweemaal in actie. Daarbij
van de Holland Afrika Lijn toen die behaalden de Zandvoorters de
ten onder ging, en in één van de volle honderd procent. Weiflessen is de half gezonken boot te
zien met daar omheen een aantal dam Boys werd gemakkelijk
opgerold met 8-3, maar tegen
reddingssloepen.
Haarfijn duidt hij de sloep aan Gat van Nederland ging het
waarin hij een aantal passagiers veel moeilijker. Toch ook hier
heeft ondergebracht. „Er waren ge- een overwinning: 2-0.
lukkig geen gewonden of vermisIn de eerste helft hielden Weldam
ten", zegt hij, toch nog een beetje en Nihot/Jaap Bloem Sport elkaar
geëmotioneerd. Een fles met daarin netjes in evenwicht. Door een treffer
de bark 'Freetown', met volle zeilen van Edwin Ariesen kwam het team
nabij de kust van West Afrika, herin- van coach Guus Marcelle op een 1-0
nert eveneens aan zijn periode op voorsprong, maar binnen vijf minuzee. Maar een klein flesje met de ZV ten was het 2-1 in het voordeel van
16 van reder K. Zwemmer in de na- Weldam. Nihot/Jaap Bloem Sport
bijheid van de vuurboet, bewijst dat bleef in de race dankzij voortreffeook bij Kurt Visser het bloed kruipt lijk keeperswerk van Jaap Bloem.
waar het niet gaan kan.
Vlak voor de rust maakte Dennis
Keuning gelijk: 2-2.
In de tweede helft een werkelijk
Oude films
fantastisch
Nihot/Jaap
Bloem
Het was een goede gedachte van Sport. Met zeer snel zaalvoetbal
de organisatie om van sommige af- werd Weldam van het kastje naar de
beeldingen anno 1901 een kalender muur gestuurd. Robin Castien zette
samen te stellen, zodat liefhebbers de Zandvoorters op voorsprong,
van het oude Zandvoort thuis een waarna Edwin Ariesen de vrij gelojaar lang in het verleden kunnen dui- pen Bas Heino in staat stelde 4-2 te
ken. Ook liefhebbers van oude films scoren. Weldam kwam nog eenmaal
komen met een doorlopende voor- terug, maar toen was het gebeurd.
stelling van een „Heertje zonder Wim de Jong en Edwin Ariesen, die
pantalon" en „Trijntje en Mijntje driemaal scoorde, bepaalden de
naar Zandvoort" aan hun trekken. eindstand op 8-3.
Emmy van Vrijberghe zette in het
De tweede wedstrijd was een heFilmmuseum in Overveen deze rol- melsbreed verschil met die van de
prenten op video.
eerste. Nu totaal geen tempo en

daardoor uiterst mager zaalvoetbal
van de Zandvoorters.
Gat van Nederland kreeg enorm
veel kansen. Het was aan een formidabele doelman Jaap Bloem te danken dat Nihot geen schade opliep.
Hij verrichtte de meest prachtige
reddingen. Toch kwamen de Zandvoorters op een voorsprong door een
doelpunt van Robin Castien. Gat van
Nederland kreeg voldoende kansen
om de strijd een wending te geven
maar weigerde de kansen te benutten. Nihot/Jaap Bloem Sport bepaalde in de laatste minuut de eindstand
op 0-2, door een doelpunt van Wim
de Jong.
Over de eerste wedstrijd was
coach Guus Marcelle erg te spreken,
maar de tweede partij was hopeloos
slecht. „Dankzij Jaap Bloem konden
we de wedstrijd alsnog winnen".

iedere week bij
duizenden abonnees

in de bus!
Zandvoorts
Nieuwsblad
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Bij aankoop van een
kurkvloer krijgt u de
lijm tegen inlevering
van deze advertentie

RENE MEIJER

m
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SPECIAAL VLOEREN
KURK - LAMINAAT - PARKET • NATUURSTEENTAPIJT

GRATIS
Deze aanbieding
geldt tot en met
zaterdag
14 december 199L

Net even anders
Kennemerlaan 167
Umuiden, tel. 02550-36565

.10

Het probleem van
vieze brilleglazen

REN E MEIJER

is nu opgelost!

SPECIAALVLOEREN

Ook voor al uw
vloeronderhoudsmiddelen
Geopend:
Maandag
Dinsdag t/m vrijdag
Zaterdag
Donderdag koopavond

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

uur
uur
uur
uur

BBBBBBBBBBBBB

Worden we rood?
Worden we blauw?
Hebt u iets op te biechten?
We slaan er gewoon even het
grote boek op na, want:

Nieuiv bij

1

'Haarmode Marjo Fijma
TIENER WAVE

Sinterklaas komt naar La Bastille!
Op zondag l december a.s. van 16.00 u.
tot 18.00 u. voor de kleintjes en vanaf 19.00 u.
voor alle andere vrienden en vriendinnen van
La Bastille.
Uiteraard heeft Sint een surprise in petto:
Hij neemt zijn vrienden mee.. .

IKZIEJEINLABASTILLE
Ben je 18 jaar of jonger, je wilt wat meer
met je haar?
Dan is onze TIENER WAVE
iets voor jou, een onwijs gave
ondersteuning voor kort of half lang haar.
Inclusief knippen, föhnen, mousse
gel en lak
- c_
voor de te gekke prijs van
J Ouf'.

Zoals altijd mag je morgen je schoen zetten bij de

mini
club

Heb je vragen of wil je een afspraak maken,
kom dan langs, of bel 14866.

Haarmode Marjo Fijma
Pasteurstraat 12
Winkelcentrum Zandvoort-Noord
's Maandags gesloten
Dinsdag t/m donderdag van 9 tot 17 uur
Vrijdag 's avonds tot 20 uur
Zaterdag van 8 tot 13.30 uur geopend

DOOR SPECIAAL BEHANDELDE
RODENSTOCK GLAZEN

PAIDEIA
DEZE WEEK
CHOCOLADEMELK
2?5
liter van 3.95
de lekkerste (en zonder suiker!)

SLINGER OPTSEK
Gediplomeerd opticien, optometrist o.v.
kontaktlensspecialist A.N.V.C.
Grote Krocht 20A, Zandvoort, tel. 02507-14395
Leverancier van alle ziekenfondsen

ZONNEPITBROOD
van 4.25
stevig desem vloerbrood

VRUCHTENLOLLIES

7.95

normaal 0.85 per stuk, nu 12 .
Gezond snoepen kan ook!
Paideia heeft alles in huis voor Sinterklaas,
van taai tot pepernoten, van letters tot
marsepein, allemaal gegarandeerd zonder
suiker en kleurstoffen!
Bloemendaalseweg 228 Overveen tel. 252267
Rousseaustraat 74 H'lem Schalkwijk
tel. 361509
(H)EERLIJK VOEDSEL VOOR IEDERE DAG

:• BOULEVARDfl

GRAND. CAFÉ
RESTAURANT
-BEACHCLUB

BARNAART;6/x|

ZANDVOOKT|
;.02$07 - 125 53':|

f£$li$^^

''KINDERMODE

Dan geeft Zwarte Piet je schoen
zaterdag vanaf 13 uur weer
terug.
Ook hebben we
vanaf morgen
leuke Sint
aanbiedingen
Tot ziens
in de Miniclub

Nu verkrijgbaar bij:

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73, Telefoon 15736.

Na een spectaculaire verbouwing; in Het voorjaar is er nu ;;?
een restaurant met.eeri onvergelijkbare abiance. ' ^
Door liet snel iiitbreiden yan het aantal vaste gasten hebben^
wij plaats voor meerder kelners (m/v) vast of ambialantydie>
• granaat!
deze
bijdragen.
':?;5
' '
'
' sïeer willen
'

-'•

: • ...

•;• • • .

; '.• .

•,

. ' . ,;-••;•

r.

:

•••

Stuur een c. v. en een bondige niptivatiè aan: '
'de directie van Grand Café Restaurant Riche b. v.::
'i^: - ; > x . Postbüs;192, 2041 JA Zandvoort ';,.:• 'h^

De Gaper Drugstore
vraagt met spoed

Buureweg 1-8
2042 HH Zandvoort
Tel. 02507-16580

-!<.••. ' '-. . .-. :.

enkele medewerksters
voor de zondagen
werktijden van 13.00-17.00 uur
leeftijd van 16 t/m 20 jaar.

^

Bel voor een afspraak met
de heer P. C. Olieslagers
02507-12513

\

tëfa

Voor de

BEHANG

DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

;..';• ;; •.':-'(•>'-••'.•; •;';. :'•_ .jr>;/ii'?:.v;< ..••::*•••!•••'.: .'•.'•"•••.- • • • • : .-' •••'.'.'v.: '•

Kerkstraat 31 - 2042 JD Zandvoort
Tel. 02507-12513

Nieuwe kollektie

Paradijsweg 2
(to. potltleburo)
Zandvoort
telefoon 02507-1 SS 02

Grote Krocht 23
2042 LT Zandvoort

eg ij n e

verf / glas / behang / zonwering / interieur

outique

BV

Makelaar o.g.

üdNVM

Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort,
telefoon 15531
telefax 02507-20025
Voor aan- of verkoop van uw FLAT of
WONING
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

hebben wij drastisch in

PRIJS
VERLAAGD

Algemeen medewerker m/v
wijnhandel
Houd je van een wijntje? Dan kun je de gehele maand
december je lol op bij een wijnhandel in Heemstede als
algemeen medewerker.

Herintrederscursus
A-verpleegkundige/HBOV/MBOV

Bij aankoop van een
Cottonfield combinatie
een ondergoed set
COTTONFIELD KADO.

begint nodigen wij al onze vaste klanten
uit te profiteren van honderden koopjes.
Een groot gedeelte van onze

NAJAARSCOLLECTIE

Randstad
heeft volop
werk
l $00lkiëüreh

OPRUIMING

met kortingen oplopend tot

Wanneer u er een tijdje tussenuit bent geweest is het wellicht
een goed idee uw kennis van de Verpleegkunde op te frissen.
Randstad Uitzendbureau organiseert een cursus voor u,
waarna u direct aan de slag kunt. U dient in het bezit te zijn
van een diploma A-verpleegkunde of HBOV/MBOV. Bij
voldoende aanmeldingen zal de cursus eind februari '92 van
start gaan. De duur van de cursus is ca. 10 weken, gedurende
3 dagen per week.
Informatie bij Paul van Bijsterveldt, tel. 023-29 19 39,
Heemstede, Binnenweg 49.

randstad uitzendbureau

so%

mode- met 'n
Grote Krocht 19, ZANDVOORT

ZANDVOORT
Tjerk Hiddesstraat

ZANDVOORT
Oranjestraat

ZANDVOORT
TE KOOP
Dr. C. A. Gerkestraat 27 rd.

ZANDVOORT
TE KOOP
Burg. van Alphenstraat

ZANDVOORT
De Ruyterstraat

Driekamer appartementen met ruim
balkon. Hal met garderobekast,
woon- en eetkamer met moderne
keuken incl. inbouwapp. en ruim
zqnnebalkon, badkamer met douche,
ruime slaapkamer, toilet. Eigen
parkeerterrein.

Gerenoveerde en gestoffeerde
bovenwoning in centrum dorp, v.v.
cv-gas, L-vormige woonkamer,
slaapkamer, keuken, balkon, douche
en toilet, v.v. ged. dubbele beglazing.
Vraagprijs ƒ 139.000,-

Perfekt gerenoveerde en gestoffeerde
bovenwoning met balkon. Indeling:
entree/ruime hal, grote woonk. met
open haard en half open keuken inb.
app., badkamer/douche, toilet/wit. 1e
etage: gr. zolderk. met dakkapel,
dubb. begl., linnenkast. Elektr. vervangen. 1988. C.V. (Combiketel).

Vierk. hoekapp. 8 etage met uitz. over
zee en duinen. Woonkamer, drie
slaapkamers, badkamer met ligbad
en wastafel, toilet met fonteintje, keuken. Het app. is ged. v.v. kunststof kozijnen en dubb. begl.
Vraagprijs ƒ169.000, k.k.

Verb. vierh. hoekapp. met balkon op
het Z.W. op de 3e etage met prachtig
uitzicht over zee, strand en boulevard.
Ind.: ruime hal met bergkasten,
woon/eetk. met balkon, mod. badk;/ligbad, twee slaapkamers, toilet. Het
app. is ged. v.v. kunststofkozijnen,
deuren en dubb. begl.
:

TE KOOP
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Historisch gezien bakken we er weinig van

'Zwarte Piet is de oorsprongvan het Sinterkla
Sinterklaas. Die Goedheiligman uit Spanje met zijn dansende
en grollen makende knechten... Het Sinterklaas-feest is een feest
van nep en oplichting. Historisch gezien bakken we er weinig van
want de feiten worden flink verdraaid. Die aardige Zwarte Piet
was vroeger de baas. Sterker nog: hij is de oorsprong van het hele
feest.
De 72-jarige Zandvoorter Tony van Renterghem begon eenjaar
of tien geleden met het verzamelen van informatie over de Kerstboom en het Kerstmannetje. Al snel kreeg hij in de gaten dat dit
feest sterk verweven was met de oude Europese mythologie. Hij
kwam dan ook bijna vanzelf bij Sint en zijn knecht Zwarte Piet
terecht. Het is op z'n zachtst gezegd een ontnuchterend verhaal,
dat Van Renterghem, momenteel op zoek naar een uitgever voor
zijn boek, vertelt: niet de Sint maar Zwarte Piet is vanouds de
hoofdfiguur. De Zwarte Piet uit de oertijd is zelfs de verre voorvader van onze huidige Kerstman. Maar zwart was hij niet, aardig
evenmin.
door Everhard Hebly

U

IT WANDTEKEheeft de kerk er later van gemaakt.
NINGEN in grotten De shaman of Duyvel was een priester van een oude religie. De kerk
van de Dordogne
kunnen we afleiden stelde hem gelijk met de Bijbelse
dat de figuur Zwarte Piet al ongeSatan. Misschien ook al door die
veer 10.000 jaar geleden bestond, al- hoorntjes op zijn hoofd. Want die
dus Van Renterghem. „Maar hij zag vind je terug op alle afbeeldingen
er heel anders uit. Hij was een getot in de achttiende eeuw. Hij is
hoornde medicijnman of -vrouw, de nooit lief geweest voor kinderen,
shaman, die voor zijn stam woordwel deed hij vaak gemeen en angstvoerder was van alle natuurkrachaanjagend. Dat zie je op heel veel aften. Hij vertegenwoordigde op die
beeldingen terug. Dit deed hij om ze
wijze alles waarmee een mens tuswaarschuwen voor wat ze te wachsen zijn geboorte en dood geconten stond na hun kinderjaren. Sexufronteerd kan worden. Hij speelde
aliteit vooral. De vruchtbaarheidsde brenger van het leven. Hij bracht feesteri die rond 5 december gevierd
geschenken als beeld van vruchten
werden, waren enorme uitspattinvan het leven, maakte muziek en
gen waarbij alles was toegestaan. De
danste de dans van de jacht, het leZwarte Piet ging dan vaak met zijn
ven en de sexualiteit. Maar tegelijk
roede achter de meisjes aan."
was hij de schrikaanjagende, duistere figuur van de dood met de roede
Wodan
in de hand."
Toen de Celtische en Germaanse
In de oudheid was zijn titel Duyinvasies het oude oervolk onderdrukten, brachten zij hun eigen relivel, toen een eervolle titel. In de
Middeleeuwen raakten andere nagies mee. Ze namen ook de goden
men in zwang, zoals Ruprecht, Pie- van het overwonnen volk gevangen.
ter Pik en Zwarte Piet. De oude
De god van de overwinnaars was
Duyvel was, totdat de kerk ingreep, Wodan, een variatie pp de Zonne~ .sterk op de sexualiteit belust. Dat
god, die met zijn schimmel Sleipnir
.blijkt wel uit de rotstekeningen en
door de hemel reed. (Overigens zou
andere afbeeldingen die er gevonSleipnir volgens andere bronnen
;
: dën zijn, meent Van Renterghem.
toebehoren aan de Noordgermaan'Zwarte Piet werd vanouds altijd afse god Odin, de tegenhanger van
• gebeeld met een erectie, tot in de
Wodan, EH). Wodan voerde geke^achttiende eeuw. De roede in zijn
tend zijn nieuwe knechtje mee: de
hand was een beeld van sexualiteit: shaman van het verslagen volk. Net
het harige deel symboliseerde de
als het volk stelde hun god niets
vrouw en de steel de man die er pre- meer voor en werd hij gedegradeerd
cies inpaste. Tja.
tot een 'godje'. Het onderdrukte
volk bleef hem echter in het geheim
vereren.
Angstaanjagend
Vele jaren later werden de Germa„Hij was een gewone man van het nen op hun beurt weer verslagen en
dorp die gemaskerd of beschilderd
overheerst. Hun geloof werd vervoor de geesten sprak. Hij was de
vangen door het katholieke geloof.
verbinding tussen de geesteswereld De katholieke kerk was ontsteld
en de gewone wereld. Hij was niet
toen ze vernam dat de nieuw verper definitie zwart. Het kon ook dat worven christenen gewoon doorgingen met het vieren van hun heidenhij een wit laken over zich heen gese najaars- en winterfeest. In Nederslagen had. Het was allemaal symboliek. Vaak ging hij gekleed in
land werd dit omstreeks de heilivrouwenkleding, omdat hij bisegendag van Sint Nicolaas gevierd.
xueel was. Je kunt niet zeggen dat
Daarbij werd nog altijd de heidense
Wodan met knecht aanbeden. In
het goed versus kwaad was, dat

• „Het gebruikelijke
feest
voor Wodan met
knecht werd bij
ons een Sint Nicolaasfeest",
zegt Tony van
Renterghem.
„Maar
bijvoorbeeld in Grouw
te
Friesland
werd het een
Sint
Pietersfeest".

een encycliek stelde de Roomse
kerk dat deze traditionele feesten
mochten blijven bestaan, mits dat
gebeurde in naam van de heilige op
wiens dag het gevierd werd. Het gebruikelijke feest voor Wodan met
knecht werd bij ons dus een Sint Nicolaasfeest.In Grouw te Friesland
echter werd hetzelfde feest op 22 februari gevierd, daar werd het dus
Sint Pietersfeest.

Satan
Wodan werd dus Sint Nicolaas en
erfde zijn heidense attributen: de
heilige schimmel Sleipnir en de
Duyvel-slaaf. Dat Sinterklaas altijd
door de lucht rijdt en over daken
gaat is dus al snel verklaard: Wodan
reed ook door de lucht.
De katholieke kerk drong er sterk
op aan dat de Duyvel-slaaf het
kwaad ging vertegenwoordigen. Immers, ze had vanzelfsprekend geen
begrip voor het shamanistische geloof in de cyclus van geboorte, leven
en dood. Ze zag het direct als een
strijd tussen goed en kwaad, waarin
de Duyvel-slaaf met al zijn sexualiteit, dans en muziek niemand anders kon wezen dan de bijbelse Satan.
Van Renterghem: „De katholieke
kerk deed dit om de mensen in de
kerk te houden. Ze had moeite met
de heidense gebruiken, maar slaag-

'Zwarte Piet zat vaak met zijn
roede achter de meisjes aan'
de er niet in om het feest uit te ban- het feest veranderen. Zwarte Piet
nen. Dus toen werd besloten het
raakt zijn hoorntjes en erectie kwijt
maar toe te laten, zolang het maar
en vandaag de dag heeft hij zelfs
wel in naam van de kerk gebeurde.
geen roede meer in de hand waarZe dachten waarschijnlijk iets van
mee hij achter de meisjes aangaat.
'laten we maar water bij de wijn
De vreet- enbraspartijen zijn ook
doen, dan kunnen we ze hopelijk
goeddeels verdwenen hier. Sinterook wat morele normen bijbrengen '• klaas is een Goedheiligman uit
in de kerk'. Want op die feesten was Spanje geworden. Uit Spanje? Was
letterlijk alles toegestaan."
hij dan geen bisschop in het oostelijke Myra? Wat deed die man in
Spanje? Uit de navorsingen van Van
Spanje
Renterghem blijkt dat Spanje alles
In later jaren zien we inderdaad
te maken heeft met Zwarte Piet.

tigjarige Oorlog ervaren had. Wie
stout was, werd door de Spaanse
Duyvel-Piet in de zak meegenomen
naar Spanje. Dat was nog veel erger
dan de hel. Dit meenemen in de zak
was vroeger een symbool van doodgaan. Daarom komt Sinterklaas
sinds die tijd ook uit Spanje. Waarom ze altijd per stoomboot komen
is rne een raadsel, dat zal wel komen doordat een keer iemand daar
een liedje over heeft geschreven. We
hebben geen echt oude liedjes, want
dat mocht nooit van de kerk. De
liedjes die we nu nog kennen, dateren allemaal van na de Franse Revolutie."
„De combinatie Sinterklaas en
Zwarte Piet is een typisch stukje
Nederlandse mythologie. De protestanten protesteerden later tegen de
'heidse en roomse' Sint en Piet,
maar zowel Sint als die leuke, dansende, brutale, kleine Piet, me* zijn
masker of 'duivels' donkere srnoel
om je te laten griezelen, waren al
deel geworden van de volksmythologie. Protestante dominees zijn er
nooit in geslaagd dit 'heidense gedoe' uit te roeien, evenmin als de
bisschoppen daarin geslaagd waren."
Dan zitten we nog met het protaleem van de pepernoten. Ook dat
heeft zijn oorsprong. In lang vervlogen tijden strooide de knecht van
Wodan, de Duyvel uit de oer-religie,
na een goede oogst met zaad. En die
cadeautjes dan die door de schoorsteen vallen? Simpel. De mensen
aanbaden vroeger de natuurgoden
die al het goede gaven en hun
knechten, de shaman's, deelden dus
Zij n baas, Sint Nicolaas, hebben ze
regelmatig pakjes uit.
toen ook maar daar vandaan laten
„Maar Zwarte Piet is altijd een gekomen.
zellig figuurtje gebleven. Hij loopt
Er waren ooit twee heiligen met
altijd gek te doen en te dansen en
de naam Sint Nicolaas, allebei bisprobeert nog steeds kinderen een
schop. De één in Griekenland, de
beetje bang te maken. Alleen hebander in Klein-Azië. Blijkbaar waben wij een karikatuur van hem geren ze geen van tweeën erg heilig,
maakt door hem als een neger af te
want voor de katholieke kerk zijn
schilderen, terwijl dat er dus héleze sinds het Tweede Vaticaanconmaal niets mee te maken heeft. De
gres geen heilige meer. Voor de
vroegere shaman had soms een
Grieken was Nicolaas een zeegod
zwart gemaskerd of geschilderd gedie door de kerk van de titel Sint
zicht omdat hij door de sehoorstewerd voorzien en de bisschop van
nen zijn boodschappen van de geesMyra bleek slechts een vage traditie ten verkondigde. Een Chinees met
van een weinig historische figuur te een masker of een wit gezicht of lazijn. Maar Zwarte Piet dan? Wat
ken kan net zo goed voor Zwarte
deed die in Spanje?
Piet spelen. Ik vind het ook zo kenNiets, hij is er ook nooit geweest.
merkend dat men hier doet alsof
„In de tijd van de Spaanse bezetting Sint en Piet belangrijk zijn. Iederhaalden de Nederlanders een typieen loopt hen eer te bewijzen zoals
sche verzetsdaad uit. Omdat Zwarte vroeger de shaman alle eer kreeg
Piet de slechte Satan was, werd hij
toen hij nog met gezag sprak nauitgedost als een Spaanse landsmens de goden. De shaman deed
knecht. Dat waren immers de Saook of hij belangrijk was. Dit eerbetans zoals iedereen dat in de Tachwijzen is typisch Nederlands."

Ontevreden bewoners richten vereniging op

'Bentveld^Zuid Belangen'
ZANDVOORT - Bewoners
uit Bentveld hebben deze week
de vereniging Bentveld-Zuid
Belangen opgericht.

meente voor de Zandvoortselaan, in
de omgeving van de verkeerslichten
in Bentveld. De gemeente wil hier
het wegdek verbreden. „Dit gaat ten
koste van de groenstrook en de tienDe betrokkenen zijn het niet eens tallen jaren oude iepen", aldus de
met de verkeersplannen van de ge- vereniging, die onder andere ten

doel heeft de leefbaarheid van de
wijk te bevorderen. Zij bestrijdt dat
de verkeersplannen de veiligheid
zullen bevorderen. Voorzitter van de
vereniging is mevrouw I. Abspoel,
secretaris de heer J. Kroon en penningmeester drs. S. Bauer.

Perspneelswerving
dichtbij huis?

• Links een van de eerste afbeeldingen van 'Zwarte Piet', een grottekening uit de Franse Dordogne, vermoedelijk rond 10.000 voor Christus. In het midden
Zwarte Piet in later jaren (1784), de hoorntjes zijn inmiddels verdwenen. Hij jaagt kinderen die niet bidden schrik aan. In 1866 (tekening rechts) begint
Zwarte Piet al een heel klein beetje op de huidige Kerstman te lijken.

Zandvoortmeeuwen Junioren

Voor personeelswerving dicht bij huis werkt Weekmedia.
Onze kranten verschijnen editie-ge wij s, zodat u gericht
kunt adverteren in de directe omgeving van uw ondernemn,
Elke week opnieuw geven de personeelspagina's van
Weekmedia een overzicht van vacatures in en rond Amsterdam. De lezers weten deze pagina's te vinden; zij
zoeken een baan dicht bij huis.
De 18 kranten van Weekmedia verschijnen wekelijks in
een oplage van 650.000 exemplaren.
De kracht van Weekmedia is de unieke plaats die de
verschillende kranten in hun gebied innemen. Zij bieden
de lezer veel plaatselijk nieuws en leesplezier en ze worden daarom intensief gelezen.
Wilt u meer weten? Vraag de brochure over personeelswerving aan: 020-562 62 76.
«*&

Weekmedia werkt!

ZANDVOORT - De oude voetbalfoto van deze week is ingezonden door J. v.d. Kraaijenoord, Ab Koning, Ko Luykx, Jan van de Steen, Piet Koopman, Karel
Steen. Het is een foto van het team Zandvoortmeeuwen Junioren, uit het seizoen Hendriks en Bert Molenaar. Voorste rij: Bub Keur, Andries ter Wolbeek, Fred
1957 - 1958. Te zien zijn: achterste rij (v.l.n.r.): Joop Paap, Bertus Jacobs, Ger Ipenburg, Seine Stobbelaar en Jaap Molenaar.
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* De „Chinese" vis wordt Broodjes bestellen?
duur betaald' Maar lekkel was
18789
ie Bedankt Gerard en Henk. BROODJE BURGER BELLEN
Annette en Albert
ƒ 2,50 bezorgkosten
* Een eigen huis Patncia en boven ƒ 25 gratis bezorgd
Henk, gefeliciteerd. Oma
* Alle lieve mensen hartstik
Totje
ke bedankt voor jullie hulp
* Een vlieg valt niet ver van aan de Ethiopische vluchtelindo tafel 1 Bedankt Gerard en gen Hennette
Henk. Joze en Arnold
* Cadeaus van het Wereld
* Goed voorbeeld, doet Natuurfonds'' De Pandawmgoed volgen' Bedankt Gerard kel is open elke middag v.a 2
en Henk1 Ma
uur t/m 4 dec. - Wilhelmina* Help de Polen Stuur eens weg44 - daarna02507-12432.
een voedselpakketi Geen Voor ai uw FEESTJES en
adres7 Dat hebben wij voor u1 PARTIJEN kunt u ook bij bar
dancing CHIN CHIN terecht.
Inl tel 02907-5235
GEEN ZAALVERHUUR. Bel
* Hiep hiep hoera NAOMI 2 voor info. 02507-12799
dec 6 jaar Kusjes Oma
Voor trouwfoto's
* Let op'-Let op'-Let opi
Er is een nieuw spel in
Foto
Boomgaard
Zandvoort-Gele pijlen'
Grote Krocht 26
Met de lange winteravonden
voor de deur, heeft u met
Tel. 13529
onze lingerie zeer zeker geen
(bij Palace Hofel)
tast van sleur. Voor een gezel- Voorkom zoals vorig jaar een
lige Imgerieparty -t- leuk ca- teleurstelling en bel vroegtijdeau, bel 02507-30017.
dig herenkapsalon Henk van
* Nasi Goreng, bami, saté. der Feer voor een afspraak
1
Wat een grandioos diner Be- omstreeks de kerstdagen.
dankt Gerard en Henk' Roos Tel: 02507-13874
en Marlies
* Wat 'n lekkere luchten
* Nog niets voor St. Nico- hangen er nog m de doucheaas, speel het gele pijlen cel dankzij jullie gekokkereP
spel Start op het Raadhuis- Bedankt Gerard en Henk.
plein Speel het mee' Voor Elly.
nfo zie posters.
* We zullen jullie die Chinees
"betaald" zetten met een
Ook dit jaar staat SINT
voor u klaar samen met z'n Griek. Bedankt Gerard en
1ETEN verzorgd hij alle Henk Ber en Toon
„DEUGNIETEN" Al jarenlang * Wij hoeven niet meer naar
ervaring Tel. 18940 of 13420. China toe, want China kwam
•* Oproep voor vrienden van bij ons. Bedankt Gerard en
Jan W. + Sonja V. Houdt Henk' Marja.
deze annonces in de gaten of • Wij behouden ons het
SUCCESVOLLE KLEINE
speel het spel Zie posters. recht voor zonder opgave van
ADVERTENTIES VOOR DE
* Patncia en Henk. Nog 4 redenen teksten te wijzigen
nachtjes slapen. Gefehci- of niet op te nemen.
ZAKENMAN EN PARTICULIER
teerd Ludwine en Johnny.
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worWeggelopen of
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot- * Patncia en Henk.ik kom
gauw logeren. Maar ik zal je
ten.
gevonden
dieren
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis missen. Angéla
Micro's op de pagina „MICRO'S".
* Remco & Mirthe gefelici- * Wie mist er een kaf Wit
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
teerd met 2e en 3e prijs met met zwarte vlekken. Zwerft
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,40 per millimeter.
udo. Mamma, Pappa, Banjer, omgeving Keesomstraat. Tel.
Sluitingstijd, dmsdaq 1500 uur.
vlona en Splinter
02507-12225, na 6 uur.

WAAROM BETAALT

HETZELFDE PRPDUKT

Euro loodvrij
ƒ 1,77
Super benzine ƒ 1,92
Diesel
ƒ IJ 2

SERVICESTATION

Oproepen - Mededelingen

Kunst en antiek

MODELTREINENBEURS te DIEMEN zaterdag 7 dec. 10001600 uur Rullen en verkopen. Tevens taxatie oude treinen
met bemiddeling van verkoop De Schakel, Burg. Bickerstraat
46, Centrum (achter postkantoor). Entree ƒ 2,50 - kinderen ƒ 1.

Veilinggebouw Amstelveen veilt weer
maandag 2 en dinsdag 3 december

Sint en Piet-kostuums te huur
SAMEN ƒ110

Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf

Telefoon 020-6251092
* T k treinbaan HO merk
Fleischmann 5 treinen, 30 wagonsƒ200 Tel 02507-18560
* U komt toch ook1 Morgen
29 nov 20 15 uur Ned Herv
Kerk concert gegeven door
Toonkunstkoor
Zandvoort
m m.v orkest en solisten

Sint en Piet aan huis ƒ35
Ook voor verenigingen.
Tel 02507-13197/30747

Amersfoorts schilderwerken binnen en buiten tot 8 m hg
witten en behangen, met gar.off Ook woonboten.
Tel 020-6916420, ƒ50 k p d

* Sinterklaas kan op 5 december niet overal tegelijk
zijn Eén van zijn Pieten kan
zeker bij u langs komen. Bel
02507-14833.

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

OEfLf E makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

Aanvang 19.30 uur.
KIJKDAGEN ZATERDAG EN ZONDAG, 30/11, 1/12, 10-16 u.
Veel inboedels, antiek en curiosa. Frans Halslaan 33,
Amstelveen (hoek Rembrandtweg) Tel 020-6473004.

NVM

Onroerend goed
te koop aangeboden

BI-SEX Kontaktlijn
***S.M. PRIVÉ***
06-320*325*01 (50 cpm)
De direkt apart kontaktlijn
Ook tno-sexkontakt
voor meesters. Bel voor een
strenge sexafspraak.
BI-SEX PRIVÉ, zoek je
06-320.322.17 (SOcpm)
een heerlijk heet meisje
of een lekkere boy''?
**S.M.KONTAKTLIJN"
Direkt apart, ook trio
Strenge sexkontakten
06-320 330.46 (50 cpm)
06-320*322*20 (50 cpm)
Algemeen
BI-SEX voor TWEE, direk'
Stiekem MEEGENIETEN
kamerverhuur bureau
apart met een heet meisje o:
met 3 hete tieners
Voor verhuur van uw
een lekkere jongen (18 jr.):
320*322*04 (50 cpm)
kamers/
Aanvang 21.00 uur 06-320.330.82 (50 cpm).
appartementen en
Stoute sex-afspraakjes,
Blonde NATASJA doet
etages aan
MEISJES-KONTAKT (18 jr)het met 2 hete jongens.
geselecteerde huurders.
06-320.330.16 (50 c/m)
Te koop
06-320*327*77 (50 c/m)
Voor verhuurder geen kosten.
Straks al 'n vrijpartij?
aangeboden
Tel. 02507-17782
BUURVROUW Chantal en
S-E-X-KONTAKTLIJN
haar hete buurjongens
diversen
06-320.329.88 (50 cpm)
2 Jonge mensen, werkend m
06-320*328*01 (50 c/m)
automatisering,
zoeken
Onroerend goed
Tessa (18) een lekker
De SEXADRESSENLIJN
mooie woonruimte in Amster*
Gasfornuis
te
koop
z.g.a.n
OPGEWONDEN tienermeisje
en
woonruimte
elke
dag
adressen
van
dam, Haarlem of omg. Huur
ƒ 150. Wandelwagen me
06-320*328*88 (50 c/m)
te huur
de hete dames & meisjes
±/800 Tel 02977-20620.
voetenzak ƒ75. Poppenhuis,
****TIENERSEX***'
06-320.328.00 (50 c/m)
niet mee gesp. + meubels +
aangeboden
Jong en onschuldig. .">
poppen ƒ 75 02507-15775.
Direkt
apart
met
een
06-320*324*24 (50 c/m)
Onroerende
strenge meester of met
Te huur aangeb. woonr, dou- * Te koop gaskachel ƒ 100.
goederen te koop
UITDAGEND tienermeisje
een
onderdanige
slaaf'
che, toilet, huur ƒ 650 all in. Br. Tel. 02507-19536.
geniet met 2 jongens.
*Gay S.M voor TWEE*
gevraagd
o nr 762-77604 v.d. blad.
* T.k. aangeboden witte box
06-320*326*01 (50 c/m)
06.320.329.99 (50 cpm)
Te huur Zandvoort-Nw.Noord + Donald Duck boxkleed
****VLUGGERTJE''****
DIREKT KONTAKT
GARAGE
prachtige ruime, lichte 4 kmr. ƒ100. Tel. 02507-14250.
Mannen en vrouwen bieden Bel me snel schatje (50 c/m)
TE KOOP GEVRAAGD
maisonnette, vrij
uitzicht. T.k. wandmeubel eik. ƒ300.
!!" 06-320*327*27!!!
zich aan, stuk voor stuk
Tel. 02507-14534
Huurpr. ƒ 1250. Pand inkl. wa- kl.koelk. ƒ75. Grote stoe
krijg je ze aan de lijn.
VLUGGERTJE:
Kim verwent
ter
overn.
en
aanv.
in
overleg.
TE KOOP GEVR. GARAGE,
ƒ 150. Staande lamp ƒ 150
Bel jouw voorkeurlijn
de jongens (18 jr.) na de les.
zo dicht mogelijk bij rotonde. Tel 02507-30340
Strijkijzer + plank ƒ 50.
Partnerruil: 06-320.326.11
06-320*330*32 (SOcpm)
Tel. 023-312122.
Tel. 02507-12141.
Tnokontakt- 06-320.322.16
WULPSE
Loesje gaat lekker
Bi-sex: 06-320.322.33
Woningruil
Te koop gevr. woonhuis in
* T.k.a. eiken kinderledikant
tekeer met drie jongens.
Zandvoort t/m ƒ 225.000 Br. o.
+ Maxi Cosy, samen ƒ 150. Homo: 06-320.322.64 (50 c/m)
06-320.330.96 (50 c/m) nr. 761-77611 v.d blad.
Tel. 02507-14110.
Direkt Snel SEXKONTAKT!
AANGEB.: 2-kam.flat, 2 hg,
WAAROM
WACHTEN' Zoek
Sex-Afspreeklijn:
vlakbij
C S. * T.k.a. Noren 1x op geRubrieksadvertentie op- A'dam-Nrd,
nu de vriend of vriendin'
06-320*322*88 (50 c/m)
schaatst mt. 42 ƒ 39. Ledikant
geven? Zie voor adres en/of GEVR. 2 a 3-kam.won of
van je dromen. Afspreeklijn,
80x190 ƒ50. Matras 80x190
telefoonnummer de colofon eengez won. m Z'voort.
Duik in bed met zo'n hete
reageer direkt.
ƒ 60. Schooltafel + stoel ƒ 10
in deze krant.
Tel. 020-6360663.
meid' Bel SEXKONTAKT.
06-320.320 33 (SO cpm)
Tel. 02507-30098.
06-95.11 (50 c.p.m.)
Wil je snel 'n priveFlirten met z'n tienen
Muziekinstrumenten
Te koop
of escortmeisje thuis'
of apart. Meidenbox.
06-320*330*60 (50 cpm).
06-320.330.77 (50 cpm)
gevraagd

Onroerend goed en woonruimte
te huur gevraagd

^Xv'' Vrijdag..-','''-;
^NOVEMBER

A.K.B.

LIVE MUSIC

Dirk Witte
aanbiedingen

Kawai 4 octaafs
stereo keyboard
nu van ƒ499 voor ƒ 199.

diversen
* Te koop gevraagd, stalen
of houten wenteltrap ± 3 m.
hoog Tel 02507-15254
T k. gevr DONKERBRUINE
PIANOKRUK. max. ƒ 30. Tel.
02990-72114.

Sportartikelen

Kawai K 4 aanslaggevoelige synthesizer nu ƒ 1995.
Alle bekende merken digitale piano's, keyboards,
TE KOOP: Blizzard Firebird
syntesizers, gitaren, versterkers.
ski's. SA. 1.85 m. Paars. 1 ir
Alles nieuw in doos met volledige garanties.
gebr. Tel 19851.
Vijzelstraat 53 - Amsterdam - Telefoon 020 - 626 46 55.
•*• T.k.a.
paardnjlaaren
Gevr voor vereniging piano
zg.a.n. mt 38 ƒ40 Tel.
en accordeon. Tel. 0250702507-14250
17462 na 19.00 uur.

129 NOVEMBER;

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

tlMül

Gevr. leuke vrouw 2 midd.
p.w. v. kinderen en licht huish.
werk. Tel 02507-18647.

Aanvang 21^001 uur

Met spoed huish hulp gevraagd, 1 keer per week. Tel.
02507-18337.

Vaar/surfsport
Te koop: Custom Waveboard
en slalom Alpha 120 si. en
zeilen, masten Tel. 19606.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Hobby's en
verzamelingen

* Te koop 2 kinderfietsjes, 47 jaar, 8-10 jr, ƒ25 pst. Tel
02507-18940.
* T.k.a. 10 zilveren 10 gulden
ZANDVOORT
stukken jaar 1969 ƒ200. Tel * Te koop aang. Peugeot
brommer,
ƒ 100
Tel.
02507-16964.
Kam. On nestraat 21.
Barman gezocht voor klein
02507-15722.
2
bruin
café
in
Beverwijk
±
2C
Bedrijfspand met fraaie bovenwoning, totaal 475 m eigen
Te
koop
Mountainbike
uur p.w. op de loonl., leeft. 25Dieren en
grond.
T.e.a.b. Tel 02507-12175.
dierenIndeling parterre, werkplaats, kantoor en opslagruimte, totaal 45 jr. Inl tel. 02510-25597.
T.k a. bromscooter, merk,
217 m2 netto Binnenterrein en voorterrein. Bovenwoning:
benodigdheden
Benneli
Info.
tel
kamers, keuken, badkamer, toilet, groot zonnig terras.
Woninginrichting
02507-15727.
Vraagprijs ƒ 397.000,-* Goed tehuis gezocht voor
vijf sierduiven. 02507-16413.
Lam Makelaardij, 023-319485.
Auto's en
Lijsten op maat

Horecapersoneel
gevraagd

HONDENKAPSALON
bij
ELLEN CATS
GRATIS
5 REGELS
Foto Boomgaard Vakkundige vacht-, voet- oor-,
Grote Krocht 26 tand- en wasverzorging van
uw hond/langhaar/kat/konijn.
Tel. 13529
Bellen tussen 14.00-18.00 uur
* Te koop 4 eiken barkruk- tel 12773 of 13368.
ken met rieten zitting (waarde * Te koop dwergpapegaaiƒ600). Vraagprijs ƒ100. Tel. en rnet kooi, 4 maanden oud
02507-12324.
+ stamboom 02507-16017.
T k.a. kabinetkast + 2 Oisterwijk fauteuils bl. eiken, 1
Lessen en clubs
schommelstoel. Tel. 02507NIET GRATIS
GRATIS MICRO'S
zijn:
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
17463.
AEROBICS
o inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
• alle Micro's groter dan 5 regels
o.l.v. Anja v d. Voort.
• brieven onder nummer
» aan balie kantoor zijn opgegeven
Radio/tv/video
Bel v. info 19701 of 12215.
• de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
o verloren/gevonden
• weg/aan komen lopen/vliegen
• woningruil
START
9 januari 1992, basis• personeel gevraagd/aangeboden
o maximaal 5 regels
Shiatsu Massage. Elke
• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden
• alleen voor particulier gebruik
Foto Boomgaard cursus
donderdagavond. Met certifi« het aangebodene mag niet boven ƒ300 uitkomen
• commerciële Micro's
Grote Krocht 26
caat van deelname IntroducTelefoon 13529.
tielessen 2 dec. van 20.30 Gratis Micro's en betaalde Micro's ingeleverd bij een aanleveradres uiterlijk dinsdag tot 13.30 uur.
UW FILM OP VIDEO
22.30 uur, 15 dec. om 11.00
Betaalde Micro's ingeleverd aan de balie van ons kantoor uiterlijk tot dinsdag 15.00 uur.
ƒ1,75 per minuut met
en 1600 uur. Plaats Centrum
gratis achtergrondmuziek.
De Roos, Vondelstraat 35-37.
Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
Info tel. 6230630, 6718996
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat na ieder
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
Computerapparatuur
woorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
en software
Huwelijk en
kennismaking
k 0 0 P b r u i d s 1 a P 0 n
m a a t
T e
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
commodore 64 diskdrive
m 0 d e r n e
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
3 8
s a 1 0 n t a f e 1
e n
data recorder powercartridge
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Bel PARTNERSELECT
0 2
r i e t e n
T e ]
3 4 3
s t 0 e 1
oystick lightpen veel softPostbus 122, 1000 AC Amsterdam.
070-336.14.43
ware, documentatie, pnis
Of afgeven bij:
Voor huwelijk of LAT-partner
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
600. 02507-15646
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
* Dames, wie wil er ook
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
graag naar de wintersport''
Zalenverhuur
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
Zullen we samen gaan' Ben
vr. van 48 jr. (middelb. nivo).
Tel. 02507-12225
VERENIGINGSGEBOUW
Moderne vrouw, blond, slank,
De Krocht
51 jaar, zoekt serieuze monoGrote Krocht 41, Zandvoort, game partner. Br. o. nr. 755tel. 02507-15705-18812, voor 77610 v.d. blad.
BRUILOFTEN - RECEPTIES • Reflectanten op adverten1 regel ƒ 3,82
KOFFIETAFELS
ties onder nummer gelieven
2 regels ƒ 3,82
j
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
3 regels ƒ 3,82
Foto - Film
op de envelop staat vermeld
4 regels ƒ 5,09
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Order5 regels / 6,36
Foto Boomgaard
afd. Weekmedia, Postbus
ook voor
122,1000 AC Amsterdam. Dit
6 regels ƒ 7,63
portretfoto's,
voorkomt vertraging in de bepasfoto's,
handeling.
7 regels ƒ 8,90
receptiefoto's,
8 regels ƒ10,18
groepsfoto's aan huis.
Financien en
Grote Krocht 26
9 regels ƒ11,45
Tel. 13529
handelszaken
10 regels ƒ 12,72
* Te koop schouderstatief
voor video- en fotocamera's
Autoverzekering
itevigste model, 3 uur geV.A. ƒ75 - DORSMAN
bruikt van ƒ 99 voor ƒ 69, als
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
blijft toch goedkoper!
nieuw. Tel. 02507-12031.
uw advertentie helaas niet opnemen
Alle prijzen incl. 6% BTW
Bel nu: 02507-14534

CRO

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

r

Zandvoorts Nieuwsblad

Autoverzekering

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

•
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Naam:
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Adres:

LIVE MUSIC

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

•

IN CAFÉ
~7 DESLOP

'

Aanvang 21.00 uur

nu nog goedkoper bij
TEUBEN ASSURANTIËN

Tel.

02507-14643.
Hypotheken

computervergelijking
Bel nu 02507-14643.

Teuben Assurantiën
• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie

****G-A-Y P-R-I-V-E****
Jij wilt straks snel en
discreet een opwindend
afspraakje regelen? Bel
dan Gay Privé, want daar
zit je direkt apart. Druk
op de nul voor 'n andere
jongen. Veel succes'!
06-320.322.68 (SOcpm)
Gewillige meisjes en hete
huisvrouwen zijn op zoek
naar een slippertje'
06-320*326*33 (50 cpm).
*****HARDSEX*****
Keihard de lekkerste (50 c/m)
'!" 06-320*325*35 !!'
Hete MEIDEN hoor je op
de sexadvertentielijn:
06-320.325.80 (50 cpm)
Hete meisjes willen
een SEXAFSPRAAKJE.
06-320.320.44 (50 cpm)
Hete MEISJES willen nu
een sexafspraakü
06-320.330 42 (50 cpm)
HOMO: Het is slikken
voor die hete jongens
06-320.327.01 (50 c/m)

2 heerlijke nimfo's hebben op
hun flatje pal aan de boulevard een eigen live 06/lijn laten installeren'

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.

Diverse clubs
100 ondeugende Meisjes,
zoeken snel SEXKONTAKT!
06-320*330*21 (50 cpm)

1000000%
Sexnieuws!
Vrouwen, echtparen en soms
ook mannen vertellen wat ze
graag willen en 100% diskreet
doeni Nu heb je de kans om
met die mensen m kontakt te
komen1 Dus pen & papier bij
de hand, want noteer goed
de pers.code's' 06/50 cpm.

340.340.95
Red Ear Productions

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

06.96.45
Red Ear Productions.
310 Vrouwen vertellen eerst
op deze lijn wie ze zijn en wat
ze in bed allemaal lekker en
opwindend vinden. Als ze dat
verteld hebben geven ze je 'n
eigen geheime telefoonnummer aan je door.
06-340.310.10 (50 c.p m.).
5 meisjes/dames ontv. tijdeijk/part-time in rom. pnvésfeer v.a. ƒ 100 020-6252497.
Zoek jij 'n lekkere meid''
De Hete MEIDENLIJN.
06-320*320*36 (50 cpm)
Zoek jij sexkontakt??
TIPPELLIJN
06-320.330.79 (50 cpm)
Voor VANAVOND een
afspraakje versieren?
Bel dan de flirtbox.
06-320.330.01 (50 cpm)

MARIETJE staat te liften
m haar strakke rokje'
06-320.321.20 (50 cpm)
MEEGENIETEN, met
Loesje en stoute Anita.
06-320*328*04 (50 c/m)
MONIQUE, haar eerste keer
ze trilt van sex-genot.
06-320 330.97 (50 c/m)
Nette vrouw bezoekt nette
mannen thuis. Br. o. nr. 79577599 v.d. blad.
Nieuw m Nederland, het Telebordeel. Zoek je een vrouw of
meisje om alles te doen wat
thuis niet kan of mag, bel dan
06-320.320.85 (50 c p.m.).
PARTNERRUIL Privé
direkt apart met mannen
en vrouwen die zin hebben
in 'n spannende sexruil!
06-320.330.91 (50 cpm)
Pascale doet het op de
tafel. Echte KEUKENSEX.
06-320*330*98 (50c/m)
PIKANT. 2 hete meisjes
zijn hitsig' Alles uit!!"
06-320*330*34 (50 cpm)
PLEZIER VOOR TWEE,
de manier om direkt
een vriend of vriendin
aan de lijn te krijgen.
Bel 06-9.500 (50 cpm)
PRIVE-SEX-KONTAKT
Maak een sex-afspraakje.
Met een heet meisje of stel.
06-320.322.33 (50 cpm)
**RIJPE VROUWEN ***
veertig jaar en hitsig" 50 c/m
!!'! 06-320*325*45 !!!
Sabnna, een GEWILLIG
meisje, haar eerste trio.
06-320.323.44 (50 cpm)
Scheur de kleren van mijn l
ik heb een hete bui!!
06-350.211.21 (SOcpm).
SEX KONTAKTLIJN
Luister naar hete meiden
die op zoek zijn naar
jongens, voor het vervullen
van hun hete sexwensen.
06-320.330.66 (50 c/m)
**SEX VOOR TWEE**
Direkt kontakt rnet jonge
meiden, huisvrouwtjes en
stoere hete knullen.
06-320.330.90 (50 cpm)
*TRIOSEX-KONTAKT*
06-320.330.92 (50 cpm)
Ook voor partnerruil.
UITDAGEND huisvrouwtje
met veile..., superheet.
06-320.330.56 (50 c/m)

* T.k. Warminck tafelklok,
groen, ƒ65 KI. loupe ƒ 19,50
Leren portefeuille ƒ 17,50. 'P
bl. slippers echt lamsw
ƒ 17,50. All. nw. 02507-15253
* T.k.a pr. nieuwe dansschoenen, bruin, enkelbandjes, suède zool, model Tango,
mt. 7'/2, ƒ75. 02507-30098.
* T.k.a. pr. nieuwe elegante
naaldhakken met leer gev. 3
kleuren lever. Italiaans, mt.
42'/2 ƒ75. Tel. 02507-30098.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll. verz
Dag-nachtserv. 020-6424800.

Gevraagd

huishoudelijke
hulp
voor
horecabedrijf
Tel. 16023

HALMONTEURS
De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan
uit het repareren van onze amusementsautomaten in de speelzalen.
Cursus vanuit het bedrijf behoort tot de mogelijkheden.
FUNCTIE-EISEN

- 25 jaar
- Opleiding minimaal LTS.E
- Enige kennis van electronica geniet de voorkeur.
- Goede sociale vaardigheden.
- Bereid te werken in wisselend rooster.
Bij interesse kunt u telefonisch een sollicitatieformulier aanvragen onder nummer 02507-19535
of een sollicitatiebrief schrijven aan: B.V. Play-in,.
t.a.v. mw. l. Pollé, Postbus 446,2040 AK Zandvoort.

Haal de
gezelligheid in
huis met bloemen
van
BLOEMENHUIS
De specialist
in al uw
bloemwerken

Ze hebben
340.340.50

* Te koop fietsstoeltje voor
achterop, /30. Tel. 0250719827.

ZOEKT VOOR HAAR FILIALEN

J. BLUYS
Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

algemene

auto-accessoires

nu van zich-zelf héle sexy
(100% naakt) foto's laten maken en daar mag je dus nu
TE KOOP: Datsun Cherry. om vragen! + (06/50 cpm)
Bouwjaar okt. '82 APK gek.
Tel. 19851.
T.k. SUZUKI Swift GL metallic Red Ear Productions.
rood. B j. '89, 25000 km.
met
Onderhoudboekjes aanw. Pr. Maak een Sexafspraak
een PRIVEMEISJE1?
ƒ 14 000. Tel. 02977-27058.
06-320.325.04 (50 cpm)

Diversen

B.V. PLAY-IN

Homo: Jongens met elkaar.
Hoor ze TEKEER gaan.
06-320*330*88 (50 c/m)
Homo: Zoek je 'n hete boy
voor een SEX-AFSPRAAK'?
06-320*330*18 (50, cpm)

Live uit
Zandvoort

Yvette gaat op SEXBEZOEK
bij Annet. Tnosex!
06-320 320 95 (50 cpm)
Zoek je een het meid?
06-320*322*11 (50 c.p.m.)
Voor lekker sexplezier
Zoek jij een lekkere Boy?
Homo/BI-sex/SM-DATING
06-320.330.95 (50 cpml

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

Allerlei soorten dakwerkzaamheden
Verbouwingen
Timmerwerkzaamheden
Hang- en sluitwerk

*
*
*
*

Stucadoors en tegelwerk
Schilderwerkzaamheden
Beglazing
Loodgieterswerkzaamheden

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

Tel 02507-31068
Michel en Harry
de Leeuw
willen hierbij bedanken
de familie, vrienden, kennissen
en Delicia
voor het slagen van ons

40-jarig
huwelijksfeest
de cadeaus
en vele bloemen.
Hef was weer grandioos.

UITZENDBUREAU

Natuurlijk heeft Effekt 2000 veel werk! .
Kom snel bij het uitzendburo voor uw toekomst.
Met spoed gevraagd Afdeling administratief

GEROUTINEERDE SECRETARESSES
met WP 5.0-5.1

TEKSTVERWERKERS
met erv. op WP 4.2-5.0-5.1

ROEKHOUDER MET MBA + SPD
TYPISTES
(Zaterdag open van 10.00-14.00 uur).
Kom langs en laat je inschrijven.
Natuurlijk kunnen op bovenstaande banen zowel mannen als vrouwen reageren.
Het uitzendburo dat werkt aan uw toekomstl
Kruisweg 45, Haarlem, tel. 023-316250/329850
Oosterduinplein 26, Umuiden, tel. 02550-37444
Prof. Zeemanstr. 9, Zandvoort, tel. 02507-31013
Gebouw 144, Kamer 021, Schiphol-Oost,
tel. 020-6570621

Wekelijkse Weekmedïa-pagina gewijd aan nieuws en activiteiten op hét gebied van yrije tijd?

Tasta' in diverse
fantasievormen

Familiespelen bieden spanning en sensatie

HALVE spaghetti, macaroni-elleboogjes, vermicelli en lasagna zijn er tegenwoordig allerlei specialiteiten en fantasievormen te koop.
Deze hebben Italiaanse namen
als tagliatelle, cannelloni, farfalle en gnocchi, fantasienamen als spirali, vlinderoni en
kronkoli of Nederlandse namen zoals schelpjes en vlechtjes. Ze behoren allemaal tot de
deegwaren.

B

Het woord pasta betekent deeg.
Het wordt gemaakt van griesmeel,
bloem of meel van tarwe, water en
eventueel zout. Uitzondering hierop
is de flinterdunne mihoen uit China,
die van rijstemeel is. De Italiaanse
pasta's bestemd voor de binnenlandse markt, worden gemaakt van harde (durum) kwaliteit tarwe. Het gebruik van harde tarwe is daar zelfs
wettelijk verplicht, evenals in
Frankrijk. De pasta's bestemd voor
de export bevatten soms ook zachte
tarwe.
; De pasta's van Nederlands fabri•kaat worden meestal gemaakt van
zachte tarwe of een mengsel van harde en zachte tarwe. Voedingskundig
is er weinig of geen verschil tussen
de beide tarwesoorten. Pasta's van
harde tarwe zijn van nature veel steviger na het koken, de Italianen noemen dat 'al dente' en de kleur is
geler.
•Het meel wordt gemengd met water en gekneed. Vervolgens wordt
het uitgerold en worden de diverse
vormen geknipt of uitgestoken. Men
kan het deeg ook door een matrijs in
de gewenste vorm persen. Ten slotte
wordt de pasta gedurende drie tot
vierentwintig uur gedroogd bij een
temperatuur van vijftig tot honderd
graden Celsius. Dat moet heel nauwkeurig gebeuren. Vroeger deed men
dat op rekken op straat in de zon.
Vooral Napels was hier in de vorige
eeuw om bekend. Na het drogen kan
de pasta worden verpakt.

De verborgen Tempel
Een avontuurlijk spel dat zich afspeelt in een jungle is De verborgen
Tempel. In de tempel huist een afgod die in zijn stenen hart een
'bloedsteen' heeft. Twee tot vier
avonturiers kunnen proberen deze
bloedsteen vanuit hun basiskamp te
veroveren. Op weg naar de tempel
liggen echter diverse gevaren op de
loer. Leuk detail is dat de beroemde
tekenaar van Sjors en Sjimmie, Don
Lawrence, het speelbord ontworpen
heeft.
Voor twee tot vier spelers vanaf acht jaar.
Prijs ƒ 69,95.

Starquest
Een drie-dimensionaal bordspel
dat zich afspeelt in het universum.
Reusachtige sterreschepen
die
sinds mensenheugenis vermist zijn,
zijn bezet door ruimtewezens. Deze
sterreschepen zijn op drift geraakt
en bedreigen de aarde. De Melkwegmariniers worden ingeschakeld om
de ruimtewezens uit te schakelen.
StarQuest bevat onder andere vijftig
fraai uitgevoerde en gedetailleerde
figuren, een vier-delig speelbord met
muren, eenvoudige handleiding,
missiehandboek, regelpaneel en
scanners, kaarten en speciale dobbelstenen.

?
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U slaagt het beste bij
het Westen

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

Budgetagenda
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) heeft ook
voor 1992 een Budgetagenda uitgebracht. In de agenda kunnen niet
alleen afspraken, verjaardagen en
adressen genoteerd worden, maar
ook persoonlijke financiële gegevens.
De agenda biedt vele handvatten
voor een planmatige aanpak van de
huishoudfinanciën. Zo wordt er uitgelegd hoe het maken van een jaarbegroting in zijn werk gaat. Voor het
opstellen van zo'n begroting wordt
er een apart invulschema bijgeleverd. De dagelijkse uitgaven kunnen
worden bijgehouden in kolommen
naast de dagen van de week.
De Budgetagenda telt 190 pagina's in een
formaat van 11 bij 16,5 centimeter. De prijs
is ƒ 9,90 inclusief verzendkosten. De agenda
is te bestellen door overrnaking van dit bedrag op Postbanknummer 368700 t.n.v. NIBUD, Den Haag, onder vermelding van
'agenda'.

Bladeren in tuinboeken
kan nieuwe ideeën geven

E EERSTE zware herfststorm heeft al weer flink
huis gehouden in de tuin
en daarmee is er definitief een
einde gekomen aan het tuinseizoen. Tijd om veranderingen
in de aanleg van de tuin te overdenken en om gedurende de
lange herfstavonden heerlijk
te bladeren in smaakmakende,
kleurrijke werken om zo inspiratie op te doen voor gloedvolle ideeën.

lezer - maar verschaft uitsluitend
informatie, die het de tuinier mogelijk maakt vanuit eigen smaak zijn
plantmateriaal te kiezen.

D

door Bram Wolthoorn
Enige suggesties: Rotstuinen van
Wiert Nieuman (Zomer & Keuning 144 pag. - gebonden - ƒ 39,90 ISBN
9021000849). De schrijver beheert
de Botanische Tuinen te Utrecht,
waarin zich de grootste rotstuin van
Nederland bevindt. Wiert Nieuman
heeft zich bekwaamd in bergflora en
heeft vele rotstuinen in binnen- en
buitenland bestudeerd.
Rotsplanten horen van nature niet
in Nederland thuis, maar maken wel
degelijk deel uit van onze tuincultuur. Speciale aandacht besteedt de
auteur aan bijzondere toepassingen
van rotsplanten, zoals het planten

Encyclopedie voor
Natuur & Milieu
De schat en de sleutel
Een spannend avonturenspel is
De schat en de sleutel dat, dankzij
het speelbord met zes speelhelftcn
die afwisselend gebruikt kunnen
worden, oneindig veel spelmogelijkheden in zich bergt. De opdracht van
het spel luidt om het koninkrijk binnen te treden, de sleutel en een gedeelte van de schat te vinden en behouden terug te keren. Om de missie tot een goed einde te brengen
moeten vele gevaren doorstaan worden; op de route naar het koninkrijk
moeten zeemonsters, vleesetende
bossen en magische mistsluiers getrotseerd worden en ben je eenmaal
in het bezit van de sleutel dan moet
je de medespelers in de gaten houden.
Voor twee lot zes spelers vanaf 8 jaar.
l'rijs ƒ 49,95.

opmars. Steeds meer komen spellen wordt namelijk de balans opgein trek waarbij strategisch inzicht maakt. ledere speler krijgt van de
en avontuur belangrijke factoren bank de waarde van de bezette gezijn. Chicago is een spel waarbij kei- bouwen en kan met dat geld zijn
harde beslissingen genomen moeten bende versterken.
Voor twee tot vier spelers vanaf acht jaar. worden om het eigen gebied te ver- Voor twee tot vier spelers vanaf vlertien jaar.
dedigen en uit te breiden. Eén mis- Prijs 65 gulden.
Prijs 89 gulden.
stap kan het begin van het einde
Onbekende namen
betekenen. Met speciale gevechtsMomenteel zijn er veel verschil- Chicago
dobbelstenen (twaalfkantig) vech- Assepoester en Doornroosje
lende vormen met onbekende naten bendeleden tegen elkaar. Na elke
men te koop. Ze zijn min of meer te
Spellen voor volwassenen zijn in fase, die bestaat uit zes spelronden,
Twee sprookjesspelen, Assepoesonderscheiden
in lintvormige,
draadvormige, buisvormige en ge(ADVERTENTIE)
vulde pasta's. Tot de lintvormige
worden onder meer gerekend tagliatelle, noedels (mie), fettucine en laVJEET
sagnette. Voorbeelden van draad,v IK WAAR
vormige pasta's zijn spaghetti, cav-'\je -e>6HT .
pellini, fedelini en vermicelli. Als
GEWEEST i
buisvormige pasta's worden aangemerkt macaroni, cannelloni, penne
enzovoort. Gevulde deegwaren zijn
ondere andere ravioli en tortellini.
Daarnaast zijn er nog vele vormen te
koop die niet in bovenstaande indeling passen, zoals lasagne, dat gebruikt wordt als deeglap of -vel.
De groene kleur van sommige pasta's (gaste verde) ontstaat door spinaziepuree of -poeder toe te voegen
aan het deeg en de rode kleur (pasta
rossi) door tomatenpuree of -poeder. Ook kunnen eieren zijn toegevoegd met als gevolg dat de pasta
geler van kleur is. Verder zijn er
volkoren deegwaren te koop.
Deegwaren vormen een bron van
zetmeel. Ze kunnen aardappelen
vervangen bij de warme maaltijd. Ze
DE SLAAPVOORLICHTER
leveren echter geen vitamine C. OmVOOR GROOT AMSTERDAM
dat men vitamine C voldoende kan
halen uit groente en fruit, hoeft dit
Bilderdijkstraat 163-189 Amsterdam 020-6169813/6854891
geen probleem te zijn. Naast koolhydraten leveren deegwaren ook eiwit•...••-•* MATRASSEN-• KOMPLETE'SLAAPKAMERS * BOXSPRINGS • .•; ••:.•>"•••
DONSDEKBEDDËN *. SENIÓRENBÉDDEN. * VERSTELBARE BEDDEN .'• .BEDTEXTIEL
ten, vitamines van het B-complex en
mineralen. In de volkoren-deegwaren is het gehalte aan B-vitamines,
ijzer en voedingsvezel hoger dan bij
de geraffineerde of witte soorten.
Daarom verdienen de volkorenprodukten de voorkeur.

Recept (voor twee personen): macaroni met kip en champignons. 200 g
macaroni, stukje prei, 150 g champignons, l kleine kipfilet, 15 g margarine, l takje peterselie, l'/2 dl
Umer, l dl halfvolle melk, VA dl
bloem, 2 eetlepels ketjap, peper.
Breng ruim water aan de kook en
kook de macaroni volgens de gebruiksaanwijzing gaar. Maak de prei
schoon en snijd ze in plakken. Snijd
de kipfilet in dunne repen. Verwarm
de margarine en bak de kipfilet
rondom bruin. Bak de preiringen
mee. Voeg de champignons toe en
bak dit enkele minuten. Was de peterselie en knip het takje fijn. Meng
de Umer met de melk, de bloem en
de ketjap en roer dit door de champignons. Maak op smaak met peper.
Doe de gare maqaroni in een schaal
en schep de saus erop. Gameer met
peterselie.
Per portie: 2400 kJ (570 kcal), 34 g
eiwit, 13 g vet, 83 g koolhydraten.
Menusuggestie: macaroni met kip
en champignons, kropsla, aardbeienijs.

Redactieadres ATV: Weckmedu,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)
Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving: Paul Busse

D

E VELE keuzemogelijkheden aan kanalen op de
televisie en de populariteit van videofilm hebben er
lange tijd voor gezorgd dat de familiespelen op de
achtergrond verdwenen. Het laatste jaar is er echter een
lichte stijging in de verkoop van familiespelen merkbaar.
Veruit favoriet zijn hierbij de computerspelen, maar ook het
'ouderwetse' Monopoly en Memory blijken het nog steeds
goed te doen. Zo vlak voor Sinterklaas en Kerst komen de
drie grote fabrikanten (Jumbo, Ravensburger en MB) met
een ruim aanbod aan nieuwe spelen. De redactie maakt een
selectie.

ervan op afdakjes, muren en gemetselde palen. Door het aandragen van
ideeën en ontwerpvoorstellen voor
kleine rotsformaties met de bijbehorende alpine beplanting, passend in
de Nederlandse omstandigheden,
voldoet de auteur ruimschoots aan
de vraag naar heldere informatie op
dit gebied.

Snijbloemen

Snijbloemen van Coen Gelein/Nees Joore (Het Spectrum - 180
pag. - geïllustreerd, vier kleuren ƒ39,90 - ISBN 90 274 1808 X). Deze
uitgave is geheel gewijd aan de snijbloem: herkomst, teelt, aanvoertijden van meer dan vijfhonderd snijbloemen worden behandeld. Zwaarvan dit in samenwerking met
Fotografische presentatie tepunt
de Verenigde Bloemenveilingen
Bloeiende Heesters van Roger Phil- Aalsmeer gemaakte boek, ligt op de
lips & Martyn Rix (Het Spectrum - wijze waarop de snijbloemen het
288 pag. - geïllustreerd, vier kleuren beste verzorgd kunnen worden.
- ƒ 49,90 - ISBN 90 274 2361 X). Ge- Milieubewust tuinieren van Geoff
rangschikt naar het seizoen waarin Hamilton (ZHU - 288 pag. - geïllusze bloeien, worden meer dan 1900 treerd, vier kleuren - ƒ 59,90 - ISBN
heesters beschreven. Een onuitput- 90 511 2105 9). Het biologisch tuinietelijke bron van heesterkarakteris- ren is het stadium van de in sandatieken in woord en beeld voor vak- len en jute gestoken pioniers ontsteman en hobbyist.
gen. Het rabiaat uitbannen van naRozen naar Roger Phillips & Mar- tuurvreemde stoffen in de tuin heeft
tyn Rix (Het Spectrum - 224 pag. - plaatsgemaakt voor een bewust kiegeïllustreerd, vier kleuren - ƒ 39,90 - zen tussen chemische gewasbeISBN 90 274 1934 5). Ruim 1400 klas- schermingsmiddelen en biologische
sieke rozen, bottelrozen, klim- en methodes. Milieubewust tuinieren
miniatuurrozen worden tot in detail vormt een gedegen inleiding voor
beschreven en afgebeeld. De bijbe- hen die het organisch tuinieren
horende voorschriften voor de teelt
laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Een 'must' voor hovenier
en tuinier.
De Engelsman Roger Phillips
heeft aan het fenomeen 'tuinboek'
een geheel eigen invulling gegeven.
Hij fotografeert planten niet op de
traditionele wijze, maar maakt een
fotografische presentatie van de
kenmerkende delen van de plant.
Vervolgens geeft hij per plant zakelijke informatie over de oorsprong,
geur, groei- en bloeiwijze en cultuuraanwijzingen. Gegevens over de winterhardheid ontbreken evenmin.
Phillips is compleet in het vermelden van de naar onderwerp ing-edeelde cultuurplanten. Hij selecteert
niet - dat laat hij graag over aan de

Computer electro

ter en Doornroosje, met een unieke
combinatie van voorlezen en spelen.
De geïllustreerde doos opent zich
als een sprookjesboek. Aan de binnenzijde staat het klassieke sprookje afgedrukt. Wanneer de geheime
lade wordt geopend, verschijnt een
mooi spel waarmee het zojuist voorgelezen sprookje op een originele
manier nagespeeld kan worden.
Voor twee tot vier spelers vanaf vijf jaar.
Prijs ƒ24,95.

Spelenderwijs vindt bij Computer
electro kennisoverdracht plaats
over maar liefst 74 uiteenlopende
onderwerpen aan de hand van veertig tweezijdig bedrukte kaarten. Ook
is het mogelijk om zelf een zestal
kaarten met vragen samen te stellen. Het spel kan gespeeld worden
door één persoon die de strijd dan
opneemt tegen de computer, maar
ook door twee personen of een tweetal teams. De computer registreert
de gebruikte tijd voor beantwoording van de vragen en de scores per
kaart.
Voor één tot twee .spelers vanaf 8 jaar.

Let op veiligheid
van speelgoed

r>tIN.TERKLAAS is weer in
aantocht. Vaders, moeders, opa's en oma's zijn al
volop bezig om de cadeaus op
tijd in huis te hebben. Speelgoedwinkels prijzen hun produkten aan in prachtige reclamefolders. Er zit helaas ook
een schaduwzijde aan speelgoed, waarschuwt de Stichting
Consument en Veiligheid.

Per jaar worden ruim 2100 kinderen na een ongeval met speelgoed in
een ziekenhuis behandeld. Meestal
gaat het om kinderen van nul tot
negen jaar. U
herkent de ongevallen misschien
wel. Baby's die te
klein speelgoed
inslikken, kinderen die zich snijden aan de
scherpe randen
van
gebroken
plastic rammelaars en ander
speelgoed van
dun, hard plastic. Zit- en rijspeelgoed waarmee kinderen
van één en twee
jaar makkelijk omvallen. Uzeren
scheppen, schiettuig of slecht gereedschap waarmee wat oudere kinderen zichzelf en andere bezeren.
Speelgoed is dus niet altijd even
veilig voor uw kind. Ondanks alle
controle die in Nederland op het
speelgoed wordt uitgevoerd. Speelgoed dat in ons land wordt verkocht,
moet voldoen aan strenge wettelijke
eisen. Een tent bij voorbeeld mag
niet brandgevaarlijk zijn. Teken- en
schrijfmaterialen voor kinderen
mogen geen giftige stoffen bevatten.
Speeltjes met de smaak, geur of
vorm van vruchten zijn verboden.
Klappertjes mogen niet spontaan
exploderen. Zo zijn er in de Warenwet talrijke regels vastgelegd waaraan fabrikanten en importeurs zich
hebben te houden.

de hoek komen kijken, en wat u er
aan kunt doen.
Er zijn twee hoofdoorzaken van
speelgoedongevallen aan te wijzen:
- Kinderen spelen vaak met speelgoed van een ouder broertje of zusje.
Maar omdat het niet bij hun leeftijd
past, kan het gevaarlijk zijn.
- Niet alle speelgoed is even zorgvuldig gemaakt. Het heeft bij voorbeeld te scherpe randen of is te puntig. Bij een autootje waarvan een
wieltje losraakt, kan een lange,
scherpe pin te voorschijn komen.
Bepaalde onderdelen kunnen niet
goed beveilgid zijn. Denk maar eens
aan de ogen van poppen en beertjes
die los kunnen
raken.
Wat u eraan
kunt
doen?
Maak er een ge^
woonte van om
de constructie
van het speelgoed dat u wilt
kopen, eerst kritisch te bekijken. En kies uitsluitend
voor
speelgoed
dat
ff
»
past bij de leeftijd van uw kind.
Omdat dat laatste niet zo simpel is, kunt u de al eerder genoemde
gratis folder 'Speelgoed' bestellen,
door een briefje te sturen in een envelop zonder postzegel, naar: Stichting Consument en Veiligheid, Antwoordnummer 17035, 1000 SL Amsterdam.
In deze folder staat tevens een
aantal tips die aangeven waar u op
moet letten als u speelgoed gaat kopen. Vraag de folder aan en lees deze
'koop-tips' door voordat u al uw sinterklaascadeaus in huis haalt.

De belangstelling voor natuur
en milieu is de laatste jaren
sterk toegenomen. De problematiek van natuur en milieu is
complexer en groter gebleken
dan men in het verleden dacht.
De laatste jaren staat het milieu
zelfs bovenaan de lijst van maatschappelijke
vraagstukken.
Daarom heeft uitgeverij Zomer
& Keuning besloten om in samenwerking met de Stichting
Natuur en Milieu de 'Natuur &
Milieu Encyclopedie' uit te geven. Meer dan 1500 begrippen
worden op een begrijpelijke manier behandeld. Waar nodig
wordt de uitleg aangevuld met
een illustratie.
Het standaardwerk is in eerste instantie bedoeld voor mensen die niet alle dagen bezig zijn
met het milieu. Maar ook voor
milieuspecialisten is deze gids
bruikbaar.
Het boek is in de boekhandel vcrkrijgbaar voor ƒ 29.90.
Eindredactie. Daan Kloeg

ENCYCLOPEDIE
Draagtas voor walkman

De firma Case Logic heeft iets
nieuws gebracht voor Walkman-gebruikers. Het is een handige draagtas waarin én de
Walkman én cassettes of cd's
vervoerd kunnen worden. De
draagtassen zijn voorzien van
een levenslange garantie en verkrijgbaar in de kleuren zwart,
rood, grijs, blauw en de combinatie zwart/mintgroen. De prijs
hangt af van de grootte van de
draagtas.
Voor meer inlichtingen: tel. 0172025242.

Kookboek van
Zuivelbureau
Het Nederlands Zuivelbureau
heeft een nieuw kookboek uitgegeven onder de naam 'Kook
ook'. Het boek onderscheidt
zich van de bestaande basiskookboeken met nieuwe produkten, nieuwe (internationale)
gerechten en kookmethoden.
Verder is er rekening gehouden
met nieuwe inzichten rond de
voedingswaarde en smaak.
Naast veel basisrecepten is er
plaats ingeruimd voor meer bijzondere gerechten.
Veel aandacht is besteed aan
de vormgeving: uitvoerig gebruik van illustraties, kleur, tekeningen en toelichtingen. Het
is geschreven door vier ervaren
culinaire journalisten: Irene
van Blommestein, Annelène
van Eijndhoven, José van Mil en
Pon Zwart.
'Kook ook' kost ƒ44,50 (introductiepnjs tot l januari, daarna ƒ 49,50). Het
is te koop in de boekhandel.

Nieuwsgierig
Is er dan ondanks alle controle
zoveel fout met het speelgoed dat we
in de winkel kopen? Dat valt gelukkig erg mee. De oorzaak zit meestal
niet in de kwaliteit van het speelgoed. Ongelukken gebeuren vooral
doordat een kind vaak nog te jong is
voor een bepaald stuk speelgoed.
Ook wordt dikwijls anders met
speelgoed omgegaan dan de maker
ervan had bedoeld. Bovendien kun
je een kind nu eenmaal niet kwalijk
nemen dat het nieuwsgierig is en
nog veel moet leren.
Nu hoeft u niet meteen al het
speelgoed achter slot en grendel weg
te bergen. Er zijn ook andere manieren om de risico's te verkleinen.
Welke dat zijn, kunt u lezen in de
gratis folder 'Speelgoed' van Stichting Consument en Veiligheid. Deze
folder behandelt de belangrijkste fasen in de ontwikkeling van uw kind
(van O tot l jaar, l en 2 jaar, 3 en 4
jaar, 5 en 6 jaar, 7 jaar en ouder). Per
fase wordt daarin aangegeven welk
speelgoed af te raden en welk speelgoed aan te bevelen is. Zodat u uitsluitend speelgoed kunt kiezen dat
past bij de leeftijd van uw kind.
Hieronder volgen alvast een aantal problemen die bij speelgoed r>m

Woordzoeker
Zoek de vogels op. Van links naar
rechts en omgekeerd; van boven
naar beneden en omgekeerd; van
linksboven naar rechtsonder en omgeke. d; van rechtsboven naar
linksonder en omgekeerd. De overgebleven letters vormen achter elkaar de naam van nog een vogel.
aar; ajam; alk; amandina; ani; ara;
aren; banda; beo; bik; braamsluiper

buizerd; duif; emu; gier harpij; havik; hen; hop; ibis; jako; ka; kaap;
kalkoen; karekiet; kea; kneu; korhoen; kraai; kwartel; lom; mantelmeeuw; mees; mus; noeri; non; ooievaar; ortolaan; raaf; ral; rok; uil;
valk; wei; zwaan; zwalm.
Oplossing doorloper vorige week:
forens

26/27/28 NOVEMBER 1991

WEEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-21-22

Aulorubriek SHOWROOM verschi|nl elke week m alle
edities von Weekmedia, t.w. : Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amslelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst m Het Parool
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch- van maandag l/m vri|dag tussen 8 30 en
20.00 uur Tel 020-6658680. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, l 000 AD Amsterdam
Afgeven kan ook. Het Parool, Wibautslraat l 31 of Rokm
l l O, Amsterdam.
Algeven kan ook bi| de volgende WeekmcdiakantorcnAmstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Purmerend, Weerwal 19; Uilhoorn,
Siationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zondvoort,
Gasthuisplem l 2.
Alle opdrachten Izowel telefonische als schnfteli|ke) die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week m alle Weekmediakranten
Totale oplage 730 000 exemplaren.

FORD VAN NES WEESP
Citroen BX 14 RE '88, 1e eig. C 15 D., bj '89.
Garage Uit de Brand,
LPG, nieuwstaat / 12.950Tel.: 075-163008
EEN GREEP UIT ONZE VOORRAAD
Inr mog Tel 020-6250096
Citroen BX 14E Leader, bj '87, 2 x Citroen BX 14E + RE, beide
ESCORT XR3 TURBO
3 DRS ZWART 250000KM 1989
67000 km, APK 06'91, blauw in nieuwstaat, v a . ƒ9250,FIESTA 1.1 CL
3 DRS ROOD
60000KM 1989
Tel. 075-163008.
met ƒ9750 02503-32489
ESCORT 1 4 INJ. CL
3 DRS ZILVER
19000KM 1991
Citroen CX Reflex, '82, 5 V.a / 85 • 5 veerbollen op druk ESCORT 1.4 INJ CLP
5 DRS ROOD
12400KM 1991
versn, stuur- en rernbekr, brengen bij de Citroenspecia- ESCORT 1.6 GT
3 DRS WIT
30000KM 1990
d b l , APK 10/92, nwe uitlaat, list van Zaanstad
ESCORT 1.4 CL SPORT
3 DRS ROOD
49000KM 1987
GARAGE RENÉ SPAAN
ƒ2250 Tel 020-6892064
ESCORT 1.4 CL
5 DRS BEIGE
60500KM 1987
Vissers-pad 11, Krommenie ORION 1.4 INJ CL
4 DRS ZILVER
14000KM 1991
Door part Citroen BX 16 RS
075-281193 of -353788
SIERRA 2.0 INJ. AZUR
4 DRS BLAUW
4500KM 1991
break, grijs kent., ongeblmSIERRA 2.0 SPEC.
4 DRS BLAUW
47000KM 1989
deerd, rood, '88, 75 000 km,
SIERRA 1 8 SPEC.
4 DRS BRUIN
29900KM 1989
ƒ10900. Tel 020-6710316
SIERRA 2.0 INJ. CLP
5 DRS GROEN
59000KM 1989
TIMO DE BRUYN
SCORPIO 2.0 GL AUT
5 DRS BLAUW
76000KM 1988
Voor occasions on reparaties
SCORPIO 2.0 CL
5 DRS GRIJS
85000KM 1988
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
DIVERSE INRUILWAGENS
pnjz Verk van losse onderd.
W O. OPEL KADETT, OPEL ASCONA, SKODA, RENAULT, FIAT
Tel 020-6680820 en 075-702625
E,D.
autoverhuur
Uw CITROENSPECIALIST
biedt aan
BX 16 TGI, Break wit
6-90
BX 14 RE, grijs met . . 2-89
BX 14 E, blgr met . 10-88
BX 14, bord rood .
8-88
Visa 11 RE, bord. rood 3-86
Autobedrijf WIM VAN AALST
Bovag lid Tel 02979-84866
Mijdrecht

zx
ƒ85,- per dag
en o.a. AX, BX
vanaf ƒ40,10 excl. BTW
Tel. 020-6932750
S. Stevmstraat 12a, A'dam

FORD VAN NES WEESP
HOGEWEYSELAAN 97 - TEL. 02940-15443
INRUIL EN FINANCIERING MOGELIJK
BOVAG GARANTIEBEWIJS

Honda

Hyundai

21-12

Meer Waar Voor Uw Geld!
Peugeot
205 XE Accent, rood
205 XE junior, wit
205 XS, donkergrijs met. . '
205 XE Accent, wit
309 GR 1.4 beige
309 GLD rood
309 XRD. d. grijs met
309 GLD rood
309 GL 1.3, rood
309 XE 1.3, blauw
405 GL 1.6i, grijs met
405 SR 1.9 wit
405 GLD blauw met
405 GRD blauw
405 GRD blauw met
505 GR 2.2 in]., grijs met
Fiat Uno 60S, zwart
Renault 9 GTX, Ipg, rood
Toyota Starlet, grijs
Opel Kadett 1.3, wit

45.000
25.000
43000
34.500
32.000
63.000
68.000
63.000
71.000
45.00
28.700
120.000
113.000
109.000
75.000
55.000
49.300
103.000
58.000
96000

Toyota

BROUWER t'i M fi\

01.89 ƒ15.250
01 88
ƒ 13250
01.90 ƒ22.500 Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829
08.87
ƒ12.250
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-636040104.89
ƒ18.950
01.87 ƒ15.250
• „SHOWROOM",
TOYOTA DE GRAAF
01.89 ƒ22.500
de autorubriek
nieuw
-f
gebruikt
01.87 ƒ15.250
voor Amsterdam
Condensatorweg
44
04.87
ƒ13.900
en omgeving.
A'dam-Sl.dijk, mfo-6865511
02.88
ƒ14.250
Tel. 020-6658686.
Ook
zaterdags
07.90
ƒ27.950
02.89
ƒ25.750
Volkswagen
0788
ƒ20.500
01.89 ƒ24.950
06.90
ƒ30.250
KEVER 1200 bj. 78, rood, in
V.W.- en AUDI-specialist
schitterende
staat,
veel
04.89
ƒ31.500
chroom, ƒ9000. 020-6325141.
09 87
ƒ 10.750
BAAS
02,86
ƒ 9.950 Voor nieuwe en gebr. auto's KEVER 1303 S 1600, bj. 1972,
03.88
ƒ11.750 Jacob van Lennepkade 295 uitgeb spartb. + brede ban01.87 ƒ12.750
Tel: 020-6183855.
den, schuifd., APK 15-11-'92,
ƒ5450. Tel. 020-6361178.

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Golf tb diesel, 4-'88, rood, VW PICK-UP, bj. '80, APK okt.
115.000 km, ƒ19.500, 5 drs.
'92, aannemers uitv. ƒ2450,-.
Tel. 02903-3168/3309.
020-6105478.

Volvo

• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
Let op: 440 in (ruil) aktie
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvulHYUNDAI OCCASIONS
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
Fiat
lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd. Bij aankoop van een VOLVO 440 occasion, vierhonderdveertig
met 2 jaar garantie
HONDA CIVIC, 1991, ƒ 24.000,gulden Super Plus Loodvrij GRATIS. (Geldig t/m 15 dec.)
3 regels
ƒ 25,alleen by
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
ALEX V. UDEN, 02520-15278.
Voor elke extra regel
ƒ 11 ,440 GL 18 KPD Rood, A.spoiler
km.
31.000 '89
Bel
voor
nadere
informatie.
mm-prijs
ƒ 5,68
440 GL 18 KPD Smoke/metallic
km.
53.000 '89
KOUDIJS AUTOBEDRIJF B.V.
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
440 GL 18 KPD Lavendel/metalüc
km.
45.000 ' '89
T.T. Vasumweg 32
„SHOWROOM"
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
Croma SX, 05-'91, anthraciet, 9500 km. 440 GL 18 KPD Groen/metallic
km.
43.000 '.'88
(a/d Klaprozenweg A'dam-N)
Postbus 156,
1183 JG Amstelveen
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
L.m velgen + 195/60/15 band., stereopakket ƒ4800.- korting
440 DL 18 KPD D.rood/metallic
km.
32.000 :"89
020-6310615.
1000 AD Amsterdam
Tel. 020-6455451
Tempra 1.6 S, 08-'91, groen met., 7000 km.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
OVERIGE VOLVO-OCCASIONS:
Halte Sneltram: ..Zonnestein"
deelbare acht.bank, met hoofdsteunen . . . .ƒ3100.- korting
740 GL Sedan, airco, LPG, alarm
km. 120.000 '89
UNO
1.5 Automaat, div. options, bj. 10-'91 ƒ2400.- korting
Lada
740 GL Sedan, Turbo-velgen, radio
km. 117.000 '87
Renault
240 Van met ruiten, LPG
km. 160.000 '87
TIPO 1 4 „team", 02-'89, blauw met, 81.000 km.
ƒ18.950.Nu halen en
Voor meer informatie of advies, bel
340 DL 17 3-drs., wit
km.
90.000 '88
TIPO 1 4 DGT, 08-'89, groen met.,
25 000 km
ƒ22.500.LADA BONTEKOE
RENAULT NEVADA 21 GTS, 340
1 augustus 1992
14 3-drs., 5-speed
km.
19.000 '89
TIPO 1 4 DGT, 10-'89, d blauw,
50.000 km.
ƒ20.500.Altijd
aantrekkelijke
occasions
AUTO SERVICE WETTER
Stationcar, grijs met., L.P.G, 340
14 3-drs., 4-speed
km.
60.000 '89
TIPO 1.4 DGT, 04-'90, wit,
35.000 km.
ƒ23.750.- Al onze occasions met ster.
APK gekeurd, BOVAG garantie
betalen *
roofrack enz. m. '90., ƒ 19.950 • 340
14 3-drs., automaat
km.
28.000 '89
TIPO 1.4 DGT, 04-'90, grijs met.,
25.000 km.
ƒ23.950.1 jaar garantie.
Verrijn Stuartweg 6, Diemen. VAN DER POUW - Leaseprijs ƒ538,- p.mnd
360 GLS 20 Sedan
km. 110.000 '85
TIPO 1 6 „team", 06-'88, d blauw
53.000 km.
ƒ18.750.Aanbieding van de week:
Inr.fin. 1-3 jaar garantie mog. 340 GL 14 3-drs,automaat LPG
TEL. 020-6992865.
km.
96.000 '85
TIPO 1 6 „Abarth", 04-'89, wit, 32.000 km.
PEUGEOT
Opel Kadett HB 1 3
CAR TRADE HOLLAND B.V. 340 DL 14 3-drs.,speciaal
km.
55.000 '85
AUDI
Te koop Lada 2104 bj. 1990
verlaagd, spoilerset, L.m. velgen, etc
ƒ24.500.Alfa Romeo
1988, ƒ 14.995'
Badhoevedorp
020-6010680
OVERIGE MERKEN OCCASIONS:
i.v.m. Lease-auto.
TIPO 1.7 Diesel, 01-'89, d. blauw,
120.000 km.
ƒ18.500.- Lada 1200 .. .1986, ƒ 3.950
Merk/type:
b.j.: km.stand:
DAIHATSU Charade TS Speciaal
km.
47.000 '89
AUDI 80 18 S, blauw met LPG,
Peugeot XR 1.3 4/85 95000 RENAULT 4 F6-besiel, dec,
Lada 2104 1.3 1988, ƒ 7.750* Tel. 02503-32461.
TOYOTA Corolla 1.3 GL üftback
km. 41.000 10/86
m '89
ƒ22.950.-.
Peugeot 205 Acc.5/90 46000 '82, i.z.g.st., km.st. 97513
ALFA 33 1 5, bj. '86 lichtgroen
Lada
2105
1.5
1986,
ƒ
3.950
Alle auto's met BOVAG-GARANTIEBEWIJS en N.A.P.-pas.
Leaseprijs
ƒ631. pm.
Lancia
Peugeot 205 XR 10/89 50000 ƒ1950, 020-6123611/6263580.
Lada 2107 1.5 1987, ƒ 5.750*
met, zeer fraaie auto, rijdt perInrfm. 1-3 jaar garantie mog
Peugeot 205 XLD8/89 54400 Renault 5 TL 6-'84, 65.000 km,
Lada
2107
1.6
1988,
ƒ
8.995*
fect, ƒ 7450,- 020-6105478.
Nierop de Vrienden van Uw Volvo
IN
BADHOEVEDORP
CAR TRADE HOLLAND B.V
LANCIA Prisma 1.6. lE Symbol, Peugeot 205 XRD6/87 141000 apk 9-92, roestvnj, z.g.a.n,
Lada Samara 1 5
Vancouverstraat 2-12, Amsterdam-West. 020-6183951
Badhoevedorp 020-6010680.
OFF. FIAT / LANCIA DEALER
4-drs.,
zwart,
met
5-bak,
Leder
Peu. 305 select 3/85 74000 bnd/uitl. ƒ 3950. 020-6320463.
1989,/12.500*
interieur L.m. velgen, enz. Peu. 309 score 8/88 56000
Volvo 343 L . .1982, ƒ 2.500
Renault 5 TR, Inj. 1e eig.
Volvo-occasions
T.k. VOLVO 245 autom. st.car.
nieuwstaat,
m.
'89,
ƒ
14.950.Peu. 309 profil
7/89 19000 Bj. 7-90, zwart, 55.000 km.
Saab 900 GLS1983, ƒ 4.750
Austin
Leaseprijs
421.- pm. Peu. 309 profil
± 35 in voorraad '77, m. trekh. APK t/m 2-'92,
6/90 35000 Tel. 02979-84866.
Zwanenburgerdijk 503,
FIAT CROMA 2.5 Turbo, Diesel Zwanenburg. Tel. 02907-6572
CAR TRADE HOLLAND B.V. Peugeot 309 GR 9/89 56000
Nu halen en
Volvo 740 GL sedan aut. LPG, LPG, ƒ1750,-. Tel. 02995-3309.
grijs met. Stuurbekr. electr.
Inruil, Financ. mogelijk
RENAULT 9 bj. '86, LPG, 1.2 09/87, zilver met., ƒ 22.500.
Austm Metro Surf '84, blauw Austin Mini, bj. '83, rood,
Peugeot
405
GL
3/90
34000
T.k. VOLVO 360 GLE Inj. '84,
1 augustus 1992 ramen enz. m. '90, ƒ19.950.Badhoevedorp 020-6010680
met. Zeer mooi . 4990-. Tel.. zeer fraaie auto ƒ 2950.Peu. 405 GR 1.611/88 104000 Broadway uitv. fraaie auto Volvo 244 GL sedan, 1987, antraciet, 130.000 km, mooi,
Tel.
020-6105478.
Leasepnjs
ƒ 545. pm.
020-6250096.
betalen *
Peu. 405 GR 1.6 4/89 3000 ƒ7950,-. 020-6105478.
d.blauw, 74500 km., ƒ21.500. ƒ 5000. T. 02979-82793, na 18 u.
Inr.fin. 1-3 jaar garantie mog.
Peu. 405GR/break7/89 61000
Volvo 460 GL sedan, 10/90, VOLVO 360 GL, bj. '86, 3 drs,
RENAULT AMSTERDAM
Mazda
CASPARUS
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Peu. 405 Ml 16 1/88 54400
bl.met., 29500 km., ƒ28.750.
Top occasions met 1 jaar
LPG, grijsmet., verkeert i.n.st.
BMW
Badhoevedorp 020-6010680.
FIAT-LANCIA
Peu. 405 SRDT 4/89 70000
Volvo 440 5-drs GLE inj., ƒ7950,-. 020-6105478.
garantie
MAZDA 626 LX, 4-drs. sedan, MAZDA 626 2.0 GLX, Diesel
Peu.
505
GL
1/87
105000
nw.pnjs
ƒ42.450.,
11/88,
blauw
Fiat Uno 45, bj. '84, 5-drs., Beige, metal. m. '89, ƒ 14.950, 5-drs. H.B. Ferranrood, m. '89
Wibautstraat 224
Peu. 605 SRI
5/90 62000
met., ƒ 24.750.
BMW 316 bj. dec. '87, groenPanda 750L Carr. 6/87 55000 A.P.K., goed rijdende auto
020-561 96 11.
ƒ15.950.-. Leasepr. ƒ434. pm.
leaseprijs ƒ410.- p/m.
Bedrijfsautos
Peu. 605 SV 3.0 4/90 88000
11/87 32000 ƒ 3950-Tel. 020-6105478.
Volvo 440 5-drs. 1.7,11/90, wit,
met. 5 versn., licht met velg. Panda 750 L
Inr.fin. 1-3 jaar garantie mog.
Inr.fin.
1-3
jaar
garantie
mog.
O. Kadett 1.3LS 1/87 56000
Panda 750 CL
3/88 36000
42513 km., ƒ23.950.
Inr fine. mog. ƒ14.950CAR
TRADE
HOLLAND
B.V.
Rover
FIAT
VERMEY
B.V.
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Off. BMW-dealer
Mits. Colt 1.2GL 1/87 110000
Panda 750 CL 4x43/86 20000
Volvo 340 3-drs. 1.7, l.met. vel- Merc. 210 Diesel, verl./verh.,
Tel. 020-6105478
Badhoevedorp 020-6010680.
1e Ringdijkstraat 39
Austm Mini E
2/88 34000
Rat Uno 45
11/87 57000 Keuze uit ruim 35 occasions. Badhoevedorp 020-6010680.
gen, spoiler, get.glas, enz., 5-'90, 30.000 km, grijs kent.,
Amsterdam-Oost
Off. ROVER DEALER:
aann.uitv., met vele extra's,
Mazda 626 Coupé 2.0 12 v. Volvo 440 GLE 3/89 85000
Fiat Uno 45 Jolly 6/88 64000 A.Philipsweg 13, Uithoorn.
1988, wit, ƒ 126.500.
• „SHOWROOM".
Mazda
323
1.5
GLX
'87,
duurPim v. Rootselaar, Rhôneweg
ƒ38.000 excl. B.T.W.
Fiat Uno 45 S
9/89 50000 Tel. 02975-62020.
De autorubriek voor
ste uitv. Nwe Apk. ƒ12.500.-. GLX, bj. '89, d.gnjs met Pull- F. Sierra 2.0, 4-drs1/89 35000
Occasions
40-42, A'dam-Sl.dijk,- 6131375
02907-6572
man-bekl., elektr. ram. deurFiat Uno 45 I.E. 1/91 7000 GOUDSMIT FIAT Amstelveen Inr. mog. Tel.: 020-6250096.
Amsterdam en omgeving.
Ook voor A'dam-Noord.
3-, 5-, 6-, en 7-sene
vergr. etc. Inr. en fmanc. mog. ALLE AUTO'S A.N.W.B.
Fiat Uno 60 Sel. 12/87 31000
Keuze uit 50 gouden FiatOplage 750.000 ex.
bj. '83 t/m '91
GEKEURD EN BOVAG
Accessoires en
Elke week in Het Parool en F.Tempra SX 1.611/90 10000 occasions. Tel.: 020-6470909
Mercedes Benz ƒ17.950. Tel. 020-6105478.
Record voor Rover
Inruil/leasing/fmancienng
GARANTIE BEWIJS
1/89 80000
alle uitgaven van WEEKMEDIA. Fiat Uno Lido
onderdelen
Rover
114
GTI
6-'91
Fiat Tipo 2.0 GT 1/89 20000
Tel. 020-6658686.
Mini
Ferrari
M.B. 190 D2.5, kl. bruin, verl.
Metro 1.3 Summer . . . . 7-'86
*MAX ƒ 10.000,-, vraag
Lancia Ypsilon
5/87 58000
Uw
volvo-dealer
sportvlg.bj 11-87, ƒ 34000, af st.
Metro 1.3 GT
3-'87
AUTOBANDEN-UITVERKOOP
onze voorwaarden
L Dedra 1.6 I.E. 1/90 23000 Zelf rijden in FERRARI 308
MINI 1000 '82, APK, 77.000
Meeuwenlaan 128
bed., alarm. 020-6975346.
Citroen
Laagste prijzen in Amsterdam
Maestro 1.6 Mayfair
1-'87
Lancia Thema TD1/87 140000 GTSi (Type Magnum)
km., oranje/rood, i.g.st.
Tel. 020-6369222
Van Hallstraat 73, tel. 6865689
Rover 3500 v.d. Plas
1-'85
v.d. POUW PEUGEOT
Lancia Thema 6V 1/87 107000 PORSCHE 911 Carrera Targa
Ook voor leasing
Vr.pr. ƒ3000. 020-6717159.
Nissan
Rover 3500 P6
3-77
02940-15110
Seat Marbella GL 3/90 11000 voor trouwen, Uniek! 2 verlengBX RD break, '89, ƒ 18.500,AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Nu halen'en
AMSTELLANDLAAN 1,
Renault 5 TL
3/86 89000 de Lincoln's 7,85 m. lang, wit
BX 19 TRD,
'89, ƒ 17.500,Klaar terwijl u wacht.
,020-6949266
NISSAN SUNNY, Florida 1.7
Mitsubishi
Algemeen
WEESP
3 x BX 19 TRD,'88,v^ 13.000,Ruilstarters en dynamo's.
1 augustus 1992
en blauw, type '91. Bel
Diesel
5-drs.,
Stationcar,
blauw
ALLE AUTO'S A.N.W.B.
BX 19 D,
'88, ƒ12.900,Valkenburgerstraat 134.
Rover Dealer
Meijers BV: 030-444411.
met. L.m. velgen enz. m. '89, GOLDCAR AMSTELVEEN
betalen *
HADU AUTO'S, geopend van
GEKEURD EN BOVAG
BX 19 D,
'84, ƒ 4.500,Tel. 020-6240748.
MINOR
MOTORCARS
ƒ
14.950.leaseprijs
ƒ
389
p/m.
Keuze
uit
15
gouden
Mitsubishi
9.00
tot
19.00
uur.
Inr./financ.
GARANTIE BEWIJS
BX 19 TRS br.aut.'Sgj' 24.900,OTO//ICI
Saab
biedt aan:
Inr.fin. 1-3 jaar garantie mog.
Grote
sortering
ONDERDELEN
occasions.
Tel.
020-6433733.
mog.
Alle
auto's
1
jaar
APK.
BX 19 TRS
• „SHOWROOM",
Rover 821 SI, 07/88,56000 km., 5x BMW 316 De luxe, '85/'86, van schade-auto's, alle
CAR TRADE HOLLAND BV.
CITROEN
*MAX ƒ 10.000,-, vraag
LPG,
'89, ƒ19.900,de autorubriek m
MITSUBISHI
COLT
1500
GL,
Saab 99 GL, '82, LPG, 178.000 ƒ 19.750,Badhoevedorp 020-6010680
merken, alle bouwjaren.
onze voorwaarden
BX 16 TGE
'9Q,f 18.900,Het Parool en Weekmedia.
3-deurs, kleur metallic beige, km, APK tot 08-'92, in prima st. Rover 820 l Sedan, 08/88, sportvelg. v.a. ƒ9950.RAVENSTLJN, 02502-45435.
Alfa Romeo 33 1.3 S, '89, 5NISSAN CHERRY 1.3 DX, bj. 62.000 km, aug. 1987, APK-Pr. ƒ3800. Tel. 020-6654882.
Huis aan huis m heel
BX16TRILPG,'89, ƒ15.500,- C. Visa 11RE, LPG1/86 89000
d.rood, 80000 km., ƒ 18.500,Lid Nevar.
bak, ƒ13.500. Ford Escort 1.6
CASPARUS FIAT-LANCIA
'83, APK, goed rijdende auto gekeurd, prijs ƒ 11.500.
Amsterdam en omgeving.
BX 16 RS LPG,'88, ƒ 12.750,- Citroen AX 1.0 10/88 20000
Rover 114 GTA, 06/91, rood, dies.,
'89, 5-bak,
nieuw
SAAB SERVICE
Citroen BX 1.6 TRI9/86 74000
02940-15108
ƒ2950,-. 020-6105478.
BX 16 RE, st.bekr.,
Oplage 750.000 ex.
Tel. 02992-1511.
9000 km
ƒ 15.950. BMW 320 Autom., '82,
MOLENAAR
Service en
AMSTELLANDLAAN 1,
'89, ƒ16.500,- Citroen BX 1 6 TRI4/87 100000
Tel. 020-6658686.
Rover 213 S, 03/88, 78000 km, sportvelg., ƒ5500. Ford Sierra
NISSAN MICRA autom. 1989, Mitsubishi Galant 1.6 GLX, bj.
onderh., rep., apk
WEESP
BX 14 TE gr.m.'90, ƒ 17.500,- Citroen BX 1.9 GTI2/87 66000
Strata-grey
met
LPG
reparatie
wegens
omst.h.
ƒ
16.500.
Inl.
'86,
wit,
LPG,
zeer
nette
auto
1.8
Luxe,
'88,
LPG,
deurvergr.
3/90 80.000
BX 14 RE,
'89, ƒ 13.900,- Citroen BXD
en diverse andere
02503-30878.
ƒ7950.- Tel. 020-6105478.
ƒ 12.750. Mazda 323 Luxe, '86,
Nieuwe
BX 14 RE LPG,'89, ƒ 13.900,- Lancia Delta GT "San Remo"
Ford
gebruikte Rovers
5-bak, 5-drs., ƒ8950.- BMW APK + grote beurt v.a. ƒ299
Royal Class Saab's
2/89 76600
T.k. Bluebird stat. diesel, 12-'82 • „SHOWROOM" verschijnt
BX 14 RE,
'85, ƒ 6.950,DIESELSERVICE;
v.a. ƒ 20.500,-ü
Minor Motorcars BV 520i De luxe, '84, LPG, ƒ 7950.APK, 151.000 km, ƒ3100. Tel.:
AX11TGE,nov.'89, ƒ11.900,- Lancia Thema Turbo l.E.
huis aan huis m geheel
Ford Escort Luxe, '84, nieuw, brandstofpompen; verstuivers;
5/88 92000
Sloterkade 40-44, A'dam
C
15
Diesel
be± 14 GEBRUIKTE FORD SCORPIO 20 GL, zwart 020-6437002/02503-36175.
Amsterdam en omgeving.
ƒ5950. Opel Kadett 1.3 S, '86, cil.koppen vlakken. Garage/
Hoofddorp, 02503-14097
tel. 020-61/7975
stel
'89, ƒ 9.950,- Lancia Thema Pininfanna
met div. opties, m. '90,
motorenrevisie FEENSTRA,
1e eig., ƒ8950. Citroen CX
8/87 100000
CX Pallas Diesel
ƒ18950- Leasepr/506.- pm.
Opel
Break Van Dies., '85, ƒ5750. Industrieweg 27, Duivendrecht,
'83, ƒ V3.950,- Panda 750CL 4x43/86 20000
Inr.fin. 1-3 jaar garantie mog.
tel. 020-6980639.
Suzuki
Alfa Romeo 1.5 Sprint, '82,
F. Escort 1.4
4/90 24000
CAR TRADE HOLLAND B.V. OPEL Kadett 1.3., LS, 4-drs.
Opel Ascona 20 SR bj. 9-79,
Visa Garage
in perfecte
5-bak, ƒ 3950. Mitsubishi
APK keuring zonder afspraak,
Badhoevedorp 020-6010680. Sedan, rood, L.P.G., Div.
Apk, sept. '92 ƒ 900.-.
Houtmankade 37
Sapporo2000GSR, '85, ƒ 8950. Ook reparaties en onderhoud.
ALLE AUTO'S A N.W B.
A 1 conditie
Tel.: 02972-1689.
opties, m. '90, ƒ16.950.-,
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
Amsterdam, 020-6278410.
VW Golf De luxe, '88, Lpg, 1eGarage West-Center, 2e
GEKEURD EN BOVAG
ƒ 462 p/m. Opel Corsa 1.2 TR.bj. '85, APK
Citroen BX, TRD, bj. '84, wit, Leaseprijs
2.0,
2.0i,
2.4i,
2.9i
voor
Amsterdam,
diverse
occasions
in
voorraad,
eig. ƒ 14.750. Fiat Uno 55 S,'86,
GARANTIE BEWIJS
C 15 D
'89
APK, 8-'92, goed onderhouden Inr.fin. 1-3 jaar garantie mog. maart '92, vaste prijs ƒ6.250. Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100. 5-bak, ƒ 6500. VW Passat die- Helmerstr. 15, tel. 020-6122476.
Diesel, 5-bak, L.P.G.
BX 16 T2I
'89
CAR TRADE HOLLAND BV
A.P.K. KEURINGSSTATION
auto
ƒ
6450,
Tel
020-6105478.
Tel.
02977-26599.
Showroom/werkp!./magz.
Minervalaan
85,
020-6793249/6713581
sel, '87, 5-bak, 4-drs., ƒ 10.950.
Prijzen van ƒ19850*MAX ƒ 10.000,-, vraag
BX TRD, Turbo
'88
Badhoevedorp 020-6010680
Keuren zonder afspraak
Renault 21 GTD, '88, 5-bak,
tot ƒ 42.650FORD ESCORT 1.61 CL, bj.
onze voorwaarden
Opel Kadett 1.3 Inj., 1e eig.
BX 14 RE
'88
Van Deinum - Suzuki-dealer
Feenstra & Jimmink
ƒ 13.950. Mitsubishi Colt Diesel,
'87, nov. spr. velg. met.lak sun- OPEL Omega, 1.8 LS, 5-drs., b.j. 9-89, zwart, 27.000 km.
BX 14 E
'87
Bel voor informatie
Asterweg 24A A'dam 6364702
Diverse Suzuki occasions m voorraad
Caravan
(Stationcar),
blauw,
'85,
ƒ
7950.
BMW
732i
Autom.,
roof
ƒ
11.950-.
020-6105478.
OTO//ICI CITROEN
Tel.
02979-84866.
Peugeot D J 5 D 1400
OFF FORD DEALER
Nu nog makkelijker bereikbaar via de nieuwe toegangsweg!
'83, sportvelg, ƒ 8500. Opel
Voor AUTOSCHADE en richt02940-16661
6-pers
'89
v. KALMTHOUT & v. NIEL bv. Ford Sierra 2.3 CL diesel '88, L.P.G.-o.b. m. '89, div. opties, Opel Kadett 1.8 S, bj.,'88, clubJarmuiden 29, Amsterdam Sloterdijk, tel. 020-6148933
nieuwstaat
ƒ21.950.Rekord 2.0 S Stationcar, '86, specialist met prof. app. APK,
HOGEWEYSELAAN 21,
GARAGE UIT DE BRAND,
Marktplein 11-29, Hoofddorp nwe Apk. zeer mooi ƒ 14.990.
uitv.,
rood,
3-drs.,
seryiceboek.
Leasepnjs
ƒ 599.- p/m.
5-drs ƒ8750. Ford Sierra 1.6 aswerk en reparatie Autobedr.
WEESP
Tel. 075-163008.
02503-13441.
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
Inr. mog. 020-6250096.
Inr.fin. 1-3 jaar garantie mog. aanw. i.nw.st. Inr./fin. mog.
Luxe stationcar, '85, ƒ7950. BEEN, Aalsm.dijk 386. Aalsƒ
13.950.Tel.
020-6105478.
voor
A'dam
Noord
e.o.
CAR TRADE HOLLAND BV
Ford Escort 1.6 Autom., '85, meerderbrug. Tel 02977-27262.
Dorpsstraat
74
Landsmeer
02908-4343.
Badhoevedorp 020-6010680
radio/cass., 1e eig., ƒ7750.
OPEL KADETT bj. '81, 4 drs.,
APK, rijdt als nieuw ƒ2950,-.
Volvo 340 Autom., '83,
Suzuki-dealer biedt aan:
Autofinanciering
Operational
Seat
splinternw. ƒ3950. Honda
020-6105478.
SWIFT 1.3 GTI, 07-'91, 9000
Prelude
Autom.
'82,
schuifd.,
km.,
zw.
met.,
s.roof,/
27.750,en verzekering
Opel Kadett GSi 1.8, bj. '85,
SWIFT 1.3 GTI, 01-'91, 19000 SEAT RONDA, bj. '85, dies. 5 ƒ4950. Honda Prelude EX
wit, 15 inch sportv., stereo,
'86,
stuurbekr.
VAN NIEUWt OF RECENTE extra set bnd., lichte park.sch. km., wit, met alarm, ƒ26.950,- drs. APK, als nieuw, rijdt per- Autom.,
Auto goed en goedkoop
ƒ 13.500. Opel Rekord 2.0 S.,
AUTOMOBIELEN
SWIFT 1.3 GTI, 03-'89, 62000 fect ƒ 3950,-. 020-6105478.
verzekerd, mnd/kwart. bet.
deur, i.g st., ƒ 14.950.
'83,
LPG,
ƒ
3995.
Opel
Ascona
ZONDER AANBETALING
km.,
wit,
el.
ramen,
ƒ
18.750,SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
Alle verz. CELIE 020-6416607.
Tel. 020-6105478.
1.6 S, H.B. '87, 5-drs., ƒ 6500.OOK VOOR PARTICULIEREN
SWIFT 1.0 GA, 11-'90, 20000
v.d. Madeweg 23,
Opel Manta 1.8 S, bj., '82, wit km., rood, compleetj 16.500,Citroen
BX
dies.,
'85,
5-drs.,
VOORBEELD NIEUWE
A'dam - 020-6686146.
Autoverhuur
A.P.K., incl. stereo, auto verk. SWIFT 1.0 GL, 08-'85, 80000
ƒ 7950. Oldsmobile Cutlass
AUTOBOULEVARD
OPEL CORSO
Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort.
in perfecte staat ƒ 4.950.Brougham, '81, ƒ3950. Ford
km., rood,
ƒ 7.750,In
Het
Parool
en
in
de
maar
liefst
18(0
nieuwsen
huis-aankomt dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?
Tel. 020-6105478.
525,Taunus
1.6 Luxus, '82,
' Bij
ALTO Chique, 01-'90, 24000
Skoda
Lpg.J2950. Opel Rekord
Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt huisbladen van Weekmedia die m Groot Amsterdam
EXCLUSIEF BTW
ƒ 12.250,Opel Manta CC 2.0, b.j. '79, km., zwart met.,
2.0 S, '82, ƒ 1750.
worden verspreid Totale oplage 750.000 exemplaren.
u contact met zo'n 750.000 potentiële kopers.
APK 28-11-'92,150.000 km., 1e ALTO GL, 02-'88, 41000 km.,
T.k. SKODA 105 S,
En nog vele andere auto's.
grijs metallic, ƒ 9.250,eig. bekend, pr. ƒ2950.
niet duur!!!
b.j. '87, APK '92, ƒ2200,Hadu Auto's, Elandsgracht 5ANDERE MERKEN: Nissan
Tel. 070-3935559.
Studenten
10 % korting,
Tel.
020-6734899.
13,
hoek
Prinsengracht
302bon
Sunny Florida 1600 SLX, 04-'89,
Geef nu uw advertentie
T.k. Opel Kadett 1.6 S caravan
304,
Amsterdam-C., 020- -auto-ambulance & oprijauto'
60000 km., grijs
metallic,
NIEUWE
MEERDIJK
399
In 4 dagen zo'n 750.000
stat., bj. '85, 5 drs, APK, i.pr.st.
-9-pers. bussen en pick-up's
Adverteren m
6221469 of 6221638
alarm,
ƒ 18.750,Ja, ik wil mijn auto verkopen Plaats daarom de onderstaande tekst zo
BADHOEVEDORP
ƒ 5.750: 020-6434978.
„SHOWROOM"
vonkende verkoopLUYKX BV
±50 auto's, APK gek. Den Avond- en nachttar.:
spoedig mogelijk in de autorubriek SHOWROOM Ik sluit een betaal-/
TELEF 020-6010680/6010674
Tel. 020 - 665.86.86
contacten.
Van part. Opel Kadett 1.3 S O Badhoevedorp, 020-6594330
Brielstr. 18, A'dam, zijstr. Haar- bestelwagen afhalen na 17.30
eurocheque ter waarde van de kosten van de advertentie in
FAX 020-6041367
type 81, Apk gek. 5-drs. spec.
lemmerw.
bij
molen. uur en de volgende morgen
Naam
Corsa City 1.2, grijs kent., 1987, uitv. ƒ 2450.-: 01390-38503
om 8.00 uur retour
020-844079. Tevens INKOOP.
Subaru
prima auto van 1e eig. ƒ 6500,-.
tegen 4 uur-tanef.
Adres
Peugeot
205
Diesel,
'88,
Zeilemaker-Opel
Tel.: 02993-67017.
020-6794842, 020-6908683.
ƒ13.750.-,
Peugeot
205
XL
INRUILWAGENS
Postcode + Plaats
Div. Opel Kadetts bj. '80 - '83,
RADIATEURENMagnum, '89, ƒ 14.500,-, BMW BLOKSMA
WEERE B.V.
Constant keuze uit 100 auto's
v/h Museum autobedrijven 318 i, 5-bak, '81. ƒ 3.950,v.a. ƒ1950.- t/m ƒ3950.- Alle
warmtewisselaars, KapoeasTelefoonnummer
Handtekening _
Burg. D. Kooimanv.ag 7,
auto's A.P.K. Tel 020-6105478.
Legacy- Mini Jumbo
Opel Ascona 16 S HB, '83, weg 17, A'dam, 020-6148385.
Purmerend 02C 0-22551.
Schrijf hier in blokletters uw tekst, 1 letter per hokje. Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
ƒ 3.950.-Nissan Cherry 1.3 DX,
1992 modellen
In PRIJS gelijk,
1 letter Minstens 3 regels beschrijven Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
_ r s |nc|
s exc|
'83, ƒ 2.950,nu bij ons in de showrroom
*AAA MATZER BV*
in SERVICE beter!
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost
6% BTW 6% BTW
VAN OSTADE GARAGE
Div. personenwagens v.a. ƒ 25,
Alle kleuren en types
Mooy en Zoon:
v. Ostadestr.182, 020-6625428, div. bestelwagens v.a 11-17 m3
ZUIDWIJK MINERVALAAN
al 16 jaar uw
direkt
uit
voorraad
maandag t/m vrijdag.
+ autoambulance 020-6630836
Peugeoi-dealer
Subaru-dealer voor
AMSTERDAM - ZUID
leverbaar
Amsterdam, Amstelveen e.o.
205 Accent '86
ƒ 9.900
Ook het juiste adres voor
Peugeot-dealer
Ook voor een gegarandeerde
Rijscholen
205 Accent '87
ƒ11.950
een goede occasion
AMSTERDAM,
occasion.
205 Accent '88
ƒ 12.500
sinds 1930
205 Accent '90
ƒ 16.750
Autobedrijf Heere
Het adres voor de betere
205 Junior '87
ƒ11.850 . • • • ' . Ceintuurbaan 2 2 5
LEEUWEKEUR
205 GR 1.3'85
ƒ10.750 :
Tel.<020-6§22204, . Ruysdaelkade75, A'dam-O.Z.
gebruikte auto's
205 GR 1.4 '87
ƒ12.950 Gfcnderdagavorid koopavond.
Irifo'020-6623167.-6732853
3 of 12 maanden garantie
205 GTI 1.9 '91
ƒ35.750
Inruil en financiering mogelijk 309 XR 1.4 '89
ƒ 15.500 De enige off. SUBARU DEAAdres: Baarsjesweg 249-253, 405 GL Diesel '89 .. .ƒ 19.750 LER + occ. voor Purmerend
A'dam, tel. 020-6121824.
504 Coupe 6 cyl.'75 .ƒ25.000 e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
Talbot
02999-278, Jisperweg 39-40.
20 Rijlessen & examen aanvragen ƒ 895,605 SV 3.0 '90
ƒ42.500
Motorpakket inclusief examen-aanvraag ƒ685,Fiat Panda 34 '85 .. .ƒ 4.950
AUTO SERVICE WETTER
Sunbeam
autom.
1.6
GLS
'81
PEUGEOT 205 XR, 11-'84,
Snelcursus in 2 of 3 weken
Renault 5 GTX '89 . .ƒ 17.950
Nu te koop: onze Subaru
2-drs.
orig.
55.000
km
ƒ2250.kleur wit, ƒ 8.750,Spoedcursus theorie in 1 dag
3-12 mnd. gar. Inr., fin. en
Mini Jumbo Demo.
l.v.m.
leeft.
02976-62174
Tel. 02902-1697/1981.
Diverse merken auto's, ook automaat
verz. mog. Ook inkoop.
Opsturen m een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/
Subaru Legacy 1.8 GL
Halen & brengen. Theoriecursus op video grrtis
Minervalaan 86, 020-6629517.
TALBOT Bestel, grijs kent., bj.
Peugeot 205 XS, 1988, wit.
Rokm 110, Amsterdam Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan der Helende
met veel accessoires
Ruys de Beerenbrouckstraat 157
Donderdags koopavond.
nov. '83, APK tot dec. '92.
VAKGARAGE NIPPON,
Meesters 421 B, Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33. Zandvoort, Gasthuisplein 12
Zwanenburgerdijk 503
Tel.: 020-6138473. ,'
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
02503-16679
Zwanenburg. Tel. 02907-6572 Vr.pr. ƒ 2000. Tel. 020-6927392.
HONDA CIVIC bj '86, wit,
i.z.g.st. ƒ9750, APK 11-'92:
02990-39978.

Company Cars

Over garantie gesproken

AUTOKROOY

020-665 86 86

GEBR. HAAKER B.V.
Info 020 - 6594859

Asmoco

Van Vloten
Amsterdam

020-6943093

Scorpio's

leasing

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop

Ouke Baas

Car Trade
Holland BV

Moor EN ZOON

Peugeot

Cobussen

5 STERREN AUTO EN
MOTORRIJSCHOOL

Auto's in

vliegen de deur uit!

•WEEKMEDIA 22

DONDERDAG 28 NOVEMBER 1991

de culinaire dinsdag

-WEKEN LANG
-SPARMERKEN
-LAGE PRIJZEN

ledere dinsdag staat er achter ons fornuis een gastkok die
zijn of haar speciale dagschotel bereidt.

Nog steeds! Tot 31 december!
GRATIS bon voor een portretfoto
te maken bij Foto Boomgaard
Grote Krocht Zandvoort.

SPAR-NÖORD

de culinaire dinsdag

3 december Rob Bouwman & Dirk Buwalda . . .
Het 4 sterren duo
10 december Fred Drogtrop .... Casinoroulette-schotel
17 december Rob v. Zoelen & Mark Holtrop . Culinair feest

Maandagochtend geopend

en nog vele anderen

haltestraat 58, zandvoort. 02507 - 15111

bij: elke behandeling bij
Rode kool met
appeltjes
pak 450 gr.

Roomboter
Stroopwafels
8 st.

Koffieroom
flesje
200 ml.

Macaroni of
spaghetti
pak 500 gr.

/ V ƒ1,-

/V

Krentenbollen Stokbrood wit

Spaanse navelina
sinaasappelen

Gevraagd

Henny's Hairline

Fulltime
medewerkster

Dames- en Herensalon
Tolweg 20 Zandvoort
Zonder afspraak

17 a 18 jaar

-j

Tip: leuk kerstkadoï

3.98

Eieren
klasse 2 br.

Gemarineerde
LV.-sticks

Stegeman
Boerenbraadham
.

kilo'."'-''-'•'••

doos 10 st.

U had het al gezien: dit is een auto-advertentie.

wasser op de achterruit.

met voordeel, een adver-

Een auto met een prijs,

tentie metaktiemodellen.

waarvan we u zeer

Het is dan ook
DE PEUGEOT 205 ACCENT VANAF F 20 850.-,
NU MET F1.000,- AAN GRATIS ACCESSOIRES OF

Altijd volop parkeergelegenheid

NU HALEN, l JULI 1992 BETALEN'

CELSIUSSTRAAT 192

benzinc-injectiemotor en compleet tot en met de wis/

Een advertentie met aanbiedingen, een advertentie

2.39

4.95

1.99

aanbevelen

hem

Nemen we eerst de Peugeot 405 Réfcrence in ogenschouw. Een
tijdelijk

eens

'n advertentie die u wil

te vergelijken met die

aansporen om naar een

van z'n

DE PEUGEOT 309 XL 11 (44,1 CEE KW. 60 PK)
SOIRES. OF NU HALEN, l JULI 1992 BETALEN •

"Zakcnauto

van onderstaande

Voor de
verandering:
'n glad
verhaal van
een autofabrikant.

wil aanzetten om een Peugeot te kopen. Maar is het

Verkrijgbaar met 5-versnellingsbak, zowel in sedan-

daarom ook een glad verhaal?

als in break-uitvoering, zowel met benzinemotoren

vanzelfsprekend

ling, de Peugeot 106.
U vindt daar ook onze
limousine. Inderdaad, de

(1.6 of 1.9 liter) als met een dieselmotor. En standaard

lot zover de speciale aanbiedingen van Peugeot.

Peugeot 205 met een pittige 1.1 liter injectiemotor, goed

Maar ook de overheid heeft nog een bijzondere ver-

voor 44,1 CEE kW (60 pk). Hij is standaard voorzien van

rassing voor u in petto. Want mocht u nog twijfelen of

een riante hoeveelheid onderschei-

dit wel het juiste moment is om aan

dende extra's, waaronder speciale

een nieuwe Peugeot te denken: vanaf

bekleding, full-cover wielplaten,

l januari 1992 zal de overheids-

wis/was installatie achter en brede

subsidie op benzine-auto's met kata-

stootstrips rondom.

lysator omlaag gaan.

In de praktijk betekent dit, dat een nieuwe

auto met benzinemotor u vanaf die datum
minimaal f 900,-méér zal gaan kosten.
Wanneer u echter tussen nu en 31

DE PEUGEOT 205 ROLANO GARROS
BEPERKT LEVERBAAR VOOR F 31795,-.

december besluit om een nieuwe Peugeot te

tieve 205 Roland Garros. Voorzien van een

kopen uit de voorraad bij onze dealers, dan

krachtige 1.4 liter injectiemotor (55 CEE kW;

kunt u deze kostenstijging vermijden.
Want zelfs als u uw auto pas in ja-

75 pk) en standaard geleverd met heel ple-

nuari '92 laat registreren, geldt die prijsver-

zierige extra's zoals centrale vergrendeling,

S I N O E R'

een glazen schuifdak, elektrisch bedienbare voorportier-

De tweede speciale 309 heet Select. Deze versie

heeft een pittige 1.4 benzine-injectiemotor of een fluister-

Enfin.

fraai afgewerkte witlederen zijkanten en rode veiligheids-

stille 1.9 dieselmotor. Tijdelijk met een voordeelpakket,

Als u heel eerlijk

gordels. Dit model is beperkt leverbaar en in slechts één

waarin behalve de wis/

bent, zult u moe-

kleur: 't exclusieve Roland Garros groen-metallic.

wasser op de achterruit

ten toegeven dat

ook een fraai glazen

we u enorm zijn

schuifdak. Waar nog bij

meegevallen. Niks glad verkoopverhaal, maar een rond-

maar ook qua uitvoering de top van de 205-range vertegenwoordigt: de Gentry. Met 'n heel ambitieuze 1.9 liter
injectie-motor (75 CEE kW; 105 pk), en verder maar liefst

Wasinsfallaties
OOK ZO DOL OP AUTO-POETSEN ?
T.C.P. CAR-POLISH DOET HET VOOR U
Werkplaats. 3e Schinkelstraat 49,
Amsterdam. Tel.- 020-6620530.

Rijscholen
/Autorijschool Nova
Lid BOVAG

Kerstaanbieding
spoedcursus
ƒ875 incl. examen
Bel info: 020-6464778
Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel.- 020-6932074.

1e 5 AUTOrijlessen + 1e 3
MOTORrijlessen a ƒ 25 per les.
Michel geeft les m div. talen
020-6853683, b.g g. 6181775,
075-174996 en 02990-34768
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam 020-6942145

Auto's te koop
gevraagd

HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto, a contant,
met vrijwanngsbewijs.
Tel 02990-37825.
INKOOP AUTO'S, ± ANWBpr., snelle afw. a contant m.
vrijw. bew., def. geen bezw.
Tel 020-6108280/6149352.

Centerparts

Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico: ong.
PTT-vrijwarmg RDW

dak, lederen bekleding, notehouten deurstrips, verwarmde

heeft 'n aantrekkelijk pakket aan extra's met onder meer

buitenspiegels en lichtmetalen 8-spaaks velgen.

een digitale klok, een elektronische toerenteller, een in

de bocht willen krijgen. Komen wij tóch nog met een

twee delen neerklapbare achterbank en een in de lende-

glibberig aanbod. Want mocht u inderdaad een nieuwe

nen verstelbare bestuurdersstoel.

Peugeot 205, 309 of 405 kopen tussen nu en 31 decem-

De Gentry is er in Vert Sorrento of Beige Mayfair,
twee schitterende vernis-metaallakken. Dit alles klinkt net
zo exclusief als de Gentry
is. Hij is uiterst beperkt

vraagt sloop- en schadewagens. Origineel R.D.W.-vnjwa(s)loopauto's
• „SHOWROOM":
nng. De hoogste prijs en geen
HOOGSTE PRIJS
DG autorubnek voor
risico. Tel. 6107942 of 6107946.
Tel. 020-6198691
Amsterdam en omgeving.
Grote sortering ONDERDELEN
Oplage 750.000 ex.
van allJ schade-auto's, alle AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
Elke week m Het Parool en
merken, alle bouwjaren.
gehaald. Autosloperij Jan
alle uitgaven van WEEKMEDIA.
Ravenstijn, 02502-5435.
Tel. 020-6361178 / 02907-6248.
Tel 020-6658686.

Voor alle Peugeots 205 (behalve de Roland Garros
en de Gentry) en alle Peugeots 309 geldt trouwens, dat

leverbaar (u zult 'm dan

we u hier eigenlijk niet precies kunrv.'n vertellen hóe

ook jammer genoeg niet

compleet ze worden afgeleverd.

bij elke dealer vinden).

DE PEUGEOT 205 GENTRY.
UITERST BEPERKT LEVERBAAR VOOR F 44 500,-

Tot zover de Peugeot 205.

Vervolgen we met een drietal speciale versies van
de uiterst betrouwbare 309, die daarmee een nóg concurrerender aanbod in zijn klasse wordt.
Deze uitvoeringen zijn alledrie verkrijgbaar in zowel

Want tot 31 december zitten er ook nog gratis accessoires naar uw keuze op, ter waarde van f 1.000,- (incl.

ber, dan krijgt u daar een anti slipcursus bij (dit geldt
ook voor de aktiemodellen).
Een professionele cursus, van een dag lang. Onder
zeer deskundige, erkende begeleiding. Op de speciale
terreinen van één van de gerenommeerde anti-slip.scholen
waar u uit kunt kiezen. Gratis. Geheel verzorgd.
Een aanbod, dat weliswaar niets kan toevoegen aan

BTW en montage).

de toch al formidabele wegligging van een Peugeot Maar

In plaats van dit

wel aan uw grip op de weg.

aanbod kunt u ook kie-

Tja, en dat lijkt clan toch weer verdacht veel op een

zen voor'n aantrekkelijke

3- als 5-deurs versies. Om te beginnen is er de Peugeot

financiering: nu

309 XL 1.1, een model met een 44,1 CEE kW (60 pk)

l juli 1992 pas betalen'.

halen,

DE PEUGEOT 309 PLUS VANAF F 26 OK.-.

aanbod, dat u eigenlijk niet kan laten glippen.

INCL F1800.-VOORDEEL MET F1000.-AAN GRATIS

ACCESSOIRES OF NU HALEN, i JULI 1992 BETALEN-

Maar ja. U was gewaarschuwd.

T/m 31 december bij Peugeot:
gratis anti-slipcursus en vele andere aanbiedingen.

Campers

VOLKSWAGEN LT 28, Camper
1 mnd , gebr. v.v. vele extra's
ƒ 22.500.- ADVENTURE CARS
Tel.: 02908-6499.

leiding langs een aantal aanbiedingen die van zichzelf al
aantrekkelijk genoeg zijn om nader te gaan bekijken.
JVlaar dan. Dan wagen we ons tóch nog op een

Koop- of VERKOOPPLANBovag erk. Rijschool Veronica NEN? Bel dan snel Nationale
. .Celie 1e 10 lessen ƒ42, 50 p.u. Niassstr. 29, A'dam. Voor 60 Occasionlijn. 023-365206
Spoedcursus ƒ 1555. Theorie mm. ƒ40, 45 mm. ƒ30. Info
proefex. a ƒ 6,25. 020-6416607. Rijschool Veronica. 6656955.

Autosloperijen

ACCESSOIRES OF NU HALEN, l JULI 1992 BETALEN •

komt, dat de Select is
uitgevoerd in een aantal

hellend vlak. Blijkt dat wij u tóch nog anderszins door

Te koop gevr. Peugeots 404
504,505, J5, 604 TD. Schade ot
sloop.
Autocommerce,
023-338895.
DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vrijw.bewijs. Tel. 020-6105478.

DE PEUGEOT 309 SELECT VANAF F 26 070,-.
INCL. F 2 160,- VOORDEEL MET F1000,- AAN GRATIS

DE PEUGEOT 405 GLX VANAF F 32 500.-. STANDAARD
MET GETINT GLAS RONDOM EN CENTRALE VERGRENDELING

mooie metallic lakken. De Peugeot 309 Plus vervolgens,

'n anti-blokkeersysteem, stuurbekrachtiging, glazen schuifHet HOOGSTE BOD''' Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop, sloop en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

hoging nog niet.

ruiten, lichtmetalen velgen, lederen stuurwiel, stoelen met

Komen we aan bij de 205 die niet alleen qua prijs,

•PRINSENHOFSTRAAT 7
002507-20072
T/O GARAGE VERSTEEGE
Maandags gesloten

is de 405 GLX. Een zeer aan-

^Lioals om te beginnen de Accent. De Accent is een

Dan: de spor-

Nu

hier in het bijzonder onder de
aandacht willen brengen,

rondom en centrale vergrendeling.

kleur Bleu Miami.

. Laxute kans voor deze prijs in 199L

Het laatste model dat we

onze 309 en onze 405 een aantal speciale uitvoeringen.

opvallende metallic

tJUU,"

en stuurbekrachtiging.

Peugeot 605. En tot 31 december vindt u er van onze 205,

En vanaf nu is 'ie

• vrije irm zlg-ug machine
• 10 praktische steekpatronen, waaronder diverse strctchsteken
• automatisch knoopsgaten maken
• electronlsche snclhcldsregebur
• handige opbergruimte voor accessoires bovenin de machine
• makkelijke platliggende spoel voor de Normaal
naald
• Ingebouwde draadspanning
Korting
• makkelijke draaggreep
• schuine naaldstand
• Inclusief stofhoes

bedienbare voorportierruiten
*voorzien
vuuix.iciivan
vuiielektrisch
cicr»

trekkelijk geprijsde standaarduitvoering, met getint glas

verkrijgbaar in de

.-WOiiia- Deze machine heeft alles:

DE PEUGEOT 405 RÉFÊRENCE VANAF F 35 310,-. NU MET
EEN VOORDEEL VAN F l 800,- OP STUURBEKRACHTIGING EN
ELEKTRISCH BEDIENBARE VOORPORTIERRUITEN

van het Jaar".

onze veel besproken nieuwe-

LAATSTE

drager van de titel

dealers te gaan. Sterker: het is een advertentie die u

showroom

De SingerJubileum 140

aanbod,

en een waardige

VANAF F 23 995,-. MET F l 000.- AAN GRATIS ACCES

concurrenten.

Loopt u even met ons mee door de show-

HOGEWEG 28, TEL. 12989

Jbchter, we zijn er nog niet. We willen u nog even
meenemen langs twee bijzondere versies van onze 405.

:il. U vindt
Vlliui in
111die
uic
room, en oordeelt u vervolgens zelf.

Op verzoek
van de Sint
Die Balk's Banket
zo lekker vindt
een "Pief-taartje
deze week
gemaakt van chocola
en cake

ZANDVOÏ1RT-RAADHUISPLEIN15-TEL 02507-12838

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

4 stuks.

1.29

JUPITER

Voor gezellig tafelen
Boul. Barnaart 14

PRIJZEN INCL BTW. EXCL KOSTEN RIJKLAAR MAKEN ANTI SLIPCURSUS CADEAU CHEQUES GELDIG T/M 3112 '92 AANBIEDINGEN ZOLANG Dt VOORRAAD STREKT EN UITSLUITEND BIJ AANSCHAF VAN EEN NIEUWE 205, 309 OF 405 PERSONENAUTO TUSSEN 2111 91 EN 3112 '91, EN REGISTRATIE VOOR 12 l 1992
MAAKT U GEEN GEBRUIK VAN HET ACCESSOIRE AANBOD TWV F l 000,-. DAN HEEFT U WETTELIJK RECHT OP 50% VAN DE WAARDE HIERVAN 'MAXIMAAL TE FINANCIEREN BEDRAG F 10 000.- OP DE 205. F 15 000,- OP DE 309 VRAAG DE DEALER NAAR DE VOORWAARDEN WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

ZANDVOORT, AUTOBEDRIJF VERSTEEGE B.V., PAKVELDSTRAAT 21, TEL: 02507-12345.
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NIEUWE VOLKSWAGEN GOLF
Interieur
Is het uitvoeringsniveau van de CL,
GL, GT, GTI en VR6 verschillend, op
tal van punten doet de CL niet onder
voordeVR6, bijvoorbeeld uit oogpunt
van ergonomie De vormgeving van
het dashboard is in zijn belangrijke
functies verder verbeterd De rondere
vorm van het dashboard, naar de
bestuurder toegencht, biedt een beter
overzicht van instrumentarium en bedieningsorganen Een detail, maar
daarom niet minder belangrijk, is de
plaatsing van de gecombineerde lichtschakelaar links van het stuur, de bediening van de mistlampen is erin
geïntegreerd Even doelmatig als eenvoudig is de bediening van verwarmmg/ventilatie, rechts, op de middenconsole
Van de eerste en tweede generatie
Volkswagen Golf zijn m totaal 127
miljoen exemplaren verkocht in zeventien jaar tijd Dat is op zichzelf al
voldoende bewijs voor het succes van
de Kever-opvolger die het schoolvoorbeeld werd van een nieuwe klasse automobielen De Golf is m zijn
concept altijd marktleider gebleven en
de verwachting is niet ongegrond dat
de derde Golf generatie deze traditie
zal voortzetten Want het concept
van de compacte auto is ook gehanteerd voor de nieuwe Golf met de
dwars vcorin geplaatste motor die de
voorwielen aandrijft onafhankelijke
wielophanging en een carrosserievorm met grote achterklep waarbij
het ruimte-aanbod variabel is door
toepassing van een in gedeelten kantelbare achterbankleuning In de nieuwe Golf is dit concept in zijn mogelijkheden op ingenieuze wijze verder uitgediept
Exterieur
In de vloeiende, moderne lijnvoering is
nog steeds de Golf herkenbaar Daarbij vallen de ovaalvormige koplampunits op waarin hchuechniek is ondergebracht met een 50% grotere
sterkte en een 20% grotere reikwijdte
Opvallende uiterlijke kenmerken zijn
ook de dichte bumper/spoilereenheid
de in de spatborden geïntegreerde
chgnoteurs de deels verzonken ruitewissers en de nieuwe portiergrepen

alsook de minutieuze afwerking van
de achterzijde, met de grote, duidelijke achterlicht-umts
Veiligheid
Moderne vormgeving m dienst van de
veiligheid een aspect dat vanaf de
ontwerp-beginfase zwaar heeft meegeteld Onderhuids, of in elk geval niet
direct zichtbaar zijn op dat gebied
ook talrijke verbeteringen aan te wijzen Zoals de speciale afdichting van
de kunststof brandstoftank en de gelast-geperste langsdragers die bijdragen tot veiliger vervormmgseigenschappen in geval van een botsing

Loopt u even met ons mee door de
showroom, en oordeelt u vervolgens
zelf U vindt in die showroom vanzelfsprekend onze veelbesproken nieuwelmg, de Peugeot 106
U vindt daar ook onze limousine Inderdaad, de Peugeot 605 En tot 31
december vindt u er van onze 205,

Nieuwe schildbumpers, nieuwe halogeen koplampen, nieuwe grill, nieuwe stootlijsten op de zijkanten
door zijn unieke stijl verenigt de vernieuwde Renault Express, als Bestel, als Combi
of als Break, esthetische en solide kracht met
praktische bruikbaarheid Met het hoge nuttige
laadvermogen, de nog verder verbeterde motoren, de verhoogde functionaliteit met de mtroductie van de standaard of als extra leverbare achterklep en het aanbod van haast ongekend comfort verhogende extra's, bewijst Renault met het
nieuwe Express gamma midden in het dagelijks
leven te staan
Heerlijk naar buiten, lekker ontspannen aan het
water
volop genieten tijdens de kostbare momenten dat men er eens uit kan breken

Alle van personenwagen afgeleide
bestelwagens met benzinemotor zijn
met ingang van dit modeljaar leverbaar met een geregelde 3-weg katalysator
De vraag naar meer comfort wordt bij

PEUGEOT DYNAMISCH OP WEG.
uw Peugeot dealer:
De Fiat-dealers leveren vanaf heden de
Tempra StationWagon tevens in een
Van-uitvoering, dat wil zeggen met driekwart geblindeerde zijruiten Fiat komt
hiermee tegemoet aan de toenemende
vraag naar grotere, op combi's gebaseerde Vans, die mede dank zij de BVBvnjstelling een aantrekkelijk prijsniveau
hebben
De Fiat Tempra StationWagon die in februan op de Auto RAI werd geintroduceerd is m korte tijd populair geworden
Dit jaar zullen bijna duizend Tempra StationWagons worden geleverd hetgeen
een belangrijke uitbreiding vormt van het
totale levenngsprogramma van de Tem-

De nieuwe Tempra Van wordt geleverd m
zes uitvoeringen met een keus uit vier motoren de 1 6 en 2 O liter benzinemotoren
(met elektronische injectie geregelde dnewegkatalysator en lambda-sonde) de 1 9
Diesel en 1 9 Turbo Diesel De prestaties
van deze versies zijn vrijwel gelijk aan die
van de corresponderende StationWagons Zoals bij elke Tempra zijn alle carrossenedelen die met de buitenlucht m
aanraking komen, verzinkt De giote achterklep is uitgevoerd m thermohardend polyester de naar beneden scharnierende
onderklep die het inladen aanzienlijk vergemakkelijkt, kan worden belast tot 250

pra

Pnjzen
De prijzen van de nieuwe Fiat Tempra StationWagon Van zijn als volgt vastgesteld

T/7VERSTEEGE*
W^ft^ AUTOBEDRIJF

kg

1 6 ie

ƒ 22 450

2 O SX i e

ƒ 27 350 -

1 6 S i e ƒ23650- 19 DieselS ƒ239501 6 SX ie ƒ24850 1 9 T D s S X ƒ26950Alle prijzen zijn exclusief BTW
Vanaf nu kunnen alle versies van de Tempra StationWagon en de S W Van worden
geleverd met twee aluminium dakrails
waarvoor de meerprijs ƒ 690 - bedraagt
(ƒ 582 exclusief BTW)

Pakveldstraat 21,
Postbus 126
2040 AC Zandvoort
tel. 02507-12345

T/m 31 december bij Peugeot Versteege:
gratis cmti-slipcursus en vele andere aanbiedingen

Zuiver van lijn, een vormgeving die aanspreekt,
een zeer actueel model
kunst en functionaliteit
verenigd in het dagelijkse straatbeeld

De nieuwe Renault Express 1 4 Break RN is een
echt fenomeen van deze tijd waarin men van het
leven kan genieten
Nieuwe
schildbumpers, nieuwe halogeen
koplampen, nieuwe grill m de kleur
van de carrosserie, nieuwe stootde Corsa Van en Combo gehonoreerd met een scherp geprijsde lijsten aan de zijkanten Een
krachtige nieuwe Energy-motor
*Plus'versie
In de Astra-reeks is nu al een 5-deurs van 80 pk met geregelde katalygesloten bestelwagen leverbaar ter- sator, verhoogde functionaliteit
wijl begin volgend jaar ook de 3-deurs
met de introductie van de achteruitvoering op de markt zal komen
klep die standaard is voorzien van
Astra 5-deurs Van
een
achterruit met verwarming en
Tegelijk met de levering van de Astra
Stationwagon is ook een 5-deurs ge- een ruitewisser en -sproeier Verblmdeerde bestelwagen leverbaar
der een haast ongekend aanbod
Beide modellen staan op hetzelfde van comfort verhogende extra's
hoge uitrustingsniveau als de personenwagen-versies
De Astra Van heeft daarnaast stanEen schijnbaar tomeloze energie,
daard een handbediende niveaueen
kracht die alles meesleept
regeling en is desgewenst leverbaar
wat op zijn weg komt en bergen
met tal van opties zoals ABS stuurbekrachtiging getint glas, elektrisch kan verzetten
te bedienen zijruiten voor centrale
deurvergrendeling dakreling en en
De motoren van het nieuwe Reeen beschermnet voor de bagagenault Express gamma hebben een
ruimte
storm teweeggebracht m de wereld van de bestelwagens Twee
motoren,
boordevol
nieuwe
ideeën, maken hun opwachting
De „Energy' motor van 1390 cm3
met zijn royale vermogen van 80
pk En de nieuwe dieselmotor van
1870 cm3 met 65 pk, uitblinkend m
kracht en zuinigheid Ook omvat
het Renault Express gamma een
1237 cm3 benzinemotor en een
dieselmotor van 1595 cm3, elk
met een vermogen van 55 pk

LICHTE BESTELWAGENS VAN OPEL

Kamerlingh Onnesstraat 23
2041 CB ZANDVOORT
Tel 02507-14580 FAX 02507-17434
Geopend maandag t/m vrijdag 7 30 tot 17 00 uur
Zaterdag autowassen en klein onderhoud van 7 30 tot 17 00 uur

NU OOK ALS VAN

De Tempra StationWagon Van heeft een
laadvolume van 1 63 m3 en een laadvermogen tot 500 kilo De afmetingen van de
geheel vlakke laadvloer bedragen (Ixbxh)
165x140x93 cm het kentekengewicht
varieert van 1125 tot 1245 kg het maximaal laadvermogen is m alle gevallen 500
kg Overeenkomstig de wettelijke eisen
zijn de achterste zijruiten geblindeerd met
uitzondering van de grote ruit in het rechter
achterportier

RENAULT
EXPRESS

Opel start het komende modeljaar
1992 rret een nieuw opgezet programma voor de lichte bednjfswagens. Belangrijk nieuws is natuurlijk
de komst van de Opel Frontera en
de Opel Campo pickup-sene, maar
daarnaast betekent de introductie
van de Astra ook een aanzienlijke
verandering voor het segment van
de gesloten bestelwagens
Neemt Opel bij de personenwagens al
23 jaar de eerste plaats in met het
1992 lichte bestelwagen programma
van Opel wordt ook een serieuze aanval gedaan op de koppositie in dat
markt-segment

FIAT TEMPRA STATIONWAGON

onze 309 en onze 405 een
aantal speciale uitvoeringen
Komen we aan bij de 205 die
niet alleen qua prijs, maar
ook qua uitvoering de top
van de 205-range vertegenwoordigt de Gentry Met 'n
heel ambitieuze 1 9 liter injectie-motor (75 CEE kW,
105 pk), en verder maar
liefst n anti-blokkeer sysDE PEUGEOT 405 GLX VANAF F 32 500 - STANDAARD MET
teem,
stuurbekrachtigmg
glazen schuifdak, lederen GETINT GLAS RONDOM FN CENTRALE VERGRENDELING TIJDELIJK ZONDER
MEERPRIJS MET EEN A\TI SLIPCURSUS GELEVERD
bekleding,
notehouten
deurstrips, verwarmde buitenspiegels en lichtmetalen
8-spaaks velgen
De Gentry is er in Vert Sorrento of Beige Mayfair, twee
schitterende
vermsmetaallakken Dit alles klinkt
net zo exclusief als de Gentry is HIJ is uiterst beperkt leverbaar (u zult 'm dan ook
jammer genoeg niet bij elke
DE P r LGEOT 20^ GENTRY UITERST BEPERKT LEVERBAAR
dealer vinden)
VOOR F 44 500 - TOT 3i DECEMBER
STANDAARD UITGEVOERD WET EE''! ANTI SLIPCURSUS
Tot zover de Peugeot 205
Vervolgen we met een drietal speciale versies van de
uiterst betrouwbare 309 die
daarmee een nog concurrerender aanbod m zijn klasse
wordt
Deze uitvoeringen
zijn alle drie verkrijgbaar in
zowel 3-als 5-deurs versies
Om te beginnen is er de Peugeot 309 XL 1 1, een model
met een 44 1 CEE kW (60
DE PEUGEOT 309 XL l i 44 l CEE KW 60 PK)
pk) benzine-mjectiemotor en
V A M A F F 2 3 9 9 5 - MET c l 000 AAN GRATIS ACCESSOIRES
compleet tot en met de wis/
OF NU HALEN l JULI 1992 BET EN BOVENDIEN TIJDELIJK
wasser op de achterruit
AFGELEVERD MET GRAT ANTI SLIPCURSUS
Een auto met een prijs,
waarvan we u zeer aanbevelen hem Komen wij toch nog met een glibberig
eens te vergelijken met die van z'n aanbod Want mocht u inderdaad een
concurrenten Maar dan Dan wagen nieuwe Peugeot 205, 309 of 405
kopen tussen nu en 31 december, dan
we ons toch nog op een hellend vlak
Blijkt dat wij u toch nog anderszins krijgt u daar een anti-slipcursus bij (dit
geldt ook voor de actiemodellen)
door de bocht willen krijgen

S! van lent opel
Kam. Onnesstraat 15 2041 CB Zandvoort
Telefoon 02507-15346

Audi
Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort

NIEUW ACTIE-MODEL VAN DE
OPEL VECTRA: DIAMOND
Zandvoort, november 1991. „Diamonds are forever", een filmtitel die
ook van toepassing lijkt te zijn op
actie-modellen van Opel, gezien
het langdurige succes van met
name de Opel Omega Diamond. De
badge *DIAMOND" is nu synoniem
voor kompleet, luxe, elegant en 'value for money'.
De Vectra Diamond is met ingang
van oktober m Nederland leverbaar.
Het Diamond-pakket bestaat uit
* stereo-inbouwset, mol 6 speakers, storingsonderdrukker en antenne
*• buitenspiegels m kleur van de auto
* elektrisch verstelbare en verwarmde spiegels
* getint glas
* elektrisch bediende staaf-antenne
* stoffen hoofdsteunen achter

* centrale deurvergrendeling
* 2 vei'igheidsgordels + heupgordel
achter
* 195/60 R 15 banden
* 'Cross-spoke' hchtmetalen velgen
6Jx15
* Diamond-uitrusting grille m carrossene-kleur, dorpelstnp lederen
hoes versnellmgsknop
* met leer bekleed stuurwiel
* Diamond-badge op voorschermen
* cassette-houder
De Diamond' betreft het uitvoenngsniveau, dus de Vectra Diamond is m
vele versies leverbaar, zowel 4- als 5deurs en naar keuze met 1 6i, 1 8i of
2 Oi krachtbron Ook gangbare opties
als 4-traps automatische versnelImgsbak en schuifdak zijn voor de
Vectra Diamond normaal leverbaar
Prijzen Opel Vectra Diamond vanaf
ƒ37150,-

tel. 02507 - 14565

AUTOBEDRIJVEN
RINKO

RENAULT
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Curiestraat 10, ZANDVOORT NIEUW-NOORD
TEL. SHOWROOM, ADMINISTRATIE 02507-13360
WERKPLAATS, MAGAZIJN 02507-12323
FAX 02507-16646

Zandvoorts

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS

Dorderdag 5 december 1991

Hard rijden op
Zepweg leidt tot
zmre ongelukken
zasrDVOORT - Te hard rijdenop de Zeeweg is de voornaanste oorzaak van de zware
onglukken die daar gebeuren.
Dateegt een woordvoerder van
de Jloemendaalse politie Bij
eenvan die ongelukken, afgelopn weekend, kwam de 21-jarig< Zandvoort^r Marco Vermat om het leven

51e jaargang nummer 49

Los nummer ƒ 1,50

!

izelfde avond sloeg een auto, besturd door een 34-jange man uit
Hjofddorp, enkele malen over de
krj ter hoogte van de voormalige
viimsbelt De man reed in de richbg van Haarlem De brandweer
tram er aan te pas om het slachtofel uit zijn auto te zagen De politie
•vfordvoerder noemde het een won
3.CT dat de Hoofddorper het ongeluk
overleefd had De gewonde man is
opgenomen in het Sint Joannes de
Deo ziekenhuis m Haarlem

ZANDVOORT - Ook voor
politieke en andere gevangen in het buitenland naderen de feestdagen. In verband daarmee houdt Amnesty International afdeling Zandvoort komende
dagen een kerstgroet-actie
en een fakkeloptocht Deze
heeft mede te maken met
de Dag van de Mensenrechten, dinsdag 10 december.
Amnesty schenkt komende
week veel aandacht aan de Dag
van de Mensenrechten Daarvoór al, op vrijdag 6, zaterdag 7
en maandag 9 december is er
een Kerstgroet actie m de Openbare Bibliotheek aan de Prinsesseweg Er zijn kaarten te
koop die naar gevangen in ande
re landen kunnen worden gestuurd, om hen een steuntje in
de rug te geven De medewerkers van Amnesty zorgen daar
bij voor namen en adressen
Daarnaast zijn er kaarsen en andere (kleine) zaken te koop, met
de aankoop ondersteunt de ko
per Amnesty International financieel in haar werk Wat dat
laatste allemaal inhoudt, is te
zien op een video-presentatie
Op 10 december verzamelen
de medewerkers van de afdeling
Zandvoort, tussen de vijftien en
de twintig leden plus nog een
aantal thuisschrijvers en vertalers, zich met fakkels op het sta
tion Die worden tussen 17 50 en
19 15 uur ontstoken Hiermee
wordt bij de treinreizigers de
aandacht gevestigd op de Dag
van de Mensenrechten Deze ac
tie, zo mogelijk gevolgd door
een fakkeloptocht, vindt op
meerdere stations plaats Sym
pathisanten zijn van harte wel
kom om hieraan deel te nemen
Arjan de Boer, medewerker van
Amnesty International afdeling
Zandvoort, vertelt zaterdagoch
tend via de lokale radiozender,
ZPM, nog wat meer over de ac
ties van Amnesty

Waterstanden

ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort moet op 16 december voor de
economische politierechter in Haarlem verschijnen De reden is dat zij m
1990 zonder vergunning rioolslib heeft
gestort op het terrein van de rioolwaterzuivering aan de Kamerlmgh Onnesstraat.
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gestort, waarna dit werd doorgegeven aan de
provincie Er werd proces verbaal opgemaakt,
wat uiteindelijk tot de huidige dagvaarding
heeft geleid
Direct na de melding zijn er bodemmon
sters genomen Uit de analysen bleek dat het
slib licht verontreinigd was met lood Waar
schijnlijk was dit afkomstig uit uitlaatgassen
van motorvoertuigen In overleg met de pro
vmcie is het slib kort daaina afgevoerd naar
een stortplaats in Velsen Volgens de gemeen
te ging het om een kleine hoeveelheid slib die

Kerkplein
De gemeente Zandvoort
gaat zich mogelijk manifes
teren als projectontwikkelaar

VERBOUWINGSOPRUIMING

Ba bet
Babel is terug Op verzoek
~j
schreef de Zandvoortse
I
schrijver Gerard Delft weer een
Sinterklaasverhaal

De gemeente beraadt zich momenteel over
de te nemen stappen en het verweer Verder
wil zij vóór de zitting op 16 december geen
enkele mededeling doen over deze kwestie

Alternatieve geneeswijzen -4 -|
worden door het LOPAG kn B I
tisch bekeken Men slikt alles voor
zoete koek Deze week op ATV

Zoete koek:

Duinen gaan no
steeds achteruit
ZANDVOORT - De Nederlandse duinen blijven achteruit gaan Dat constateert de
Stichting Duinbehoud in een
uitvoerig rapport met de titel
'Zee, zand en zorgen' Wat
Zandvoort betreft wordt voor
al op het circuit gewezen Dat
veroorzaakt grote overlast in
het duingebied, aldus Dumbe
houd De stichting vraagt bij
landelijke en lokale overheden
meer aandacht voor de duinen

afval en de recreanten bij het naakt
strand Ook vreest de stichting hm
der van de bouw van appartementen
aan de Bramenlaan en de mogelijke
aanleg van een fietspad door de Amsterdamse Waterleidingdumen De
grootste problemen in dit gebied
zijn echter de waterwinning en de
aanwezigheid van het circuit
Met name het circuit veroorzaakt
grote overlast, stelt Duinbehoud
Geen nieuw gegeven, maar nog
steeds wel een knelpunt, meent de
stichting De geluidoverlast van het
circuit wordt in een adem genoemd
met die van militaire oefeningen el
ders in natuurgebieden Het 'veroor
zaakt niet alleen grote verstoring
van broedvogels en andere fauna,
maar is ook zeer hinderlijk voor re
creanten die juist vanwege de rust
naar het duingebied komen', aldus
Duinbehoud 'Het racecircuit van
Zandvoort draait al jaren zorder de
noodzakelijke vergunning in het ka
der van de Wet Geluidhinder',
schrijft de stichting

nu korting op onze
DAMES- EN HERENKOLLEKTIE
(uitgez nov-dec kollektie)

Cortina Modes
Kerkplein 3
Zandvoort
Tel 14828

Ook op zondag open van 13.00-17.00 uur

Geluidwallen
'De procedures, die moeten leiden
tot een sanering van activiteiten op
het circuit, verlopen zeer traag door
tegenwerking van met name de cir
cuitdirectie en de gemeente Zand
voort Uit een vorigjaar gereed geko
men Milieu effectrapport is geble
ken, dat een racecircuit op deze locatie, zo dicht tegen een woonwijk
en een natuurgebied aan, ook met
grote geluidwallen niet aan de nor
men van de Wet Geluidhinder kan
voldoen Uit de eerste concepten van
het Plan van Aanpak, dat opgesteld
wordt door de provincie Noord Hol
land, blijkt tevens dat het racecir
cuit niet kan voldoen aan tal van
voorwaarden die daaraan door de
rijksoverheid gesteld worden Des
ondanks blijft de provincie Noord
Holland toestaan dat het racecir
cuit van Zandvoort gewoon door
draait'

Miljoenentekort ontstaan dóór 'tijdsdruk'
ZANDVOORT - Het geraam
de tekort van ruim vijf miljoen
gulden, rond de bebouwing
van de voetbalvelden in Zandvoort-Oud-noord, is vooral ontstaan door tijdsdruk. Dat zegt
het college van burgemeester
en wethouders in antwoord op
de tientallen vragen die in sep
ternber in de raadscommissies
over deze kwestie zijn gesteld
Het bouwtekort viel ongeveer drie
niiljoen gulden duurder uit, dan was
geraamd Dat ligt met name aan de
tijdsdruk, zo blijkt uit de schriftelijke
beantwoording van de vragen,
e
en pak papier dat in totaal 36 kan
tjes telt Het ligt bij de gemeente ter
inzage achter de agenda van een ge
combineerde vergadering van de
commissies Ruimtelijke Ordening

«3
O

in een minimum van tijd kon worden opge
ruimd'
Na de afvoer is een nieuwe procedure ge
start om het slib op verantwoorde wijze te
verwerken Hiervoor is op het terrein van de
reinigingsdienst een speciale, vloeistofdicnte
bak gemaakt

In totaal noemt Duinbehoud 323
knelpunten in het Nederlandse
duingebied Zeer ernstige knelpun
ten zijn de luchtverontreiniging, de
verdroging van de duinen en de ver
ontremiging van grond en bodem
water als gevolg van de waterwin
nmg Dat laatste met name door de
infiltratie van oppervlaktewater
Een en ander vormt een zeer ernsti
ge aantasting van grote delen van
het duingebied
In de duinen rond Zandvoort
wordt tevens overlast veroorzaakt
• ZANDVOORT - Sinterklaas en Zwarte Piet hebben Zandvoort afgelopen dagen l basisscholen een bezoekje Ook bij het Rode Kruis werden Sint en Piet hartelijk door de oefeningen rond de bunkers
niet links laten liggen Zo bracht het gezelschap deze week alle plaatselijke | ontvangen. Zie daarvoor een van de bmnenpagma's.
en schietterremen, het storten van

en Financien Deze wordt maandag
avond 9 december gehouden, aan
vang 20 00 uur
'Achteraf moeten we constateren
dat voor een plan van deze omvang
een veel langere voorbereidingstijd
beter zou zijn geweest', stelt het col
lege 'Het probleem waar we thans
mee geconfronteerd zijn, vindt naar
onze mening zijn oorzaak in de grote
werkdruk en krappe tijdsmarges Er
moest worden gewerkt aan grote
projecten in een krap tijdsbestek'

Globale ramingen
Dat betekende 'dat nadere detail
lering van plannen tot bouw en
woonrijpmaken en kostenbegrotmg
daarvan m tijd opschoof' Voor de
besluitvorming moest daardoor nog
steeds gewerkt worden met grove
globale ramingen, aldus het burge

4

D66 vreest rotgeintje' bij Paviljoen Zuid
ZANDVOORT - De politieke
partijen zijn nog sterk verdeeld over het bebouwingsplan
voor 'Paviljoen Zuid' Deze
maand moeten zij beslissen
over een wijziging van het bestemmingsplan, nodig voor de
bouw van het achttien meter
hoge appartementengebouw
De VVD heeft zich al neergelegd bij de komst daarvan, D66
is bang voor een 'rotgemtje'.

„Je kunt iemand niet dwingen om
daar villa's te bouwen" Daarmee
verdedigde VVD fractievoorzitter
Tates afgelopen maandag na afloop
van de commissie Ruimtelijke Orde
nmg - zijn standpunt Volgens de
VVD wethouder is ook aan een be
langrijk bezwaar voldaan, door aan
passing van het ontwerp „Het uit
zicht op het aangrenzende dumlandschap blijft daardooi behouden"
GBZ-raadslid Landman is het
daar niet mee eens Daarom ziet hij
liever wel villa's op het uiterste
puntje van de zuid boulevard „Van
het oude ontwerp is het ergste afge
haald, maar met dit plan kunnen wij
niet instemmen Het college schrijft
dat die plek zo uniek is, door de
afvloeiende lijn naar de duinen Dat
unieke stukje Zandvoort moeten we
juist behouden" Landman mist in
de rapporten de invloed die het ge
LW bouw op zrjn omgeving heeft, bij2305 voorbeeld of het brj storm wind2344 draaungen veroorzaakt „De advie
11 45 zen zijn ondeskundig, ver buiten de
1214 werkelijkheid En het is spijtig dat
1301 we aan de hand van plaatjes van de
projectontwikkelaar, die volgens
1330
1355 mij vertekend zyn, een besluit moe
ten nemen"
1434
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Gemeente verschijnt voor de rechter

(ADVERTENTIE)

Amnesty houdt
fakkeloptocht

edia

Stort rioolslib blijft niet zonder gevolgen

kolken (putten) Om dit te mogen storten had
de gemeente bij de provincie een vergunning
moeten aanvragen m het kader van de Afval
stoffenwet De gemeente had bovendien moe
ten weten dat de grond hierdoor verontreinigd
kon worden Daarom wordt haar eveneens ten
laste gelegd, dat zij geen maatregelen heeft
genomen om een dergelijke verontreiniging te
voorkomen of ongedaan te maken
Een en ander speelde zich af ln de ZOmer
O de Zeeweg is een snelheid van
Daarbij ging het om zogenaamd kolkenslib, van 1990 Op 28 augustus van dat jaar ontdekte
maimaal tachtig kilometer per uur
toe?staan Maar volgens een afkomstig uit de opvangbakjes van de straat de gemeentepolitie dat het kolkenslib werd
wocdvoerder van de Bloemendaal
se plitie houden veel mensen zich
nieaan deze snelheid „We houden
reglmatig snelheidscontroles en
darmeten we soms snelheden van
ruil 130 kilomter per uur Er zitten
in c weg moeilijke bochten, die met
eersnelheid van tachtig kilometer
peuur wel te nemen zijn, maar als
er irder gereden wordt, dan wordt
hetgevaarlijk Het is een toenstiscli weg en zo moet er ook gereden
wolen. Toch zien we dat vooral
meen uit Zandvoort en Haarlem,
dide weg kennen, de snelheid opvoen " De woordvoerder noemt de
webij de manege en restaurant De
Botedoorns gevaarlijk
gelopen weekend was het weer
twe keer raak op de Zeeweg ZaterdaSO november reed de 21 jarige
Mso Vermaat omstreeks kwart
voc twaalf 's morgens met zijn auto
ncting Zandvoort Op onverklaarba wijze raakte hij de controle
ov( zijn stuur kwijt en sloeg over de
ko Dat gebeurde ter hoogte van de
picnickplaats, net voorbij de erebe
grsfplaats De Zandvoorter kwam
da'bij om het leven

\

meester en wethouders Op hun sa
menwerking valt volgens hen mets
aan te merken 'De bestuurlijke sa
menwerking binnen ons college is
goed De portefeuillehouders infor
meren elkaar wekelijks tijdens de
collegevergaderingen', aldus burge
meester en wethouders Een deel
van de tijdsdruk wijten zij ook aan
het stagneren van de woningbouw m
de jaren 1970 1985 In een aantal
gebieden mocht van de minister van
VROM met gebouwd worden, van
wege de geluidhinder van het cir
cuit
Op vele punten, verbonden aan de
werkzaamheden op de voormalige
voetbalvelden aan de Van Lennep
weg, vielen de kosten en kostenra
mingen hoger uit Zo ook bij de aan
leg van het sportcomplex in Nieuw
noord en de bouw van de nieuwe
kantine van Zandvoortmeeuwen
Maar er was bijvoorbeeld ook bere
kend dat het bouwrijpmaken van de
velden naast het station, waar waar
schijnlijk pas m 1993 gebouwd gaat
ZANDVOORT Een 61 jarige man
worden, veel duurder (1,25 miljoen) uit Zandvoort is zondagochtend om
zou gaan uitvallen dan aanvankelijk zes uur aangetroffen in het dumterwas geraamd
rein naast het fietspad aan de Tol
lensstraat Eerder die nacht was de
man als vermist opgegeven Vermoe
delijk is de man omstreeks een uur
lopend vanaf het dorp naar zijn wonmg gegaan en kon hij ter hoogte
van het fietspad niet meer verder De
man bleek aan suikerziekte en een
reumatische aandoening te lijden
Hij is ter observatie in het Elizabeth
Gasthuis in Haarlem opgenomen

Vermiste man
duikt op in
de duinen

-Uw krant niet
ontvangen?
Bel vrijdag

17166-

,1
• Op de tekenmg van Thumssen is een aantal
huizen m de

Natuurlijk, dieOmdatkrantikmoetgraaf,ik hebben
wil weten \vat /ich m mijn

bocht

13 weken voor maar ƒ 11,00

naar

omgeving afspeelt le'r kennismaking ontvang ik het 7andvoorts Nieuwsblad

de

Brederodestraat
al verdwenen.

dat in 1977 werd ingediend „Dat is
toen door de gemeente afgewezen,
zij was tegen hoogbouw", aldus
Sandbergen Volgens hem is er nog
steeds sprake van hoogbouw „Er
dreigt weer zo'n rotgemtje te gebeu
ren als op het Gasthuisplein", waarschuwde hij, indirect wijzend op de
bouw van het Circus Raadsleden en
omwonenden die tegen dat bouw
werk waren, stonden vrijwel mach
teloos, toen het ontwerp was goedge
keurd door de welstandscommissie
en voldeed aan de bouwverordening
Eenzelfde situatie kan makkelijk
Hoogbouw
opnieuw ontstaan, als de gemeente
Volgens Sandbergen, D66, is het raad deze maand akkoord gaat met
laatste ontwerp hoger dan een plan de wijziging van het bestemmings

Nieuwsblad
plan Daaraan moet overigens ook
de provincie haar goedkeuring ver
lenen

Horeca-bestemming
Op het perceel rust nu nog een
horeca bestemming Volgens Van
Caspel
hebben zich afgelopen tijd al
vl
Jf gegadigden voor een horeca ge
legenheid op de locatie Paviljoen
Zuid gemeld Die kregen hun plan
echter niet van de grond
Tegenstanders van het bouwplan
voor Paviljoen Zuid, aanwezig op de
Pubhake tribune in de raadzaal, kre

gen van Van Caspel nauwelijks gele
genheid om hun argumenten naar
voren te brengen „Daarvoor hebben
we een inspraakavond gehouden",
aldus Van Caspel Volgens een van
de omwonenden, Borkent, zit Zand
voort niet te wachten op een dergelijk bouwwerk „De mensen hebben
gepn zin om van flatgebouw tot flat
gebouw over de boulevard heen en
weer te lopen" Dat er weinig be
zwaarschriften waren, vond hij niet
zo vreemd „Het is normaal dat al
leen omwonenden daarop reageren
Maar houd maar eens een onder
zoek onder de Zandvoortse bevol
kmg, als daar het zelfde uit blijkt,
dan ga ik akkoord"
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Daarna word ik abonnee en betaal per Q maand ƒ 4,75* D kwartaal ƒ 15,00
D halfjaar ƒ 27,00 D jaar J 49,00
* een maandabonnement is uitsluitend mogelijk bij
automatische betaling \ ooi postaboiinees gelden
andere tarieven
U kunt u\v abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020 668 H 00
Stuiii de/e bon in een open env elop naar
Weekmedia Antwooulnunimei 10051 1000 I'A

Amsterdam U hoeft geen post/egel te plakken

g "710371 "017003
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FAMILIEBERICHTEN
Intens verdrietig hebben wij afscheid moeten
nemen van mijn lieve man, onze geweldige vader, schoonvader en fijne opa
Jacob Kuijpers Wentink
op de leeftijd van 63 jaar.
Hij had noj4 zoveel plannen.
An Kuijpers Wentink-Groenestein
Marion en Eric
Frank, Mare, Sanne
Jaap en Karen
Stephanie
Bart en Kirsten
20-12 JC Zandvoort, 29 november 1991
Kerkstraat 3b.
De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

Geschrokken en bedroefd zijn wij dat geheel onverwacht van ons is heengegaan onze voetbalvriend
Marco Vermaat
Wij wensen zijn ouders, broer, vriendin en verdere familie veel sterkte toe in deze dagen.
A-Selektie Zandvoortmeeuwen

C. A. Jagtenberg
huisarts

Inzamelingsactie
klein chemisch afval, glas en oud papier
De gemeenterelniging haalt zaterdag 7 december 1991 klein chemisch afval,
glas en oud papierop In de straten waarop donderdag en vrijdag huisvuil wordt
opgehaald.

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

Welke produkten kunt u zaterdag inleveren?
- batterijen en accu's
- fotochemlcaliën
- verf, oplosmiddelen en lijm
- medicijnen en thermometers
- cosmetica
- bestrijdingsmiddelen
- afgewerkte olie
- afvalglas (geen vlakglas)
- oud papier.

afwezig
van 16 t/m 19 december
Waarneming 08.00-17.00 uur
F. Weenink tel. 12499
J. Anderson tel. 12058
17.00-08.00 uur tel. 30500

Pieter Hendrik van der Klugt
op de leeftijd van 73 jaar.
geboren 6 september 1918
overleden 30 november 1991

ADVERTENTIES

De dood kwam als verlossing voor hem,
wij eren hem in stilte.
C. J. van der Klugt-Luijendijk
Peter van der Klugt
Toos van der Veldt-van der Klugt
Nico van der Veldt
en kleinkinderen
2042 NP Zandvoort, november 1991
Wilhelminaweg 34
De crematie heeft inmiddels plaatsgehad.

Sikke Warner Scheen
op de leeftijd van 72 jaar.
Zandvoort:
A. B. H. Scheen-Jansen
Hoofddorp:
Wil en Marianne
Nathalie
Joyce
2 december 1991.
Keesomstraat 217,
2041 XJ Zandvoort
Mijn man is overgebracht naar de rouwkamer,
Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.
De Uitvaartdienst zal worden gehouden vrijdag 6
december om 12.45 uur in de St. Agathakerk,
Grote Krocht 43 te Zandvoort, waarna de crematieplechtigheid zal plaatsvinden omstreeks 14.30
uur in het crematorium Velsen te Driehuis - Westerveld.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in één
der ontvangkamers.

Zaterdag 7 december:

DOKTERSBERICHTEN

Na een lange lijdensweg, overleed op 30 november mijn man, onze vader en opa

Met innige droefheid geven wij kennis van het
plotselinge overlijden van mijn lieve man, onze
zorgzame vader en opa

Veilinggebouw
De Witte Zwaan

Inl. 12164
Gasthuisplein

Denkt u aan de volgende punten?
- de gemeentereiniging zamelt vanaf 's ochtends 8.30 uur in
- zet uw klein chemisch afval, glas of oud papier nooit van tevoren aan de
straat, maar geef het persoonlijk af bij de inzamelauto's
- uw oude koelkast kunt u niet tijdens deze speciale inzamelingsroute, of
tijdens de normale grofvuilroute meegeven. U kunt daarvoor een aparte
afspraak maken via telefoonnummer 02507-61510
- plastic (verpakkingen) kunt u op deze zaterdagroute niet apart afgeven.

AUTORIJSCHOOL

Openbare commissievergaderingen
De volgende commissies vergaderen de volgende week in het raadhuis:
Gecombineerde vergadering
commissies Ruimtelijke Ordening en Financiën
tijdstip : maandag 9 december 1991,20.00 uur
agenda:
- beantwoording vragen over nieuwbouwcomplex Van Lennepweg/Vondellaan en voorstel tot opsplitsing van genoemd bouwplan.

HOGEWEG 67- ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-359473
AUTOTEL. 06-52804326
Tot onze grote verrassing en blijdschap
waren wij getuige van het huwelijksaanzoek van onze

Michel aan Lizzie

Commissie Financiën
tijdstip : maandag 9 december 1991, aansluitend aan gecombineerde
vergadering

EIG.: E.W. NÉHLS
GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN HAARLEM E O.
OOK VOOR SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

in Palace Hotel v.a. 70 meter hoogte
konden we op het strand lezen, geschreven door Michel

Monumenten

„Lizzie wil je met mij trouwen "
Wederzijdse ouders

Rectificatie

MICHEL EN HANNY
DE LEEUW
willen hierbij bedanken .
de familie, vrienden, kennissen
en Delicia
voor het slagen van ons

U J J uitvaartverzoraing
kennemerland bv
Keesomstraat 61, Zandvoort
Telefoon 02507-15351
Opbaring mogelijk in Zandvoort, Hillegom, Heemstede en Velsen
ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS
Drukwerk 7- dagen per week verzorgd dus ook op zaterdag en zondag.
alleen gediplomeerd Uitvaartpersoneel komt bij U. thuis.
Rouwauto's en volgauto's, condoléanceregister, alleen 1e klasse materiaal.
Voor verzekering uitvaartkosten, depositostortina inkoopsO™ (waardevast), wensenformulier, bel ons Hoofdkantoor Herénweg 180, Heemstede
023-33 19 / 5.

40-jarig
huwelijksfeest
de cadeaus
en vele bloemen.

Zijn leven, zijn keus
Jeroen Reumerman
Velen kennen hem als vriend en stoelenman
op de leeftijd van 39 jaar.
Namens ons allen:
E. M. Reumerman-van de Ruit
2041 LG Zandvoort, 3 december 1991
van Lennepweg 8 I
De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrijdag
6 december a.s. om 11.00 uur op de Algemene
Begraafplaats, Tollensstraat te Zandvoort.
Jeroen is opgebaard in het Uitvaartcentrum van
Onderling Hulpbetoon, Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.
Geen bezoek aan huis.

Hef was weer.grandioos.

AANBIEDING

UITNODIGING

Mooie zijden boeketten
in verschillende kleuren

Op donderdag 12 december 1991 is redactiechef
DICK PIET
op de dag ai 25 jaar in de lokale journalistiek actief.
Ter gelegenheid hiervan wordt hem op deze dag
een receptie aangeboden van 16.30 tot 18.30 uur
in restaurant De Hoge Wilgen, Uiterweg 25 te
Aalsmeer.
Hoofdredactie WEEKMEDIA

André
Daantje
Silvia
Erwin
Ivo
Lonneke
Elias
Menno
Willem
Marco
Simon
Martin
Ferry

Johan
Petra
Micha
Edwin
Ewout
Niels
Nicole
Emiel
Simone
Jur
Johnny
Bas
Klaas
Simon
Jilles
Remy
Jeroen

Wij zijn verbijsterd en verslagen door het grote
verlies van onze goede vriend

Huwelijk
Deze advertentieruimte van 80 mm breed en 50 mm
hoon k u n t u gebruiken om een aankondiging te doen
van bijvoorbeeld jubileum, reunie, vergadering, huwelijk, geboorte of overlijden
De oplage van het Zandvoorts Nieuwsblad bedraagt
5.100 exemplaren.
XI betaalt daarvoor slechts ƒ30,-- (excl. &'/, BTW).
Voor meer informatie bel Weekmudia Uithoorn,
tel. 02973-40041

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Marco Vermaat
Je bent onvervangbaar. We houden heel veel van
je.
Mascha
Meta
Ingrid
Amber
Giovanni
Shiela
Patrick
Dennis
Erwin
Marcella
Frank

Zo vaak je bij ons was,
zoveel zullen wij je missen.
Marco
Michael en Hannie
en personeel Chin-Chin

Tel. 02507-13278

Van 79,50

RU 29,50

Ingevolge artikel 203 van de Gemeentewet liggen bovengenoemde verordeningen gedurende drie maanden vanaf 9 december 1991 voor eenieder ter
lezing op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Raadhuisplein 4, geopend van
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur.

Aangevraagde bouwvergunningen
1488-91
149B-91
150B-91

Thorbeckestraat 32 circuit, binnenterrein Zandvoortselaan 129 -

oprichten garage
plaatsen tuinhuisje + kas
oprichten garage

U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verwaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.
Pamassialaan 10 te Bentveld

-

3 bomen

De aanvraag ligt gedurende één week na het verschijnen van deze aankondiging ter inzage bij de sector Eigendommenbeheer, afdeling Plantsoenen,
Kamertingh Onnesstraat 20. De afdeling is maandag t/m vrijdag geopend van
9.00-12.00 uur.
Belanghebbenden kunnen deze genoemde termijn schriftelijk bezwaren
indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort. De
bezwaren zullen bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken.

Verleende hinderwetvergunning

EJTUTI

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

De beschikking en de andere stukken die op de aanvraag betrekking hebben
liggen m.i.v. 6 december 1991 tot 6 januari 1992 ter inzage bij de sector
Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, Raadhuisplein 4. U kunt daar
ook terecht voor een mondelinge toelichting. Het kantoor is geopend op
werkdagen van 9.00-12.30 uur. De stukken liggen tijdens de openingsuren
ook ter inzage bij de openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34.
Tot 6 januari 1992 kan tegen de beschikking beroep worden ingesteld bij de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus
20019,2500 EA te Den Haag door

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

a de aanvrager

1.J. P. Heyeplantsoen 6, huur ƒ436,90 per maand.
4-kamereengezinswoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen
tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijke) bruto maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ2.750,- zijn.
2. Lorentzstraat 69, huur ƒ 688,73 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledig6) gezinnen
tenminste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijke) bruto maandinkomen voor deze woning mag
max. ƒ4.115,- zijn.

b de betrokken adviseurs
c degenen, die overeenkomstig de artikelen 20,21,22, tweede lid of 28,
eerste lid onderc van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht
d enige andere belanghebbende die aantoont, dat hij/zij redelijkerwijs niet in
staatisgeweest eerderbezwaren overeenkomstig de hierboven genoemde artikelen in te brengen.
De beschikking is na 6 januari 1992 van kracht, tenzij voordien beroep is
ingesteld en tevens o.g.v. artikel 60a van de Wet op de Raad van State bij de
Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van
State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag een schriftelijk verzoek is
gedaan tot schorsing van de beschikking of tot het treffen van een voorlopige voorziening.
5 december 1991

Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij EMM,
voorzien van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om
het gevelkastje ten kantore van EMM.

nJÖa
;:pa£ma^

14

-00 uur in

RUILRUBRIEK
1 . 2-kamerwoning, Mr. Troelstrastraat, ƒ 463,77 per maand.
Gevraagd: Bejaarden/aanleunwoning in de gemeente Zandvoort.
2.2-kamer flatwoning, Lorentzstraat (vriigezellenflat), huur
ƒ 550,35 per maand, betreft hoekwoningflat in de hal, met lift.
3.4-kamer flatwoning, Keesomstraat, huur ƒ715,14 per maand.
Gevraagd: 3-kamer (flat)woning in Zuid of Centrum-

-f Usti^

Marco,
Ik zal je missen. Van minuut tot minuut.
Je coach

4. 2-kamerwoning, Dr. de Visserstraat, huur ƒ 398,64 per maand.
Indeling: woonkamer, slaapkamer, open zolder en t?adkamer.
Gevraagd: 3-kamer (flat) woning in Zuid of Centrum, niet in NieuwNoord.

PROEFSTOL
KERSTKOEK
KRANSJES
250 gram

37'
c 01
O.

5. 4-kamerflatwoning met C.V., Lorentzstraat (25 t/m 180), nuur
ƒ 753,08 per maand.
Gevraagd: 3- of ruime 2-kamerflat nabij centrum.

Marco,
geen wedstrijd meer hetzelfde zonder jou.
Zondag 3

De Monumentenverordening 1991 heeft zowel betrekking op gemeentelijke
monumenten als op beschermde rijksmonumenten. De Verordening op de
gemeentelijke monumentencommissie en de Monumentenverordening 1991
treden -voorzoverlaatstgenoemde verordening betrekking heeft op gemeentelijke monumenten- in werking op 9 december 1991.
Voorzoverde Monumentenverordening 1991 betrekking heeftop beschermde
rijksmonumenten is zij in werking getreden op 8 augustus 1991.

Burgemeester en wethouders hebben een vergunning ingevolge de Hinderwet verleend tot:
- het oprichten en in werking hebben van een manegebedrijf, Duinrooslaan
1 te Bentveld.

Gevraagd: Grotere woning b.v. 4-kamerflat.
Lieve Marco
We zullen je missen en nooit vergeten.
Je zal altijd bij ons blijven.
Simone en Saskia

Op 28 mei 1991 zijn door de raad vastgesteld:
- de Monumentenverordening 1991
- de Verordening op de gemeentelijke monumentencommissie

Aangevraagde kapvergunning

Grote Krocht 24

Marco
We zullen je missen

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

Secretaris Bosmanstraat 40

Schriftelijke reacties onder vermelding van naam, adres, lidnummer
en geboortedatum uiterlijk op 31 december a.s. bij
Toewijzingscriteria liggen ter inzge op het kantoor van EMM.

•Gekte *Bakker
HOGEWEG 28, TEL. 12989
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Jammer dat ze er niet meer zijn'

• „Sommige zijn zo groot als een flat van drie verdiepingen", zegt Rutger Visser.
Foto Bram Stijnen

ZANDVOORT - De acritjarige Rutger Visser heeft een
bijzondere hobby: hij spaart
dinosaurussen. Het resultaat
is tot half december te zien in
de Openbare Bibliotheek aan
de Prinsesseweg. Daar vormt
zijn verzameling het grootste
deel van een tentoonstelling
over deze prehistorische dieren.
door Joan Kurpershoek

drie verdiepingen, die trappen zo
een auto in elkaar". De naam van
deze diersoort, Dinosaurus, stamt af
van twee Griekse woorden: deinos
(= verschrikkelijke) en sauros (= hagedis).
Rutger blijkt een expert op het gebied van deze prehistorische dieren,
waarvan hij er zo een aantal opnoemt. In zijn verzameling van een
stuk of tien plastic dieren heeft hij
onder andere een Triceratops (driehoorn), een vliegende Ornithischia,
een met een soort 'dakpannen' gewapende Stegosaurus en een Tyrannosaurus. „Dat betekent 'geweldenaar
hagedis', dat is de grootste vleeseter
uit de prehistorie", weet Rutger. De
tyrannosaurus was zo'n 14 tot 16 meter lang, zijn kop (ongeveer 1.20 meter lang) zweefde zo'n zes meter boven de grond.
Rutger werd geboeid door het onderwerp toen vorig jaar een paar
kinderen in de klas, toen groep 4 van

de Beatrixschool, een paar plastic
dieren meenamen. Hij ging geld
sparen voor een eigen verzameling. „Toen heb ik in Zandvoort en
Haarlem dinosaurussen gezocht".
Voor Sinterklaas kwam er nog een
Ornithischia bij en zo groeide de
verzameling. In de klas bleef dat
niet ongemerkt, Rutger mocht er
een en ander vertellen over deze
dieren. Daarvan hebben er ongeveer 200 verschillende soorten bestaan, die miljoenen jaren geleden
op aarde leefden. De eerste dinosaurussen verschenen voor het
eerst in de zogenaamde Triasperiode, 225 tot 195 miljoen jaar geleden. De laatste verdwenen ongeveer 65 miljoen jaar terug.

Wateroverlast nauwelijks te voorkomen

'Dorpskom is een puntzakje'
ZANDVOORT - „Het dorpscentrum is te vergelijken met
een puntzakje", zegt een medewerker van het ingenieursbureau DHV Milieu en Infrastructuur. Dat verklaart volgens hem de steeds terugkerende wateroverlast. Het college van burgemeester
en
wethouders wil dat het bureau
verbeteringsvoorstellen voor
het rioleringsstelsel uitwerkt.
Volgens de werkgroep Wateroverlast moeten er echter 'ingrijpende' maatregelen komen.

puntzak geen platte zak maken'."
Martha Burger, van de werkgroep
Wateroverlast, is er niet van overtuigd. Volgens haar moet de capaciteit van de riolering in het centrum
sterk uitgebreid worden, een mening die zij baseert op hetzelfde taasisnoleringsplan dat in 1987 werd
opgesteld. „Daarin staat dat voor het
centrum een capaciteit van negentig
liter per seconde acceptabel is. Maar
dat vind je nu niet meer terug in de
rapporten". Op deze vraag is (nog)
geen antwoord gegeven. De riolering
is nu afgestemd op 45 liter per sekonde, dat is minder dan het landelijke gemiddelde, dat op zestig komt.

Volgens een 'medewerker van
DHV is het dorpscentrum, de ,'kom'
van het dorp, te vergelijken met een
puntzakje. „Als je daar een kopje
suiker in gooit, staat het niveau veel
hoger dan in een plat zakje", zei hij
maandagavond in de commissie
Ruimtelijke Ordening.

Bij het laatste onderzoek, voor het
rapport Analyse Wateroverlast, is
een grote fout gemaakt, aldus Martha Burger: de gemeente zou doorgegeven hebben dat het wel meeviel
met de wateroverlast. „Bij ons of bij
de bewoners is niemand langsgekomen om informatie.-Wij zijn de ervaringsdeskundigen. Niet 'water op
straat', maar 'rioolwater in huis',
daar ging het om".

'Acceptabel'
Volgens hem is het niet mogelijk
om het centrum vrij van wateroverlast te krijgen. „We hebben bij het
opstellen van het basisrioleringsplan gezegd: "We kunnen van die

Kleding vermist
na snelle kraak
ZANDVOORT - Bij een 'snelle
kraak' in een winkel aan de Passage
zijn vijftien sets kledingstukken
(jas, broek, bodywarmer) buitgemaakt. De dader had een trottoirtegel door het raam gegooid, waarna
hij de kleding kon wegnemen. Volgens ooggetuigen reed de dader weg
in een lichtkleurige stationwagon.
Een onderzoek in de omgeving,
waaraan ook omliggende korpsen
meededen, leverde niets op.

„De huurders moeten zo goed mogelijk geïnformeerd worden over de
consequenties van het stoken". Dat
zegt Jarg Weidema, voorzitter van
de ZHV, in een reactie op de perikelen in de Keesomstraat. Een aantal
flatbewoners wil dat woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht
de kachel 's nachts hoger zet. Met
het huidige systeem betekent dat

(ADVERTENTIE)

TROPISCH OF NIET TROPISCH
Het kozijn, raam. de deur of schuifpui,
ambachtelijk op maat gemaakt in de
gewenste houtsoort.
Isolatieglas KOMO-KEUR en 10 jaar
garantie.

Ook als bouwpakket met technische
begeleiding
Snelle correcte levering/plaatsing.
Gratis opmeten en uitgebreide offerte.
Ook specialist in dakkapellen op maat.

TIMMERBEDRIJF RUITER
Specialisten in dakramen en dakkapellen
Niiveftiaxlsterrein 14 1645 VX Ursem Tel 02202-2700 Fax 02202-2730

j Kerkdiensten
Weekend:
7/8 dec. 1991
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappslijke Geref./Herv. dienst in Gereformeerde kerk, ds. J.A. van Leeuwen
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: Gemeenschappelijke Geref./Herv. dienst in Gereformeerde kerk, ds. J.A. van Leeuwen.
Tweede Adventszondag.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
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mumtemperatuur tijdens de nachtelijke uren, verhoogd van 15 naar 17
graden. „Dat is hoger dan elders in
het land", aldus Weidema. „Toch
heb ik dat nergens anders als probleem zien opduiken".
EMM-directeur Teunis heeft - net

„Ik hecht er veel belang aan, dat
meerd over de 'nachtafsluiting'. Later bleek het om een temperatuur- de gemeente zelf kan bepalen wat
'verlaging' te gaan. „Vooral ouderen daar komt", zei WD-fractievoorziten zieken ervaren het als een stuk ter Tates, nadat hij aanvankelijk zijn
financiële bevoogding", aldus Met- oude standpunt had herhaald. Een
horst, die vindt dat de zaak zo snel eis is wel, dat er wordt voorzien in de
mogelijk moet worden opgelost.
behoefte aan parkeerplaatsen.

Het pand van Graftdijk was een
van de mogelijkheden om extra
ruimte voor de ambtenaren te creëren, die zitten momenteel op een
veel te krappe ruimte samengepakt.
„Ze zitten nu opgesloten in een kippenhok", zo omschrijft CDA-er Versteege de situatie. Maar déze oplossing gaat hoogstwaarschijnlijk niet
door: het ideaal is, de ambtenaren
op één locatie onder te brengen.
Daarom moet onderzocht worden of
het raadhuis kan worden uitgebreid.
Het pand Raadhuisplein 4, waar nu
de sectoren Grondgebied en Eigendommenheer zijn gevestigd, zou verhuurd kunnen worden. Dat garandeert het behoud van de karakteristieke gevel.

ZAND-

Sint wist over alle 'meisjes' wel iets te vertellen.

De leden van
de soos hadden,
onder het genot van chocolademelk
en banket, de komst van de Sint vol
spanning afgewacht. De dichte mist
buiten beloofde immers niet veel
l
goeds. Toen het gezelschap dan ook
eenmaal arriveerde, werd het dan
ook enthousiast door iedereen toeZondag 17.00 uur: Agapé-maaltijd
gezongen, van jong, Maarten Geurts
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: woord/commu- drie jaar, tot oud, mevrouw Koper-Halderman, 97 jaar.
nicatiedienst
Zondag 10.30 uur: Tweede zondag
Toch was de tocht niet geheel zonv.d. Advent, woord/communicatieder problemen verlopen. „We waren
dienst, pastor Cl. v. Polvliet
op weg, toen ik plotseling natte voeKerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218, ten kreeg," verklaarde Sint. „Ik zag
geen hand voor ogen! Mijn paard
Haarlem):
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds.
A. Snijders
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, ds.
A. Snijders
Weekend:
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te 7/8 dec. 1991
Haarlem. Zat. 17.00 • 19.00 uur en POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R. andere gevallen: tel. 13043.
Alarmnummer
van Rongen, L. Meeszstraat 14, BRANDWEER:
06-11. Indien géén spoed 023-159500
Haarlem, tel. 023-244553.
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevallj Burgerlijke stand
len), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (DierenbePeriode:
scherming): 023-246899.
26 nov. - 2 dec. 1991
HUISARTSEN: De volgende huisartGehuwd:
Brand, Abraham Dirk en: Pirme- sen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
nich, Birgit Silvie
Joon Lock, Le Fat en: Kuipers, Jaco- van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
taine Jeanette
Weenink. Informatie daarover tijGeboren:
Andy Bryan, zoon van: Beció, Rudolf dens weekend, avond/nacht vanaf
en: Van Waardenberg, Patricia Iris. 16.30 uur, én tijdens feestdagen via
Leroy, zoon van: Doorson, Ettire telefoonnummer 30500. De spreekuHarry en: Koning, Immetje Jobje. ren van de dienstdoende arts zijn
Jason Nigel, zoon van: Schuurman, zowel op zaterdag als zondag van
Michel Renger Ewe en: Bakkenho- 11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet noven, Belinda Brigitta.
Aniek, dochter van: Teuwen, Reinal- dig. Inlichtingen omtrent de diendus Petrus Maria en: Remmers, sten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Henny Egberdina.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandOverleden:
Kurjpers Wentink, Jacob, oud 63 arts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
jaar.
Van der Klugt, Pieter Hendrik, oud Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
73 jaar.
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag
Vermaat, Marco, oud 21 jaar.

bleek tot aan zijn buik in zee te
staan, maar gelukkig bood de Zandvoortse Reddingsbrigade hulp. Zo
konden wij toch op tijd hier zijn,
maar helaas is één Piet in de mist
zoekgeraakt". Tot ieders verbazing
en opluchting kwam deze Piet later
door het raam naar binnen.

Vrijwilligsters
Sinterklaas bleek over alle 'meisjes' wel iets te vertellen te hebben.
Bovendien had hij voor iedereen een
pakje met surprise en gedicht. On-

Cense directeur
ZANDVOORT - De uit Zandvoort
afkomstige arts W.H. (Willem) Cense is benoemd tot hoogste baas van
het Nederlandse Rode Kruis. Algemeen directeur van deze stichting,
met onder andere prinses Margriet
als bestuurslid, is een hoog gewaardeerde en gewilde functie in dit land.
In totaal waren er 240 kandidaten,
waaronder hoogleraren en zelfs burgemeesters. Cense, een broer van de
Zandvoortse makelaar, vertrok
ruim twintig jaar geleden uit deze
gemeente. Hij is jarenlang voorzitter
geweest van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Geneeskunde.

dertussen werd
er
natuurlijk
flink gezongen,
soms door Ida
Leyen-Westerveld op de mondharmonica begeleid. Tante Agie
van Duivevoorde
zong een liedje
voor Sinterklaas
en mocht zelfs
nog even bij Sint
en
Piet
op
schoot. De sfeer
was gemoedelijk
en
buitengewoon gezellig.De
dames die er
Foto Bram Stijnen
voor zorgen dat
de 'soos' en de
festiviteiten op rolletjes verlopen,
werden terecht door de Sint in het
zonnetje gezet. Mevrouw Roosendaal en zestien vrijwilligsters (een
aantal nieuwe erbij is altijd welkom)
van de afdeling Welfare staan elke
donderdagmiddag klaar. Bejaarden
en gehandicapten kunnen er - onder
het genot van een kopje koffie handwerken of spelletjes doen. Wat de
verdere activiteiten betreft, hoeven
de leden niet lang te wachten.
Op 17 december wordt er voor
zo'n driehonderd mensen in de Gereformeerde Kerk een Kerstfeest gehouden.

de uitbreiding naar west- of oostzijde niet te kolossaal wordt.

Locaties

Volgens de PvdA is er geen enkele
aanleiding om het raadhuis uit te
breiden, als het pand aan de overkant, Raadhuisplein 4, in gebruik
blijft. Bij het handhaven van twee
aparte locaties op korte afstand van
elkaar komen representativiteit, publieksvriendelijkheid en flexibiliteit
niet in het gedrang. 'De locatiekeuze
waarbij één locatie beter zou zijn
dan twee locaties, is in hoge mate
een schijnprobleem', aldus de PvdA,
die haar standpunten in een nota
heeft verwerkt. De raadsleden kregen deze eind vorige week. Daardoor
kon de nota maandag in de commisSchijnprobleem
sie voor Ruimtelijke Ordening nog
Het college wil echter de mogelijk- niet bediscussieerd worden.
heid om Graftdijk te kopen nog niet
laten vallen. Een en ander heeft geRenovatie van Raadhuisplein 4
leid tot het raadsvoorstel om een zou veel goedkoper uitvallen dan
gecombineerd onderzoek te laten nieuwbouw aan het bestaande raadverrichten. Dat lag in november al huis, stelt de PvdA. Als de raad toch
op tafel, maar de commissies eisten voor dat laatste kiest, 'kiest men wilmeer tijd. Het CDA kan zich wel in lens en wetens voor een plan dat,
het voorstel vinden, Gemeente Be- wat de investeringen betreft, minlangen Zandvoort voelt alleen iets stens 1,7 miljoen gulden duurder zal
voor uitbreiding van het raadhuis. zijn dan het alternatief van twee loDe VVD kan zich daarin vinden, als caties'.

Sint bezoekt Welfare Rode Kruis
VOORT - De
donderdagmiddagsoos
vanhetNederlands
Rode
Kruis afdeling
Zandvoort
kreeg afgelopen week in
het knusse gebquw aan de
Nicolaas
Beetslaan bezoek van Sinterklaas
en
Zwarte Piet.

ZANDVOORT - Een 21-jarige bewoner van een woning in de Burgemeester Engelbertstraat heeft op l
december brandwonden opgelopen
aan hand en elleboog. Tijdens het
koken was de vlam in de pan geslagen. De bewoner probeerde de pan
naar buiten te gooien, maar hij kon
niet voorkomen dat de keuken vlam
vatte. De brandweer was op tijd aanwezig om het vuur te blussen. Het
slachtoffer is met een ambulance
naar het Spaarneziekenhuis in
Haarlem overgebracht. Over de
schade aan de keuken is niets bekend.

Gemeente overweegt serieus
aankoop pand aan Kerkplein

Huurdersvereniging gaat praten overstookkosten

De ZVH had toch al plannen om
met EMM om de tafel te gaan zitten.
Er moeten ook afspraken gemaakt
worden over veranderingen die
huurders in de flats willen aanbrengen. Bij de grote verhuizing vanuit
noord naar de nieuwbouw aan de
Van Lennepweg geeft het nogal wat
wrijving dat de woningen in oude
staat teruggebracht moeten worden.
Ook als de nieuwe huurder het zo
wil overnemen. „Dat komt omdat er

Starten

Ook volgens Martha Burger moet
er meer open kaart gespeeld worden
over de mogelijkheden. „Als er niet
genoeg geld voor is, zeg het dan. Dan
kunnen we samen zoeken naar een
stapsgewijze aanpak van de problemen". Waarschijnlijk zal DHV binnen enkele dagen een nader onderzoek starten naar verbeteringsmogelijkheden. Volgens een meciewerker is het voornamelijk een kwestie
van geld. Bij uitvoering van het volledige basisrioleringsplan krijgt het
centrum een capaciteit van zestig
Klagers
liter per seconde, het hoger gelegen
Het college wil dertigduizend gul- gedeelte dertig. Daarvoor zouden
den beschikbaar stellen om DHV nog de nodige miljoenen gevonden
verbeteringsvoortstellen te laten uit- moeten worden.

ZANDVOORT - De gemeente gaat mogelijk toch onderOndertussen weet Rutger kenzoeken, of zij een nieuw pand
nelijk al genoeg van de dinosaukan
neerzetten op het perceel
russen. Zijn aandacht is de laatste
Kerkplein 9. Het pand, waarin
tijd door wat anders afgeleid. „Ik
een pizzeria is gevestigd, is nu
spaar nu soldaatjes".
nog eigendom van Graftdijk.
Door dit te kopen, kan de gemeente zelf bepalen hoe de
nieuwbouw er uit gaat zien.
Het college van burgemeester
en wethouders vindt dat beomdat een bouwwerk
ZANDVOORT - De Zand- echter dat voor iedereen de vaste geen afspraken vast liggen", aldus als hoofd technische dienst Peter langrijk,
op
deze
plek
mede het 'gezicht'
kosten
omhoog
gaan.
„We
moeten
Weidema.
Kramer
eveneens
beloofd
een
envoortse Vereniging van Huurbepaalt
van
het
Raadhuisplein.
duidelijk
de
verschillen
aangeven
quête
te
houden
onder
de
bewoners.
ders gaat bemiddelen in de
tussen het stoken zoals dat nu geDe problematiek rond het stoken Hij deed die toezegging aan
stookproblematiek in de Kee- beurt,
zoals sommigen dat willen. is niet nieuw. „Het gaat in alle cen- VVD-raadslid Methorst die in eerste
„De gemeente moet niet als prosomstraat. De ZVH gaat in eer- Dat kanenbijvoorbeeld
consequenties traal gestookte complexen in Zand- instantie de zaak heeft aangekaart. jectontwikkelaar gaan optreden".
ste instantie met EMM om de hebben voor de levensduur
van de voort op deze manier", aldus Weide- „Ik geef aan een enquête de voor- Dat zeiden enkele politieke partijen
tafel zitten. Behalve het stoken ketels, extra kosten dus".
ma. In het verleden hebben ook de keur", aldus Methorst. Volgens hem vorige maand nog, toen het voorstel
moeten ook afspraken gebewoners van de flat aan de Sophia- komt daarmee de keuze van de be- in de raadscommissies ter sprake
maakt worden over verandestraat geklaagd over lage temperatu- woners het best tot uiting. Hij was kwam. Afgelopen week kwamen
Verbouwingen
ren. In een aantal flats is de mini- door een aantal flatbewoners gealar- WD en D66 daarop terug.
ringen aan woningen.
„Ik vind het jammer dat de dinosaurussen die niet gevaarlijk
waren, er niet meer zijn", zegt
Rutger. „Maar, toch moet ik er
niet aan denken dat ik er een in
het echt zou tegenkomen. Sommige zijn zo groot als een flat van

werken. „Ik dacht dat we die fase al
voorbij waren", is de reactie van
VVD-fractievoorzitter Tates. Volgens hem zijn er valse verwachtingen gewekt in het verleden. „Omdat
nu blijkt dat een aantal zaken niet
goed of volledig is uitgevoerd. Ik
vrees dat de klagers in hoge mate
gelijk hebben gehad". CDA-er Versteege bleek het daar mee eens: „Er
moet een goede voorlichting zijn
naar de omwonenden in de buurt. Je
moet niet zeggen dat het over is, als
dat niet zo is".

Gewond door
binnenbrand

(ADVERTENTIE)

CINEMA CIRCUS
BIOSCOOPPROGRAMMERING VAN 6 DECEMBER
TOT EN MET 12 DECEMBER
Dagelijks om
14.00 en 16.00 uur
DE REDDERTJES
deel 1

Dagelijks om
18.45 en 21.30 uur
Dying Young

Weekenddiensten
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden alleen in dringende gevallen en na telefonische afspraak.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizataeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men

zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapsnuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Telefonisch spreekuur elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur-: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging; EMM:
Klachtentelefoonnummer technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

VANAF 20 december DAGELIJKS
om 18.45 en 21.30 uur:
Kevin Costner in ROBIN HOOD

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT
GASTHUISPLEIN 5, 2042 JM ZANDVOORT
Tel. 02507-18686/19535
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Koopt u nu bij ons een nieuwe Volkswagen Polo,
dan scheelt u dat in het nieuwe jaar ruim f1.000,-!

l^

iöickën

Vanaf 1 januari 1992 vervalt grotendeels de
milieusubsidie op nieuwe auto's met katalysator. Ons advies: hebt u plannen voor een
nieuwe Volkswagen Polo, koop hem dan nu
bij ons! We hebben nog een beperkt aantal
nieuwe Polo's op voorraad. Model 1992 en kenteken 1992. Daarvan kunt u erjnu nog een bij ons

uitzoeken voor de huidige prijs, waarbij u dus
profiteert van ruim f 1.000,- milieusubsidie! Na
oudejaarsavond is die kans voorgoed verknald... Komt u dus snel naar onze showroom
om ervoor te zorgen dat u die avond wat extra
te vieren hebt: 'n voorspoedige autowisseling
in een nieuwe Volkswagen Polo!

Auto Strijder B.V.

VAN WERELDKLASSE

Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort
HOE VERKOOP JE
EEN PAS VOLTOOID
SCHILDERIJ

VERKOOP KERSTBOMEN

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

RENT A BIKE CENTRE, Passage 20
(kop Zeestraat Engelbertstraat)

Café Sant Sam

GRATIS THUISBEZORGD

a.s. zaterdag live optreden
aanvang 23.00 uur

KERSTBOMEN,
BLAUWSPARREN,
MET EN ZONDER KLUIT en
BOOMPJES IN POT

MICK HARREN

Tot ziens bij HOEBE en MAARTEN
Kreeften soep
Uiensoep
Champignon soep
Gamba's in knoflook
Griekse Feta salade
Ierse lamsstoofpot
Varkenshaas in roornsans
Gestoofde tamme konijnebout
Gestoofde wilde konijnebout
Haze peper
Gestoofe hazebout
Cordon bleu in gehaktsaus
Kipfilet in rode wijnsaus
Zeepaling in 't groen
Zalm in wittewijn saus
Boeuf Stroganoff
"• .
Spare ribs
Gebraden kip

Beloning

fa. Frank
tel. 30890.

f
Ö

0/1

r

maakbe<l ^

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

Voorgerecht
Uiensoep of
Wildpasteitje of
Champignons op toast

Hoofdgerecht
Sliptong of
Hertemofilet of
Tourneaos opera

Prijs per persoon ƒ 55,Gaarne tijdig reserveren

exclusieve stijlmeubelen

Tel. 02507-30175 of 18566

Galerij Kerkstraat 22
Tel. 18855

Zonnecentrum Haarlem
"PIJLSNEL

BRUIN OP DE PIJLSLAAN"
f. 75,00

10 BRUININGSBONNEN VOOR

zandvoortse servicedienst
Exclusieve kerstdecoraties

o.a.

candle cups
opgemaakt
naar eigen idee

l
BON OF f. 10,00
l 1/2 BON OF f. 13,75
2 BONNEN OF f. 17,50

10 B R U I N I N G S B O N N E N

V O O R f . 65,00

Stucadoors en tegelwerk
Schilderwerkzaamheden
Beglazing
Loodgieterswerkzaamheden

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

Tel. 02507-31068

vossebessensaus
****
Consommé aux Morilles
parfumé au Jus de
Truffes
Heldere bouillon met Morilles geparfumeerd
met Jus de Truffe

* * * au Champagne
Boisspn Frappe de*Papaya
Verfrissende ijsdrank van Papaya opgespoten
met Champagne
*** *
Filet De Cerf de Noël Sauce Pikante

- Een afspraak makeriiis niet noodzakelijk

(geldig t/m 24 december 1991)

*
*
*
*

Pdté de Chevreau aux Coulis des Airelies
Paté van Wilde Berggeit verrijkt met een

TOT Z I E N S BIJ H I L D A & Y V O N N E

OPENINGS AANBIEDING

Allerlei soorten dakwerkzaamheden
Verbouwingen
Timmerwerkzaainheden
Hang- en sluitwerk

DINER-DANSANT DE NOËL 1991
KERSTDINER - DANSANT 1991 ,
WOENSDAG 25 DECEMBER 1991:
EERSTE KERSTDAG
****

a ƒ 72,5O

OP WOENSDAG 11 DECEMBER A.S. OPENEN WIJ ONZE DEUREN!

*
*
*
*

Met: RUUD WOUTERSON

KOM LANGS OM HET NIEUWSTE OP HET GEBIED VAN
BRUINEN TE ONTDEKKEN !!
EEN ZONNEBANK DIE NET ALS DE ZON WIT LICHT STRAALT.
HET LICHT IS NIET SCHADELIJK VOOR DE OGEN,
ZODAT U OP EEN COMFORTABEL MATRAS EVENTUEEL
WAT KUNT LEZEN...
3 BONNEN QF f _ ^

Pijlslaan 110
- Dagelijks geopend van 9.00 tot 22.00 uur, ook op zon'dag 2014 TP HAARLEM
Tel. 023 - 240210
- Voldoende gratis parkeergelegenheid

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

v
(PALACE
* * *HOTEL)
*
-x

5-gangen keuzemenu

Het menu zullen wij u op aanvraag
gaarne toezenden.
U wordt verwacht voor het aperitief
tusen 18.00 en 19.00 uur en bepaalt
daarna zelf in welk tempo u van het
Kerstdiner wilt genieten.
Wij hebben slechts één zit per avond.
Het diner wordt omlijst met live
pianomuziek.

Het Kerstmenu
bestaat uit de volgende gerechten:

cSr

NIEUW IN NEDERLAND ...DE "WHITE LIGHT" BRUINER

Wij bieden een keuze uit 3 voorgerechten,
3 soepen en 3 hoofdgerechten met vlees,
vis en wild, dus elck wat wils! Tussendoor
een heerlijke spoom en tot slot een
grandioos kerstdessert en koffie met
bonbons.

Jf

m

Crêpe Dame Blanche
Koffie

é - Tt eséauranè

KERSTDINER
op Ie eii 2e Kerstdag

Boulevard Barnaart 18
Zandvoort
is Ie en 2e Kerstdag geopend

algemene

ZONNEBANK
MET 2 GEZICHTSBRUINERS
ZONNEKANON MET 4 GEZICHTSBRUINERS
SUPER KANON MET 6 GEZICHTSBRUINERS

BLOEMENDAAL AAN ZEE - TEL. 023-252280

W

jr The Hungry Whale '0

Nagerecht

Wie heeft gezien wie mijn
auto heeft bekrast?
Grijze Jeep.

Warm of koud af te halen.
Dogeli|ks geopend van 13 00 tot 21 00 uur
Zaterdags geopend van 0900 tot 21 00 uur

Fa. Frank

Voor reserveringen ôf meer informatie, bel met:
Marcel Machielse: 02507-12911 of
faxnummer 02507-20131
•ü * * * -fr ^r -fr -ü-ü* * * -ü -ü **•** -ü * * *
DONDERDAG 26 DECEMBER 1991:
„TWEEDE KERSTDAG":
Lopend KERST BRUNCI1 BUFFET a ƒ42,50
,
per persoon,
Vanaf 11.00 uur tot 15.00 uur.
In ons PANORAMIEK RESTAURANT op de
18e etage, 70 METER HOOG!
* ** *
DE KLEINTJES tot en met 10 JAAR hebben een
KERSTVERRASSING:
50% KORTING

Gebakken Hertebiefstukjes vergezeld door een
heerlijke kersensaus
oü
ô
f
Filet de Veau - Imperial et une sauce crème

Gebakken Kalfsbiefstuk vergezeld door een
Roomsaus Imperial
Légumes divers
Verschillende groentegarnituren
***
* Noël 1991"
Buffet de Dessert
„De
Dessert Buffet „Kerstmis 1991"
* * * ƒ 89,50
Prijs per*couvert

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Lions vegen Hoofddorp
van de Pellikaanvloer
ZANDVOORT - In een prima basketbalpartij veegden de
mannen van The Lions het derde team van Hoofddorp van de
Pellikaanvloer. Met maar liefst 82-57 wonnen de Zandyoorters
dit duel. De jongens junioren speelden een puike wedstrijd tegen
koploper Commodore. Tot lang in de wedstrijd was er evenwicht, maar uiteindelijk was er een nipte winst voor de bezoekers met 83-75. De Zandvoortse dames verloren de strijd om een
plaats in de top van Hillegom met 48-36.
door Aaldert Stobbclaar
De mannen van coach Johan Beerepoot begonnen de strijd tegen
Hoofddorp in een hoog tempo. Een
goed schot en een sterke rebound
zorgden er voor dat Lions binnen
een paar minuten op een 14-4 voorsprong stond. De Zandvoorters bleven de zaken energiek aanpakken en
gaven Hoofddorp totaal geen kans
in de wedstrijd te komen. Halverwege de eerste helft was de strijd reeds
beslist. Vincent Telling en Martin
van der Aar scoorden veelvuldig,
waardoor de stand opliep naar 20-4
en even later 31-8. In deze eigenlijk
eentonige partij was Lions veel te
sterk en kon gaan rusten met een 4219 voorsprong.

Bridgers azen
op promotie
ZANDVOORT - De Zandvoortse Bridgeclub kwam voor
de derde wedstrijd in de tweede competitie in actie. In de Alijn hebben de clubkampioenen mevrouw Spiers en de
heer Emmen het heft weer in
handen genomen, door op een
eerste plaats te eindigen. Tweede werden de heren Groenewoud en Smit.

De Heldenaren rekenden echter niet
op de veerkracht van de Zandvoorters. Na een time-out van invaller
coach Johan Beerepoot kwam de
rust weer in het team. Onder aanvoering van Robin Keiler, goed voor
33 punten, en Jaap Loos, 16 punten
en 13 rebounds, werkte Lions de
achterstand geheel weg.
Met nog zeven minuten te gaan
had Lions zelfs een 64-60 voorsprong
te pakken. Met een aantal driepunters zorgde Commodore echter voor
een ommekeer in de wedstrijd. De
jeugdige Zandvoorters kwamen die
tik niet meer te boven, maar kunnen
terug zien op een prima partij basketbal. Eindstand 75-83.

len, hetgeen lukte. De lijn in het
Zandvoortse spel kwam terug, het
tempo werd verhoogd en Lions liep
uit naar een fraaie 82-57 overwinning. „We hebben de hele wedstrijd
beheerst", vond Johan Beerepoot.
„In de tweede helft moest ik even
een time-out nemen om de jongens
weer in het ritme te krijgen. Het is Dames
een natuurlijke reactie dat je bij een
Het duel om een van de bovenste
gemakkelijk verkregen voorsprong, plaatsen tussen Hillegom en Lions,
wat verslapt. Daarna ging het weer kenmerkte zich met een nerveuze
erg goed. Met deze enthousiaste start van Zandvoortse zijde. Daargroep moeten we in de middenmoot door na negen minuten een 12-2 achterstand. Lions kende een schotloze
kunnen eindigen".
periode van maar liefst zeven minuten. Verdedigend kreeg Lions meer
Junioren
vat op de strijd maar aanvallend
Sln een spectaculaire wedstrijd de- bleef het spel onder de maat. Toch
den Lions en Commodore niet veel slaagde Lions er in om met een gelijGas terug
voor elkaar onder. Met goed en voor ke stand te gaan rusten: 14-14.
In de tweede helft liep Lions een
In de tweede helft nam Lions dui- het publiek zeer aantrekkelijk basdelijk gas terug, waardoor Hoofd- ketbal, knokten de teams voor de lichte achterstand op, maar dat had
dorp een nog grotere afstraffing be- punten. Bij de rust slechts een mini- geenszins noodlottig hoeven te zijn.
spaard bleef. Na vijf minuten kwam male voorsprong voor Commodore: De f ast break van Hillegom ging echHoofddorp terug tot 48-30. Coach Jo- 35-37. In de tweede helft leek de ter lopen en aan de andere kant liet
han Beerepoot greep een time-out strijd snel beslist toen de gasten vlot Lions zeventien vrije worpen onbeaan om weer orde op zaken te stel- uitliepen naar een 37-48 voorsprong. nut, wat natuurlijk te veel is. Hiermee is de nederlaag van The Lions
eigenlijk wel verklaard. Hillegom
speelde de wedstrijd rustig uit en
won verdiend met 48-36.
„Het missen van de vrije worpen
en de f ast-break van Hillegom waren
voor ons de doodsteek", aldus coach
Rob Benjamins. „Ik had nog voor
ZANDVOORT - Tijdens de officieuze Wereld Kampioendie breaks gewaarschuwd, maar we
'schappen schaatsen voor veteranen in Prankfurt heeft Ben
konden het blijkbaar niet opvangen.
Rückert voor opmerkelijke prestaties gezorgd.
Over de inzet ben ik best tevreden,
In de veertig tot vijfenveertig jaar klasse behaalde de Zander is erg hard gewerkt, maar het
voorter driemaal goud en eenmaal zilver.
blijft toch jammer".
Op de vijfhonderd nieter gaf Rückert meteen zijn visite kaartje af
door in 44,45 seconden als eerste te eindigen. De 26 buitenlandse
• De Lions verdedigen hun basket.
concurrenten hebben alles uit de kast gereden om op de vijftienhonFoto Bram Stijnen
derd meter de Zandvoorter voor te blijven. Dat mocht niet baten want
ook hier was het goud voor Ben Rückert in'een tijd van twee minuten
en twintig seconden. Op de drieduizend meter moest hij genoegen
nemen met het zilver maar de marathon, over twintig kilometer, werd
weer een prooi voor de Zandvoortse schaatser.
Vooral deze marathon werd een spectaculaire wedstrijd. Constant
werd er gepoogd uit de greep van het peloton te geraken, maar het was
uiteindelijk Ben Rückert, die daar in slaagde en in 34 minuten rond als
eerste over de finish ging. „Het was een leuke ervaring", stelde Rückert. „Door het mistige weer was het ijs behoorlijk stroef, maar er kon
toch goed gereden worden. Volgend jaar wil men er officiële kampioenschappen van maken, weaardoor nog meer deelnemers aanwezig zullen zijn. Ik ben dan zeker weer van de partij.
ZANDVOORT - De zware partijen werden vorige week donderuitwedstrijd tegen het eerste dag uitgespeeld. Terug in Zandvoort
team van SVS is voor de bleek bij de analyse dat de afgebrovan Bosma en Van
schaakvereniging Chess Socie- ken partijen
inderdaad remise waren,
ty Zandvoort in een puntende- Kempen
terwijl de partij van Ben de Vries in
ling geëindigd. Door dit resul- vijf
zetten gewonnen moest zijn.
taat behouden beide teams Daarmee kwam de stand op 4-3 voor
kansen op de promotie naar de SVS.

Na drie wedstrijden staan mevrouw Spiers en de heer Emmen
bovenaan en verwezen het echtpaar
Heidoorn naar de tweede plaats. Het
echtpaar Van der Meulen is dit jaar
lid van de bridgeclub geworden en
zij startten toen in de C-lijn. Na promotie maken zij nu de B-lijn onveilig, waarbij het met uitgesloten is,
als zij zo doorgaan, dat promotie
naar de A-lijn volgt. In deze wedstrijden werden zij eerste met een percentage van 62,65 terwijl de dames
Van Os en Saueressig met een score
van 57,59 goede tweede werden.
Op de eerste plaats staat nu het
echtpaar Van der Meulen. Mevrouw
Molenaar en de heer Koning zijn opgeklommen naar de tweede plaats.
In de C-lijn was er eindelijk een goede avond voor de dames Van Leeuwen.en Slegers, want zij werden eerste. Deze overwinning brengt hen op
een iets veiliger plaats in de middenmoot. Tweede werden de dames
Pokkens en Kinkhouwers. Laatstgenoemden hebben nu, na drie wedstrijden, de eerste plaats veroverd
en wisselden stuivertje met de dames Van Ackooy en Drenth.
De dames Koning en Rooijmans
voelen zich niet thuis in de D-lijn en
azen op promotie naar de C-lijn. Dit
duo werd eerste, terwijl op de tweede plaats de dames Van Beets en
Briejer eindigden. De dames Koning
en Rooijmans blijven op de eerste
plaats staan en mevrouw Meijer, die
nog een nieuwe partner zoekt, staat
nu op de tweede plaats.
Inlichtingen over de bridgeclub
kunnen gemtereseerden verkrijgen
bij de wedstrijdleider de heer Emmen, telefoon, 18570. (Alleen 's
avonds).

Goud voor Rückert

Chess Society favoriet voor
promotie naar tweede klasse
tweede klasse NHSB.

Enige weken geleden werden al
twee partijen gespeeld voor dit cruciale duel. Ton van Kempen en Hans
van Brakel speelden toen reeds hun
partij. Bij het bereiken van de tijdcontrole bleek dat Hans van Brakel
de remise uit handen had gegeven en
moest berusten in een 1-0 achterstand. Ton van Kempen brak zijn
stelling in een remise-stelling af.

Gelijkwaardig
• Op de foto de huldiging na de marathon, met als nummer één de
succesvolle Ben Rückert.

Griep slaat toe bij Lotus
ZANDVOORT - De naderende winter en de daarmee gepaard gaande griep golven
speelde de badminton club Lotus parten.
Vooral de dames waren door
de griep niet op volle kracht.
Tegen het op papier zwakke
Vliegende Shuttle, kwam Lotus daardoor niet verder dan
een 4-4 gelijkspel.
Zonder veel moeite won Martijn
van Keulen met 15-4 en 15-10 de eerste partij, terwijl Torn Geusebroek
zijn voortreffelijke spel van een
week eerder niet kon evenaren. Hij
verloor zijn partij in twee sets, 8-15
en 17-18. De dames hadden het echter te zwaar.
De griep had bij Rika Koper toegeslagen, maar desondanks verscheen
zij om de partij te spelen. Zij gaf alles
maar het bleek niet voldoende om
Lotus op voorsprong te zetten, 11-3,
3-11 en 4-11. Ook Karin de Graaf liep
een griep op en was zondag nog niet
geheel hersteld. Dit uitte zich.in
haar verlies met 5-11 en 11-12.
De herendubbel van Martijn van
Keulen en Torn Geusebroek werd
door de Zandvoorters voortvarend
begonnen. Zij hadden iets goed te
maken, na het verlies van vorige
week.
In twee goed gespeelde sets won
het duo Van Keulen/Geusebroek
met 18-15 en 15-3. In de mixed dubbels waren Karin de Graaf en Martijn van Keulen goed op dreef gezien
de 15-7 en 15-1 winst.
Bij de damesdubbel kwamen twee
alles behalve fitte dames in het veld.
Rika Koper en Karin de Graaf moesten het afleggen met 15-6,13-15 en 1718. Wilde Lotus nog minstens een
punt halen uit deze wedstrijd dan
moest het dubbel Rika Koper en
Torn Geusebroek winnen.
Na een eerst gewonnen set met 158 zakte het Zandvoortse duo in de
tweede set weg, 5-15. Vervolgens een
knap herstel in de derde set waar-

door Koper/Geusebroek de wedstrijd besliste met 15-9. Daarmee
werd toch nog een 4-4 gelijkspel behaald.
Overige uitslagen: Lotus 2 - Vliegende
Shuttle 3 4-4, Lotus 3 • Oosterduin 10 6-2,
Lotus 4 - SGA l 2-6, Lotus 5 - Vliegende Shuttle 9 7-1. Lotus BI - Oosterduin BI 2-6, Lotus
Dl - Ouderkerk Dl 8-0.

„Wederom is het resultaat tot
stand gekomen door een sterk collectief optreden", stelde Hans Drost.
„Jammer dat Hans van Brakel en
Peter van de Beek op het nippertje
verloren, anders zou de wedstrijd in
het voordeel van ons zijn uitgevalCruciaal
len. Ook de aanwezigheid en steun
Op de schouders van voorzitter van alle leden van de Chess Society
Hans Drost lag de zware taak om geven nogmaals het sterke collectief
Chess een gelijkspel te bezorgen. In weer".
deze cruciale partij had Drost een
pluspion en op de verenigingsavond
Aanstaande vrijdagavond speelt
werd bestudeerd hoe er winst uit de de Chess Society de vierde wedstrijd
partij kon worden gesleept. Vooral voor de NHSB competitie tegen het
het nieuwe lid Nico Luykx besteed- vierde team van HWP uit Haarlem.
de ontzettend veel tijd aan de analy- Deze thuiswedstrijd wordt verse. De inspanningen bleken niet speeld in het Gemeenschapshuis en
voor niets te zijn geweest. Hans vangt aan om 's avonds acht uur.

Vorige week vertrokken de overige schakers van het door Strijder
gesponsorde Chess Society af naar
Haarlem. Tijdens het duel bleek dat
beide teams volledig aan elkaar gewaagd waren. Slechts drie partijen
kenden een uitslag bij het bereiken
van de tijdcontrole. Olaf Cliteur won
ZANDVOORT - Het was afgelopen zaterdag een bijzonder
in een zeer degelijk gespeelde wed- goede dag voor Zandvoort'75. De aanval op de koppositie door
strijd, terwijl Peter van de Beek zijn ZOB werd knap gepareerd, terwijl de achtervolgers DZS en
partij verloor, ondanks het feit dat Aalsmeer een punt verspeelden. De Zandvoorters bleven eigende Chess speler beter tot goed heeft lijk gemakkelijk overeind tegen ZOB: 1-2.
gestaan. Kees Koper moest na kwaliteitsverlies zijn partij uiteindelijk
Technisch was Zandvoort'75 veel snel tot de conclusie dat de Zandopgeven.
De overige vier partijen werden af- beter, terwijl ZOB het met lange voorters meer in hun mars hadden
gebroken. De stand op dat moment trappen probeerde. Ongeveer drie- dan ZOB. De badgasten zochten de
was 3-1 voor SVS. De afgebroken honderd toeschouwers kwamen al aanval maar verzuimden afstand te
nemen. De vijf hoekschoppen in het
eerste kwartier leverden niets op.
Via counters probeerde ZOB wat terug te doen, maar doelman Pierre
Visser reageerde afdoende.

ZANDVOORT - Ondanks goed
voetbal slaagt TZB er maar niet in
tot een overwinning te komen. TeZANDVOORT - Met een gul
gen een hard voetballend VVH werd
van 78 centimeter werd Ton
met 6-1 verloren waardoor TZB vast
Haak, niet alleen winnaar van
op de laatste plaats staat.
de vierde Noordzee wedstrijd
Vooral in de eerste helft was TZB
van de Zeevisvereniging Zandgeenszins de mindere. Wat voetbal
voort, maar ook winnaar van de
betrof, liep het vrij aardig bij de
voor deze wedstrijd uitgeloofde
Zandvoorters, maar met het benut'Albatros' trofee.
ten van de kansen heeft TZB probleDeze trofee gaat naar diegene
men. Nadat de voorwaartsen een
die de grootste rondvis vangt. In
paar keer gevaarlijk voor het VVH
een eerdere wedstrijd werd deze
doel opdoken, maar daar geen geprijs niet uitgereikt wegens gebruik van maakten, counterden de
brek aan rondvis. De tweede
Haarlemmers naar een 1-0 voorplaats ging naar Hans Mortier
sprong. Een misverstand in de
die met een grote hoeveelheid
Zandvoortse defensie ging daaraan
schar toch het gewicht van de
vooraf. TZB bleef aandringen, maar
door Fred Ploegman gevangen
zoals zo vaak viel de treffer aan de
gul, niet 410 gram, voorbij
andere kant. Opnieuw ging de Zandstreefde. Ploegman legde beslag
voortse defensie niet vrijuit: 2-0.
op de derde plaats. Deze wedIn de tweede helft speelde TZB
strijd zou gevist worden op een
met een extra aanvaller om te probewrak, want het weer was uitsteren de stand m evenwicht te brenkend, maar door gebrek aan een
gen. Kansen genoeg maar geen afgoede schipper ging het wrakwerking. VVH had betere afmakers.
vissen niet door.
Halverwege de tweede helft werd het
3-0, waarna Fred Zwemmer de eer
voor de badgasten redde: 3-1. In de
slotfase drong TZB sterk aan en
daardoor vielen er gaten in de defensie. VVH profiteerde knap door nog
diverse malen door de Zandvoortse
defensie te razen. De eindstand werd
tenslotte 6-1 m het voordeel van
maakte hands, waarna de toegeken- VVH.
de strafschop door ZOB werd verzilverd: 1-2.
Bij deze stand bleef het waarmee
Zandvoort'75 een verdiende overwinning behaalde.
ZANDVOORT - Vorige week

Z75 slaat aanval van ZOB af

Arnold Nijkamp en Pieter Keur
gaan met elkaar in de slag

Het meeste gevaar kwam toch van
de badgasten. Paul Longayroux
kwam net iets te laat aan na een pass
van Bas Heino en vervolgens zag
Longayroux een inzet door de ZOB
doelman gekeerd. ZOB was een paar
maal gevaarlijk in de zestienmeter
te vinden, maar evenals in het begin
van de wedstrijd was Pierre Visser
alert.

ZANDVOORT - Op het
hoogste vpetbalniveau van
de eerste divisie gaan komende zondag twee Zandvoorters rnet elkaar in de slag.
Het unieke feit speelt zich af
in IJmuiden, waar om half
drie 's middags Telstar uitkomt tegen Haarlem.
Bij Telstar verdedigt de
achttienjarige Arnold Nijkamp het doel, terwijl bij
Haarlem Pieter Keur (30
reeds) in de spits zal verschijnen.

Matige visvangst

Slecht veld
„Voor de rust probeerden we het,
op dit slechte en kleine veld, te veel
voetballend op te lossen, terwijl we
toch wel sterker waren", meende
trainer Gerard Nijkamp. „Kom je tegen deze ploeg achter, dan wordt het
heel moeilijk, maar we zijn in de
tweede helft niet meer in de problemen geweest. De jongens hebben er
goed voor gevochten. We krijgen
nog wel lastige uitwedstrijden, op
zulke slechte velden, maar deze
tweede periode moeten we kunnen
pakken. De algemene opinie is dat
we de beste ploeg hebben, maar dat
is geen garantie voor succes. Er zijn
nog twaalf wedstrijden te gaan, het
is nog lang maar met dit materiaal
moet liet kunnen".

werd op het zuiderstrand de
voorlaatste viswedstrijd gehouden door de leden van de
Zeevisvereniging Zandvoort.
De opkomst was erg groot
maar de vangsten vielen tegen.

Daar bij de voorgaande wedstrijd
goed gevangen werd, waren de verwachtingen hoog gespannen bij de
elf leden van de visclub. Maar het
zou tegenvallen. Na drie uur vissen
was het Cas Al, die twee botten van
respectievelijk veertig en achtendertig centimeter uit de zee haalde.
Rob Dröse, Klaas Langereis en Johan van Gasteren werden met de
vangst van ieder een bot tweede. De
laatste wedstrijd op het strand
wordt gehouden op 10 december
aanstaande.

Aanvallend

In de Zandvoortse voetbalgeschiedenis is het de eerste keer
dat twee prof- voetballers uit de
badplaats tegen elkaar uitkomen.
Het Zandvoortse keeperstalent,
Arnold Nijkamp, ligt niet wakker
van de schutterskwaliteit van exPeyenoorder Pieter Keur.
• Beide kemphanen op de vuist. Links Pieter Keur en rechts Arnold

„Hij mag er best twee inschieten, als wij er maar meer maken",
is het nuchtere commentaar van
de doelman.

Drost speelde zijn partij briljant uit
en de verdiende puntendeling was
een feit.

Ton Haak winnaar
Noordzee wedstrijd

TZB wacht nog
steeds op zege

Nijkamp.

loopt. „Beide teams draaien lekker
bovenin mee, dus het kan wel een
Pieter Keur, die als jeugdtrainer aardige wedstrijd worden. Ik vind
bij Zandvoort'75, Arnold Nijkamp het leuk dat ik tegen Arnold speel,
nog getraind heeft wel hoe het af- maar we zien wel wat het wordt. Wij

Foto Bram

Stijnen

hebben niets te verliezen terwijl
Telstar favoriet is". Zondag om
kwart over vier is bekend, wie er
het best uit de strijd te voorschijn
is gekomen.

Met de opdracht van trainer Gerard Nijkamp om de bal sneller in
het strafschopgebied te brengen begon Zandvoort'75 zeer aanvallend
aan de tweede helft. Na vijf minuten
leek Paul Longayroux op weg naar
de openingstreffer. Hij werd echter
neergelegd, waarna de scheidsrechter niets anders kon doen dan een
strafschop toekennen. Daaruit
scoorde Robin Castien: 0-1.
Ook na deze achterstand weigerde
ZOB te veel risico's te nemen. Vanuit de verdediging bleef ZOB loeren
op een kans. Doch die waren er vrijwel niet. Zandvoort'75 voerde de boventoon. Rob Koning kwam plotseling vrij voor de ZOB keeper, doch
deze redde met de voet. Ook Edwin
Ariesen speelde zich vrij, maar hij
zag zijn inzet rakelings naast gaan.
In het laatste kwartier besloot
ZOB toch maar meer druk te gaan
uitoefenen om langszij te komen. De
Zandvoortse defensie gaf echter
geen krimp. Het zou wel 0-2 worden
door Paul Longayroux, die een verradelijke en onhoudbare schuiver
losliet. In blessure tijd wist ZOB nog
iets terug te doen. Bert van Meelen

Topscorers

O\Vcekmcdij/J!t

Castien (Zandv.75)
Longayroux(Zandv.75)

Zoals te verwachten was, kwam er weinig verandering op de topscorers lijst.
Paul Longayroux pikte zijn doelpuntje mee, terwijl Robin Castien eveneens raak
schoot. Castien, is de enig overgebleven concurrent, als je'daarvan mag
spreken, met een achterstand van tien doelpunten.
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VERDUBBEL UW SPAARGELD
BELASTINGVRIJ

SPAREN

NU HET NOG KAN

• /

WAAROM BETAALT
U BIJ EEN ANDER
MEER VOOR
HETZELFDE PRPDUKT

Toprendement tussen 9% en 11%
Met het ABC Spuurpkin spaart u, gedurende een
vooraf vastgelegde periode, maandelijks een vast
bedrag. En dat kan al vanaf ƒ50,-.
Sluit snel een ABC Spaarplan met belastingvrije
uitkering af, want per l januari 1992 worden, in
verband met de Wet Brede Herwaardering, de fiscale
mogelijkheden hiervan sterk beperkt!
Stap eens binnen bij het onderstaande
rayonkantoor voor een vrijblijvend, persoonlijk
advies of stuur de bon in.

r

Euro loodvrij
ƒ l,77
Super benzine ƒ l ,92
Diesel
ƒ1,12

SERVICESTATION

THORBECKESTRAAT 15
2042 GL ZANDVOORT
TELEFOON 02507-13378

(bij Palace Hotel)

Ristaurante Pizzeria
„La Rondine"

~l

BON

Verkoop - Reparatie - Televisie Audio Video - Camera's
Gespecialiseerd in bedrij fsapparatuur

Sluur mij vrijblijvend de brochure
Belastingvrij Sparen.

Naam:

Boulevard Poulusloot 17
Zu.dboulevard bij watertoren
Tel. 02507-18178

M/V*

Italiaanse specialiteiten

Adres:

oven-, grill- en pasta-gerechten

Postcode/Woonplaats:

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

Geboortedatum:
Telefoonnummer:
* Doorhalen wat niet van toepassing is
Deze bon in een gesloten envelop, zonder postzegel, zenden aan:
Verenigde Spaarbank N.V., Afd. PR/Verkoopbevordering,
Antwoordnummer 35, 2000 VC Haarlem.

J

L

Grote Krocht 38,
tel. (02507) 13039/17230.

De Verenigde Spaarbank doet meer
KERSTMENU1991
autorijschool

Voor de wintermaanden

W. v.d. Veld
U kunt nu lessen in de sportieve
MAZDA 323 F

prachtige
warme
chocolade tinten

Onze aanbieding:
de eerste 5 lessen 32,50 per les
uervolglessen 42,50 per les
ook voor spoedopleidingen

tel. O25O7-19188

m
it

Uw „Kerastase" kapper

Dubrovnik
Zeestraat 41,
Zandvoort.

Wij zijn alléén
2e Kerstdag
geopend

Tel. 15110

Kerstmenu
Vis Hors d'Oeuvre
o.a. gerookte Zalm, paling, garnaaltjes
Toast en boter

At

J. M. Coiffeurs international

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT

*
Goulashsoep
stokbrood en kruidenboter

m
m
§

ƒ 49,75

Kinderkerstmenu ƒ25,-

m

Van Speykstraat 14a:
Goed onderh. bovenwen, met balkon
aan voor- en achterzijde. Ind. entree,
hal, gang, toilet/douche, kamer en suite
(10x3,8m), 2 slaapk., keuken, c.v.
Vr.pr. ƒ159.000,- k.k.
Hogeweg 22/1:
Zeer luxe verbouwd 2-kam.app. (vh 3)
op 1e et., balkon west. Ind. entree, hal,
toilet, woonk. met spiegelwand, luxe
open keuken met inb.app., slaapk. met
spiegel/kastenwand, badk. met bad en
douche, dubb..wastafel. Serv.k. ƒ 137,p.m.
Vr.pr. ƒ 229.000,- k.k.
Burg. van Fenemaplein 6A1:
Op uitstekende lokatie gelegen driekam.app. op 8e et. Balkon aan oost- en
westzijde. Ind. entree, hal, woonk., keuken m. inb.app., badk. met douche en
toilet, 2 slaapk. Serv. ƒ506,- p.m. Het
app. wordt gestoffeerd en gemeubileerd opgeleverd.
Vr.pr. ƒ 240.000,- k.k.
De Favaugeplein 37/2:
Aan wandelboulevard gelegen vierkam.app. met uitzicht op zee. Balkon
west. Ruime garage. Ind. entree, hal,
L-vormige woonk. met open haard,
luxe open keuken met inb.app., 2
slaapk., bergk., badk. met ligbad en toilet. Serv.k. ƒ350,- p.m.
Vr.pr. ƒ 249.000,- k.k.
BEL VOOR GRATIS WONINGBROCHURE

VAN

SGHAÏK
MAKELAAR O.G.
'Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantiên
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944t/Fax 02507-17596

Gevraagd voor

'f Wapen
van Zandvoort

*

*
Div. soorten
vlees
seizoensalade
aardappelkroketjes
*•
Kerst ijs

Koffie

Kerkstraat 22 tel. 14040
ir vrijdagavond ook geopend

MEISJES VOOR
DE BEDIENING

Bekend merk luidsprekersysteem
100 Watt
NU voor de stuntprijs van
in zwart of wit

Les frow rerriws et salade de canard.
Salade met eend en paddestoelen, roompaté
wildpaté en een vispdté
o
Consotnmé de queue de boeuf au maden
Heldere ossestaartsoep met madeira.
Truite saumonnée farcie en croüte sce vin blanc
Gevulde zalmforel in bladerdeeg
met witte wijnsaus.
o
Boisson frappe au muscatel.
Champagnedrankje met muscatel en citroenijs.
Cotelettes de chévreuil a la bordelaise.
Henekoteletten met pittige rode wijnsaus.

of
Noisettes de veau et sce aux fruits de bois.
Kalfsbiefstukje met paddestoelensaus.
o
Présentation de bavarois, parfait,
profitcroles et mousse au chocolat.
Een nagerecht samengesteld uit bavarois, parfait,
gevuld soesje en chcolademousse.
Moka.
pnjs per couvert

f 89,50

Dagelijks geopend van 13.00 tot 21.00 uur
Zaterdags geopend van 09.00 tot 21.00 uur

in ons restaurant

CHRIS HARDENDOOD

CHHRLGTTE

was-,

Bilderdijkstraat 2
2041 NK Zandvoort
je!.: 02507-16544

M
Speciaal voor de kerstdagen
* kerstdekoraties voor in de boom (om
zelf te borduren)
* kerstkaarten (om zelf te borduren)
* Amerikaanse kerstsok (vilt applikatie)
* Stij'ropor, kerstklokken/kransen (om
^ * zelf te bekleden)
«K

*

hebben nog veel meer hobbyï artikelen. Dus kom zelf eens kijken!
Openingstijden di.- t/m vrij. 10.00-17.00uur*

IRISCOPIE
MAGNETSSEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305
Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord

MEDEWERKERS M/V

• Spiegel schuifwand

De Spar
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Sig.mag. De Krocht

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort

DE GRAAF: OOK E X C L U S I E F IN

SYSTEMEN

oor elke opbergwens in elke
stijl een fraaie en praktische
oplossing met Zedka vouw- en
schuifwanden. Naar keuze met of
zonder handig kast-interieur.
U vindt de vele voorbeelden bij
De Graaf: Klassiek, modern of
hyper-modern. In legio
afwerkingen. Houtstruktiiur,
effen tinten,

kleuren, spiegelglas... noem
maar op. Een lust voor het oog,
een formidabele bergruimte van
topklasse. Kom bewonderen in de
royale showroom van De Graaf!
U kunt dan meteen
kennismaken met
B|
het exclusieve
Wm
programma wand*^ __
en plafondpanelen.
Z0QKCI

OP MAAT

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

• Vouwilcurcn type 'TOURAINE'

- Op maat gemaakte oplossingen voor elk opbergprobleem -

V

Kerkstraat 12, Zandvoort

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

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

Ter invulling van een gecombineerde functie in een wisselend rooster. De werkzaamheden worden vervuld in
de kassa, horeca, souvenirshop en familyland.
Part-timers kunnen ook reageren.
Functie-eisen:
- klantvriendelijk
- flexibele instelling
- bereidheid tot werken in wisseldiensten.
Tevens vragen wij iemand die in het weekend op zaterdag en zondag tussen 07.00-11.00 uur onze schoonmaakploeg kan komen versterken.
U kunt bellen voor een sollicitatieformulier of om een
afspraak naar 02507-18686.
Schriftelijk Circus Zandvoort, Postbus 446, 2040 AK
Zandvoort. t.a.v. mw. l. Pollé.

Tel. 16023

Fa. P. Kleijn

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

VRAAGT:

sociëteit „De Manege"

Zandvoorts Nieuwsblad

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

CIRCUS ZANDVOORT

A.s. zaterdag voor
ongebonden mensen in

Voor 2e Kerstdag en
Oudejaarsavond is
reserveren nog mogelijk

telefoon 023-385478

Drogisterij „BOUWMAN"

Ini. tel. 14638

Entree ƒ 15,-

reparatiedienst
droog-, koelapparaten e.d.

Fa. Gansner & Co.

Graag met
enige ervaring

wederom een programma
tot 3 uur in de nacht
met div. zangers/essen & disc
iockey's en live entertainment in
de pianobar. V.a. 25 jaar.
Corr. kleding a.u.b.

199r

de Graaf plafonds

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden..
het faxnummer is

020-5626283
SliowToom A m s t e r d a m : Jarmuiden 47 (Sloicrdijk-Wcsi). lel. (020) 613 4775*. geopend: ma. l/m vrij.9.00-I7.00 u.en xat. IO.OO-I6.00u.
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Musea in
Zuid-Kennemerland

Korte tips

;•;?

'•, f.

;?

Op het VVV-kantoor aan het
Schoolplein is een uitgebreide folder te verkrijgen over de musea in
Zuid-Kennemerland, met name in
Zandyoort, Umuiden, Velsen, Beverwijk, Haarlem en Cruquius. De
folder is een uitgave van de Stichting Musea Zuid-Kennemerland.
Zandvoort wordt vertegenwoordigd
door het Cultureel Centrum, gevestigd in het voormalig Gemeentelijk
•3 Verzorgingshuis
aan het Gasthuis\ü
plein 9b. Hier laten twee stijlkamers
zien hoe vissers aan. het eind van de
vorige eeuw woonden. Ook van het
geen de andere musea te bieden hebben, wordt een uitvoerige beschrijving gegeven. In Beverwijk is dat de
Kennemer Oudheidkamer, in Cruquius het stoomgemaal, in Velsen-Zuid Museum Beeckestijn, en in IJmuiden het natuurhistorische Pieter Vermeulen Museum, onderdeel
van het centrum voor natuur- en milieu-educatie.
Wat de Haarlemse musea betreft,
is er uitgebreide informatie over
Teylers Museum, opgericht in 1778
door textielfabrikant Pieter Teyler
van der Hulst, en daarmee het oudste museum in Nederland. Verder:
het bekende Frans Halsmuseum, gevestigd in het voormalig Oudemannenhuis uit 1608, de Schatkamer
van de Kathedrale Basiliek Sint
Bavo (o.a. kerkelijke gebruiksvoorwerpen), én het Historisch Museum
Zuid-Kennemerland met een beknopt overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis van Haarlem en
de regio Zuid-Kennemerland.
In de folder wordt nog een aantal
beknopte gegevens vermeld van andere musea of bezienswaardigheden
uit de wijde omgeving. In Haarlem:
Architectuur en Bouwhistorisch
Centrum, Archeologiekelder, Grote
of Sint Bavokerk en het NZH-Bedrijfsmuseum. In andere gemeenten: Historische Tuin in Aalsmeer,
Thijsse's Hof in Bloemendaal, Museum Jacobs van den Hof en Kennemerduinen Informatiecentrum in
Overveen, Ruïne van Brederode in
Santpoort, Museum Stoomgemaal
in Halfweg, Aviodome op Schiphol-Centrum, Archeologisch Museum
Velsen in Velsen-Zuid en Bezoekerscentrum De Oranjekom in Vogelenzang.

kust
keur
tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Locomotieven en wagons op
Zandvoortse verzamelbeurs
ZANDVOORT - Locomotieven, wagons, rails en nog veel meer
treinenmaterieel zullen er te vinden zijn op de nieuwe Verzamelbeurs Zandvoort, die zondag 8 december in het Gemeenschapshuis wordt gehouden. Daarnaast is er natuurlijk nog veel meer
te zien. Belangstellenden kunnen gratis een kijkje komen nemen.
Volgens de organisatoren is er vrijwel van alles wat te vinden, op de beurs
in het Gemeenschapshuis, gelegen aan de L. Davidsstraat, zondag geopend
van 10 to 5 uur. Er zijn bekende en minder bekende verzamelobjecten,
zoals: postzegels, munten, prentbriefkaarten (ook over treinen en stations),
speldjes, boeken, poppen, wijwaterbakjes, antiek, telefoonboeken en andere curiositeiten. De bezoekers hebben de gelegenheid om te kopen, te
verkopen of te ruilen. Voor enkele verzamelobjecten zijn experts aanwezig
voor een gratis taxatie of bemiddeling bij aan- en verkoop. Het buffet is
open voor een hapje en een drankje. De beurs is ook voor rolstoelrijders
makkelijk toegankelijk. Voor meer inlichtingen: G.H. van de Eijken, tel.
14234, of F.L. Tervelde, tel. 12303.

• De wijze van liefde en dood van de
cornet Christoph Rilke. Het Kruis
van Bourgondië. Een toneelstuk
woensdag 11 dec. 20.30 uur
in Toneelschuur, Smedestraat1 23, Haarlem, 023-328450. Bewerking - door
Maastrichtse theaterwerkplaats, van prozagedicht uit 1899 van Rainer Maria Rilke, over een jonge romantische held.
• Kijken en Zien '91. Expositie Fotokring Zandvoort in Openbare Bibliotheek Z'voort, Prinsesseweg, tot
en met 31 december, tijdens de openingstijden. Maandag- en dinsdagochtend plus hele donderdag gesloten.
• All Tomorrow's Parties, Patronaat
Zijlsingel 2, Haarlem, 22.00 - 04.00
uur. Maandelijks openingsfeest. Entree 8,50 gulden, CJP/P-Pas 6 gulden.
• T.C. Franks Bluesband, vrijdag in
Haarlemse Jazzclub, Zanderzaal,
Groot Heiligland 37 (tel. 023-325082),
entree 10 gulden, CJP 7,50 gld.,
HJC-leden 5 gld. Zaterdag Snert
Stoorvedel Stroomschool (moderne
jazz), entree gratis. Beide concerten
beginnen om 22 uur. Zondag 15 uur:
bluessessions.
• Een winterwandeling in romantische kerstsfeer in de Bavo. Die
wordt in Haarlem voor de vijfde
keer gehouden door de rondleiders
van de 'Vrienden van de Grote Kerk
te Haarlem'. Inclusief muzikaal optreden. Zaterdag 21 december, aanvang 14.30 uur. Kaarten ö. drie gulden bij het kerkelijk bureau, Oude
Groenmarkt 23 te Haarlem, open
maandag t/m zaterdag 10-16 uur.
• 'Zandvoort 1901', tentoonstelling
in het Cultureel Centrum Zandvoort, Gasthuisplein 9b, te zien tot
en met zondag 5 januari. De tentoonstelling is samengesteld uit onder
andere berichten en bijbehorende
foto's uit de Zandvoortsche Courant
van 1901. Bovendien zijn in de vitrines scheepjes in flessen te zien, vervaardigd door Kurt Visser. Het cultureel centrum is dagelijks geopend
van half twee tot vier uur.

Cursistenwerk

• 't Lief toneel der blijde lustwarande, tentoonstelling in Historisch Informatiecentrum Haarlem, Groot
Heiligland
47, Haarlem, tel.
023-256026. Aan de hand van oude
prenten en een maquette wordt een
beeld gegeven van de tuinaanleg bij
de Heemsteedse en Bennebroekse
buitenplaatsen
in de periode
1750-1850. Open dinsdag t/m zaterdag 12-17 uur, zondag 13-17 uur.

Het Bloemendaals Kreatief Centrum toont van 7 tot 15 december op
de jaarexpositie werk van cursisten
en docenten. Te zien woensdag tot
zondag 14-17 uur in 'Achter de Zuilen', expositieruimte in het Gemeentehuis van Bloemendaal, te Overveen. De opening vindt vrijdagavond • Locomotieven en ander treinmaterieel op schaal is zondag te vinden op
6 december plaats, met muzikale en de verzamelbeurs in het Gemeenschapshuis.
toneeloptredens van cursisten.

• Spitsbergen, tentoonstelling die
een beeld geeft van de walvisvaart
op Spitsbergen. Pieter Vermeulen
Museum, centrum voor natuur- en
milieu-educatie,
Moerbergplantsoen 20, IJmuiden. Tel. 02550 - 36726.
Open ma t/m vrij. 09.30 - 17.00 uur,
zondag 11-17 uur. Op feestdagen
dicht.

(ADVERTENTIE)

Bar-restaurant

„SCHRANSEN

AAN ZEE"
Boul. Barnaart 22
Zandvoort, tel. 15445
gemarineerde, gegrilde

SPARE RIBS
(±800 gr.)
december prijs

het verdere programma van de
avond, niet helemaal aan de verwachtingen te voldoen.
Allegro, Andante en Presto betekenen Levendig, Gematigd en Snel.
Voor beroepsmusici moet zoiets
toch niet veel problemen geven.
Voor het Amsterdams Begeleidingsorkest leek dit repertoir niet interesant genoeg. Daarvan getuigde de
overduidelijke minachting voor de
aanwijzingen van dirigent Frans
Bleekemolen. Met het verstand op
nul en de blik strak op de partituur.
Voor het publiek moet het te horen
zijn geweest, dat deze componist
door Bram Stijnen
niet bepaald hun lieveling is. Het
zou natuurlijk evengoed kunnen
zijn dat het orkest en Bleekemolen
De kerk zat nagenoeg vol. En dat niet goed op elkaar ingespeeld waterwijl ons plaatselijk Toonkunst- ren.
koor er een uitvoering gaf. Of het
klonk?... nou en of. Toch kon de veilige afstand (als bij de foto) .niet ver- Gediciplineerd
hinderen, dat het leek of met name
Hoe het ook zij, het had beter gede heren van het koor niet helemaal kund. Blijkbaar hadden de tenoren
begrepen, dat een uitvoering een se- en bassen dit goed in de gaten, gelet
rieuze zaak is. Neem nou de op- op hun reactie. Gelukkig bleken de
komst. Voor het publiek geeft dit koorleden in hun bijdrage aan deze
altijd een eerste indruk van hun avond van een geheel ander hout
avond. De openingssinfonia van Vi- gesneden. Zodra de strijkstokken
valdi bleek, hoewel goed passend in werden neergelegd, stortte de groep

zich vol overgave op de edele zangkunst. Een verademing zo bleek. Ik
heb mij vrijdagavond verwonderd,
een koor met een sterke onderbezetting in een bepaalde partij vraagt
normaal gesproken om moeilijkheden.
Sopranen blijken er in deze badplaats genoeg voorhanden. Met de
alten zijn wij maar mondjesmaat bedeeld. Bij de mannen is dat al niet
anders. Bassen genoeg. Tenoren te
weinig. Ook het Toonkunstkoor
kampt met dit euvel. Normaal zou je
verwachten dat met een onevenichtige verdeling van de verschillende
stemmen de klankkleur van het
koor daaronder zou lijden. Het
Toonkunstkoor bleek echter gediciplineerd genoeg om een alleszins
aanvaardbaar programma ten gehore te brengen.

ook om mee te nemen
keuken open
vrijdag t/m maandag
16.30-22.00 uur

Kledingactie
ZANDVOORT - Ruim acht ton aan
kleding heeft de november-actie
voor de Stichting'Mensen in Nood in
Zandvoort opgeleverd. De MOV-groep is alle gevers erg dankbaar,
laat medewerkster' Sandra Kluyskens weten. Men wordt verzocht
geen kleding meer voor de deur van
de Agatha-kerk te plaatsen, maar de
zakken tot mei te bewaren. Wil men
de kleding niet zo lang bewaren, dan
kan men deze ook deponeren in de
groene container van de stichting
Kleding Inzameling Charitatieve instellingen, op het parkeerterrein bij
het Winkelcentrum Noord.

Verkeerslichten in
Heemstede weg
ZANDVOORT/HEEMSTEDE
De verkeerslichten op de kruising
Zandvoortselaan-Havikweg,
in
Heemstede vlak voor het NS-station,
moeten definitief verdwijnen. Dat
vindt het gemeentebestuur vanHeemstede. Daarmee verandert ook
de wegindeling, de voorsorteerstroken verdwijnen. Er moeten wel andere maatregelen komen om het
kruispunt veiliger te maken. De lichten werden begin 1990 al uitgeschakeld. Het aantal ongevallen is het
afgelopen half jaar aanzienlijk gedaald.

Zandvoorts
Nieuwsblad
onafhankelijk,
kritisch, levendig en
informatief

• Het koor was uitstekend op dreef, maar de solisten, op enkele uitzonderingen na, voldeden niet helemaal aan de verwachtingen.

valster Lisette Emmink (sopraan),
Kathinka Minzinga (alt) en Kees
Draayer (tenor) vocaal niet de sterksten. Voor de Vries dan ook niets
dan lof. Een fraaie stem, een goede
ademtechniek en een grote dosis gevoel voor muziek zijn onmisbaar bij
een dergelijke uitvoering. Technisch
voldeed ook Versteege voldoende
aan de gestelde eisen. In zijn zang
Onmisbaar
ontbreekt echter nog de emotie. Zijn
Om tot een' avondvullend pro- faalangst zal hier wel debet aan zijn
gramma te komen, waren enkele so- geweest.
listen ingehuurd. Zonde van het
geld. Wat mij betreft, hadden ze rustig thuis kunnen blijven. Op de so- Parelvissers
Een aardige bijkomstigheid op
praan Clara de Vries en bas-bariton
Jan-Peter Versteege na, bleken in- deze avond vormde de aanwezigheid

door Gerard Delft

Zwarte Piet rolt
zowat van zijn
kruk. Alleen Sinterklaas lacht.
Illustratie:
Maarten Versteege

En ze gooit een handvol kleurpotloden op de grond.
Daar schrikken ze van.
'Een tabberd.'' roepen ze tegelijk.
'Opschrijven!' commandeert Babet.
En dan schrijft moeder TABBERD op
een papiertje.
Babet kijkt goed naar de letters.
Ze probeert ze eronder na te tekenen.
Als dat lukt, tekent ze TABBERD op
de tabberd van de Sint.
'Wat doe je nou?' zegt moeder. 'Dat
kan toch niet.'
' •

'Natuurlijk wel Jij hebt toch ook lettere op je kleren.'
'Ja,' lacht vader. 'Dat is mode. Je kunt
tegenwoordig mensen lezen in plaats
van boeken.'
'Zie je wel dat het kan,' zegt Babet.
En dan gaat ze de letters mooi kleuren.
Het is 5 december.
Babet zit op school.
Sinterklaas ook.
Hij zit voor de klas in een mooi versierde stoel.

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

De telefoon stond afgelopen
week roodgloeiend. Ik heb het dus
geweten. De techniek faalde. U
heeft het goed gezien. Mijn 'Oog
en Oor' was inderdaad een oude
versie. Volgens de „opmakers"
van deze krant schijnt er vorige
week een verkeerde toets van de
computer ingedrukt te zijn. Week
38 in plaats van week 48 kwam
hierdoor op de pagina. Onze excuses daarvoor. Nogmaals het juiste
'Oog en Oor' in aangepaste vorm.

Feestelijk
„Koud hè!". Deze schalks bedoelde opmerking krijg ik tegenwoordig haast dagelijks te horen.
De tijd is er dan ook naar. We
zitten alweer in december. Het begin van een voor mij vreugdevolle
maand. Hoewel ik mij realiseer
dat dit niet voor iedereen geldt,
denk ik dat de meeste dorpsbewoners net zo in hun nopjes zijn over
de feestelijke dagen die deze
maand voor ons in petto heeft. De
Sinterklaasviering vanavond, de
concerten door het Zandvoorts
Mannenkoor en de Operettevereniging, de kerstdagen en de oudejaarsavond zijn feestelijkheden
waar ik ieder jaar met genoegen
naar uitzie. Daarnaast vier ik ook
vijf verjaardagen in familievertaand, inclusief die van mijzelf. Ik
ben dan ook een gezelligheidsmens. Gelukkig maar. Stel je voor,
dat ik deze dagen in mijn eentje
door zou moeten brengen.
Elk jaar bereiken mij echter berichten van mensen die tijdens
deze dagen alleen staan. Niets is
erger, dunkt mij. Gelukkig hebben
wij hier in Zandvoort een afdeling
van het Nederlandse Rode Kruis.
Haar evenementencommissie organiseert op 17 december tussen
14.00 en 16.00 uur haar jaarlijkse
kerstfeest in de Gereformeerde
Kerk aan de Julianaweg. Heeft u
interesse voor deze middag, dan
raad ik u aan om contact op te
nemen met de dames E. Keur (tel.
16922) of L. van Essen (tel. 15193).
Vervoer kan eventueel worden geregeld.

Opmerkelijk

De tabberd
Babet is aan het tekenen.
Een tekening van Sinterklaas voor
Sinterklaas.
'Mam...'
'Ja?' klinkt het uit de keuken.
'Heeft dat kleed van Sinterklaas een
naam?'
'Kleed?' vraagt moeder verbaasd.
. 'Dat rooie.'
'Bedoel je zijn mantel?'
'Heet het mantel, mam?'
'Het is een soort mantel, maar hij
heeft een speciale naam. Hoe was die
ook alweer?'
'Tabberd', roept vader vanachter zijn
krant. 'Sinterklaas zijn mantel heet
tabberd.'
Babet moet lachen.
'Wat een rare naam!'
'Natuurlijk', zegt moeder. 'Dat had ik
kunnen weten. Het staat in een liedje. ' En dan begint ze te zingen:
'Sinterklaas Goedheiligman,
trek je beste tabberd an,
rijd er mee naar Amsterdam,
van Amsterdam naar Spanje...'
'Appeltjes van Oranje...' zingt vader
nee.
'Stop!' roept Babet. 'Nou ben ik weer
vergeten hoe die heet.'
'Vee toch,' zegt vader verbaasd. „ 'Je
weet toch wel hoe de Goedheiligman
heet?'
'Luister maar,' zegt moeder en ze
zingt:
'Appeltjes van de bomen,
Sinterklaas zal komen'
Babet wordt kwaad.
Vader en moeder kunnen soms zo
flauw doen.
'Zeg het nou...' gilt ze.

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

Ifi Ef)
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Toonkunstkoor Zandvoort
zonder orkest goed genoeg
ZANDVOORT - Een zangkoor is als een foto. Je moet er
niet te dicht bovenop gaan zitten. In het eerste geval hoor je
niet goed hoe of het klinkt en
in het tweede geval zie je niet
goed wat de afbeelding voorstelt. Een waarheid als een
koe, denkt u wellicht. Bij het
Toonkunstkoor was het al niet
anders, afgelopen vrijdag in de
Hervormde Kerk.

Met oog ee oor
de badplaats door

Piet zit naast hem op een krukje.
Die Piet maakt allerlei grapjes.
Ze moeten vreselijk om hem lachen.
Dan zegt Sinterklaas opeens: 'Wie wil
mijn staf even voor mij vasthouden?'
Alle vingers schieten de lucht in.
'Ikke...ikke...' klinkt het.
'Nou, nou,' zegt Sinterklaas. 'Wat een
liefhebbers vandaag. Hoe lossen we
dat op Piet?'
'Raadseltjes Sinterklaas', grijnst Piet.
'Wie raadseltje raadt, mag de staf
vasthouden.'

van een vijftiental asielzoekers. Onuitgenodigd betraden zij de kerk,
nieuwsgierig geworden door de muziek. Hoewel de overige toehoorders
financieel hun bijdrage hadden geleverd, mochten zij gratis genieten.
Ook het 'vervolg' van de voorstelling
is het vermelden waard. Zoals te
doen gebruikelijk, werd het optreden ook nu weer besloten met een
bezoek aan het uitspansel 'Kopertje'. Voor muziekminnend Zandvoort het summum, na een stichtelijk 'avondje uit'. Met Bleekemolen
achter de piano en de solisten
Draayer en Versteege in het duet uit
de Parelvissers werd de avond 'op
gepaste wijze' afgesloten.
'Dat is een goed idee,' knikt Sinterklaas.
Dan wijst hij boven zijn hoofd.
'Vertel eens kinderen, hoe heet mijn
hoed?'
'Een mijter!' roepen ze allemaal door
elkaar.
'En hoe heet mijn knecht?'
'Piet!!'
'En mijn paard?'
'Schimmel!!!'
'Maar nu heb ik een moeilijke vraag,'
zegt de Sint. 'Hoe heet mijn mooie
rode mantel?'
Het blijft stil.
Dan steekt Babet haar vinger op.
'Kom jij maar eens hier,' zegt Sinterklaas. 'Ik ben benieuwd'.
Hij buigt zich een beetje voorover om
het beter te kunnen horen.
Babet haalt diep adem.
'Een slabbert,' zegt ze dan. 'Het is ..o-n
slabberi.'
Alle kinderen beginnen te lachen.
Zwarte Piet rolt zowat van zijn kruk.
Alleen Sinterklaas lacht niet.
Er springen tranen in Babets ogen.
Het is toch goed.
Ze weet het zeker.Dan krijgt ze opeens een idee.
Ze loopt naar haar tafeltje.
Daarop ligt de tekening voor de Sint.
Ze geeft hem aan Sinterklaas.
'Kijk maar, ' zegt ze. 'Hier staat het.'
Sinterklaas kijkt naar de tekening.
'Nee maar, je hebt gelijk. Kijk Piet,
hier staat het: TABBERD. Ze wist het
wel, maar ze kon het nog niet zo goed
zeggen.'
Dan krijgt ze een handvol pepernoten
van Piet.
En ze mag naast Sinterklaas staan.
Met de staf in haar hand.
Babet voelt zich een klein beetje Sinterklaas.
Al heeft se dan geen mijter op en een
slabbert aan.

'Met oog en oor de badplaats
door'. Vaak kom je zo opmerkelijke zaken tegen. Neem nou vorige
week vrijdag. Lopend door het
dorp, belandde ik bij Restaurant
Queenie aan het Kerkplein. 'Buitenlucht maakt hongerig', zeggen
ze wel eens. In dit geval klopte het
dan ook. Ik 'stierf' zo gezegd. Vanaf de stoeprand klonken uitnodigende pianoklanken. „Koud hel",
riep een voor mij bekende dorpsbewoner vanaf de overkant. Binnen brandde de kachel. „Fly me to
the moon", zong een blonde zangeres naast de piano. Ik wist wat
beters. De bediening werd vriendelijk verzocht om inzage in de
spijskaart. Het geluk was met mij.
Ober-kelner Ronald Koks kon mij
met vreugde mededelen dat speciaal voor deze gelegenheid er een
bijzonder menu was samengesteld.
Waarschijnlijk vanwege mijn
vragende blik verklaarde hij zich
nader. „ledere vrijdagavond houden wij ten behoeve van onze gasten een muzikale avond", zo legde
hij uit. Hoewel een kop erwtensoep evengoed mijn honger had
kunnen stillen, besloot ik op aanraden van het bedienend personeel om op het mij aanbevolen
viergangenmenu in te gaan.

Repertoir
Je hoort soms de klacht, dat er
vooral tijdens de wintermaanden
zo weinig in deze badplaats te beleven valt. Vaak ben ik het met
deze klagers eens. Het initiatief
van Queenie vormt daarop gelukkig een uitzondering. Een goed diner voor een redelijke prijs in een
gezellige ambiance is nooit weg
denk ik wel eens. Als er dan ook
nog eens een gezellig stukje muziek bij geserveerd wordt, kan je
avond eigenlijk al niet meer stuk.
Voorwat het repertoir betreft,
Ook daarover niets dan lof. Het
muzikale duo, Greta en Jan Barch,
staat borg voor een knap stukje
entertainment. Hun soli en duetten omvatten liedjes uit de 'oude
doos', zoals 'Non je ne regrette
rien', 'Deep Purpel' en 'Quere me
Muncho'. Het diner smaakte voortreffelijk. Niet zo verwonderlijk
als u bedenkt dat de dochter van
uitbater Van Houten in de keuken
de pollepel zwaait. Dorothé heeft
haar praktijkervaring opgedaan
in verschillende binnen- en buitenlandse gerenommeerde keukens. En dat is te proeven ook.
Volgens onze plaatsgenoot Theo

Hilbers heb ik onlangs gevaarlijk
spel gespeeld, door te verklaren
dat mijn geloof voor Sinterklaas
tot een minimum geslonken is.
Zoals u zich wellicht nog kunt herinneren, beschreef ik de intocht
van deze goedheilig man in onze
badplaats. Een week eerder dan
de officiële landelijke intocht (die
zaterdag een week geleden door de
TV werd uitgezonden) zette hij al
voet op onze plaatselijke bodem.
'Misschien kan de organisatie het
volgend jaar eens rekening houden met deze verschillende data', B
zo suggereerde ik. Welnu, volgens |
Hilbers zou de Sint wel een verklaring hebben voor deze voor mij
vreemde gang van zaken. Sint Nicolaas zou namelijk gezegd hebben, dat hij graag eerst in Zandvoort wilde komen om zich een
week later voor de TV te présenteren. „Soms ben ik wel op twee of
drie plaatsen tegelijk. Dat kan allemaal, dat is voor kinderen geen
punt. Het zijn altijd volwassenen
die daar moeilijk over doen".
Theo, deze terechtwijzing door
een echte deskundige zal ik goed
in mijn oren knopen. Een mooiere
zin had hij evenwel niet kunnen
uitspreken. Dat hij mij tot de volwassenen rekent, beschouw ik als
het grootste compliment. Voor de
rest kan hij mij nog meer vertellen.

Bruiloft
Onze dorpsgenoten Jacobine
Kuipers (26) en Lifa Lock (43) zullen de datum vrijdag 29 november
1991 wellicht niet snel vergeten.
Het was hun trouwdag. Op zich al
een gedenkwaardige dag. De belangstelling voor de huwelijksvoltrekking taleek enorm. De raadzaal en het plein waren haast te
klein on? alle belangstellenden te
kunnen herbergen. Voor de ambtenaar van de burgelijke stand,
Jan Hollander, betekende deze
plechtigheid dan ook een extra
waardering in zijn loopbaan. Ga er
maar aan staan. Een gedegen
speech afsteken voor zo'n grote
menigte vergt moed en deskundigheid. Hollander bezat ze allebei.
Vooral zijn uitspraak: „Het mystieke van het huwelijk is dat de
liefde die zich niet laat dwingen",
wekte bewondering. Ook zijn mededeling dat het zusje van de
bruid enkele ogenblikken voor de
plechtigheid was bevallen van een
drieling, werd in de zaal met luid
applaus ontvangen. Eerlijk is eerlijk, het was stijlvol. Vooral de
emotie bij de bruid, na het aanhoren van deze vreugdevolle mededeling wekte vertedering bij het
meelevende publiek.

Toneelvereniging
'Wim Hildering' behoeft geen
verdere introductie. Volgende
week, vrijdag 13- en zaterdag 14
december, zal onder regie van
onze bekende dorpsgenoot Ed
Fransen in 'Gebouw De Krocht'
onder de titel 'Polly Perkins' wederom een dijk van een toneelstuk
op de planken gezet worden. Zoals
de traditie wil, beloven het weer
een paar gezellige avonden te worden. Voor degene die een van deze
avonden niet wil missen, kan ik
aanraden om tijdig een toegangskaart te kopen bij 'De Gaper' aan
de Kerkstraat of Foto Boomgaard
op de Grote Krocht. Volgende
week kom ik hierop nog even terug.

Dierenvrienden
Van onze dorpsgenoot Marcel
Meijer (van het 'Waterloo-pleintje') ontving ik het verheugende
bericht dat de ruim zestig ganzen
en eenden in het binriencircuit
zijn geadopteerd. Begaan met het
lot van deze dieren en zijn verzorger heeft het bestuur van de voetbalvereniging 'Zandvoortmeeuwen' besloten, in de toekomst
borg te staan voor het voer. Voor
Meijer lijkt het een goede zaak om
vooral de Zandvoortse jeugd bij
dit project te betrekken. Hij heeft
speciaal voor dit doel een grote
container aangeschaft, die binnenkort op het terrein van deze
sportvereniging zal worden neergezet.
Iedereen die begaan is met het
lot van deze dieren, wordt verzocht om zijn overtollig (niet beschimmeld) brood in deze bak te
deponeren. Het vermelden van dit
initiatief lijkt mij een leuke afsliüting van deze rubriek.
Dit was het weer voor deze
week. Blijf gezond, tot de volgende
week.
BRAM STIJNEN

• Jacobina Kuipers en Lifa Lock werden buiten het raadhuis door
honderden belangstellenden opgewacht.
Foto Bram stenen
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Voorkom zoals vorig jaar een
teleurstelling en bel vroegtijBoeken - Tijdschriften
dig herenkapsalon Henk Van
der Feer voor een afspraak
omstreeks de kerstdagen. Totale leegverkoop der voorraad boeken van Boekhandel
Tel.: 02507-13874.
Avant Garde, Gerard Doustraat 254 te Amsterdam.

Oproepen - Mededelingen

GROTE VLOOIENMARKT
ZAANDAM
SPORTHAL DE VANG

ICRO

Zoekt u exclusieve mode accessoires? Zoals stropdassen/haarmode. Atelier Jomie.
Tel. 02507-30088.

* Op alles 25% korting.

ZONDAG 15 DECEMBER 10-17 uur (vrijgestelde zondag).
Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf
Organisatieburo Midland BV, 033-638176.
* 44 jaar getrouwd! Van har- * Nog 1 nachtje slapen maar • Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van Amersfoorts schilderwerken binnen en buiten tot 8 m hg,
te gefeliciteerd en op naar de dan is ons varken 16 jaar.
45 jaar. Ab - Lies - Carola - Gefeliciteerd van Pappa, redenen teksten te wijzigen witten en behangen, met gar.off. Ook woonboten.
Tel. 020-6916420, ƒ50 k.p.d.
of niet op te nemen.
Jessica.
Mamm:. en Kim.
* 565827782 is het banknr. * Nu hebben we allebei een
Verloren en
Hobby's en verzamelingen
van het Zandvoorts mannen- drie ervoor staan.
<oor; voor ƒ 10 of meer steunt Gefeliciteerd nr. 125.
gevonden
U ons door lid te worden van
SUCCESVOLLE KLEINE
* Onze coach is donderdag
MODELTREINENBEURS te DIEMEN zaterdag 7 dec. 10.00onze vriendenclub.
30 jaar! Niet te geloven,
ADVERTENTIES VOOR DE
* Gevonden een dameshor- 16.00 uur. Ruilen en verkopen. Tevens taxatie oude treinen
* 8 dec. Joop en Anja
maar echt waar! Kusjes van je loge in de Leeuwerikenstraat. met bemiddeling van verkoop. De Schakel, Burg. Bickerstraat
ZAKENMAN EN PARTICULIER
12'/2 jaar. Gefeliciteerd
meiden van Dames l.
46, Centrum (achter postkantoor). Entree ƒ 2,50 - kinderen ƒ 1.
Inl. tel.: 02507-13094.
Lien
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen worOok voor morgen heeft Sint * Wie heeft mijn fiets mee- * Verzamelbeurs Zandvoort
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot* Anja en Joop
nog plaats, dus wees snel en genomen uit de Aladins/zwart in gemeenschapshuis zon- • Rubrieksadvertentie opten.
Van harte gefeliciteerd met bel 18940/13420.
m. witte stippen, graag terug dag 8 dec. v. 10-17 uur, veel geven? Zie voor adres en/of
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis jullie 12'/2 jarig jubileum.
telefoonnummer de colofon
bij
Remko "Elvis". tel.: verzamelobjecten. Toegang in
*
ORIFLAME
Micro's op de pagina „MICRO'S".
Kick en Lia.
deze krant.
gratis. Inl.: 02507-14234.
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
Dierproefvrije
kosmetica! 02507-16017.
* Ben blij dat het voor jullie Voor een gratis brochure.
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ 0,40 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 15.00 uur.
leuk was, Jan.
Bel 02507-30017.
Weggelopen of
Onroerend goed en woonruimte
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of afge- * Bewoners en personeel
* Sonja, de revanche zal
ven/zenden aan:
gevonden
dieren
te huur gevraagd
van de Pauwenvleugel NU zoet zijn, ik weet het.
•*• Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
oedanken
de
Zandvoortse
Je
kan
er
twee
jaar
over
na2042 JM Zandvoort.
Winkeliers voor hun
Kat vermist sinds za. j.l. omg.
denken, maar blijf lachen.
• Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
geschenken.
Bilderdijkstraat. Grijs ge1421 AA Uithoorn.
*
Sonja
Vos,
streept, witte bef en achter• Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinaties:
* COR,
zaterdag
ben
jij
de
klos.
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer, gefeliciteerd met je 30e
poten, bruine vlooienband.
Algemeen
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde verjaardag. Tulp.
* Toneelvereniging "Wim Tel. 02507-13181.
kamerverhuur bureau
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant,
Hildering" brengt vrijdag
Voor verhuur van uw
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasper- * Echt waar!!! Corrine v.d. 13 en zaterdag 14 december
kamers/
Huishoudelijk
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuws- Werf, Zandvoorts Clubtennis- het blijspel "Polly Perkins"
appartementen en
blad De Purmer, De Zaanse Gezinsbode en De Nieuwe ster v.h. jaar 1991. Proficiat op de planken.
personeel
etages aan
Weesper ƒ 6,38 per millimeter.
De Damesclub.
gevraagd
geselecteerde huurders.
* U kunt ze nu feliciteren,
Sluitingstijd: vrijdag 16.00 uur.
Voor verhuurder geen kosten.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- * Help de Polen. Stuur eens Kijk naar de posters Jan,
combinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kanto- een voedselpakket! Geen sterkte en Sonja blijf lachen Gevr. huishoud, hulp voor 2
Tel. 02507-17782
ren verkrijgbaar.
adres? Dat hebben wij voor u! 15499 of 14869.
ochtenden p.w. 02507-18647.
e Voor brieven onder nr. wordt 1 regel extra in rekening Inl.: tel. 02907-5235.
Gevr. woonruimte voor 2 net* U mag dit niet missen. * Wie wil mij 1 ocht. p.w. te jongens met- vaste baan
gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm.kosten.
Rijwielen,
• Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers * Het spel is een succes, nu Concert Z.O.V. zat. 14 dec. helpen. Mevr. Keur,
min. 3 kam. Huur ± ƒ 1000,motoren,
verstuurd. Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten allemaal bellen 15499 en Ned. Herv. Kerk, aanv. 20.00 Burg. Engelbertsstraat 64.
p. mnd. Tel. overdag 15000,
uur. Bestel tijdig kaarten,
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor 14869. Jullie vrienden.
bromfietsen
's-avonds 023-290119.
tel.: 13113 of 13840.
wordt ƒ 3,00 in rekening gebracht.
* Hiep Hiep Hoera!
Te huur gevr. woonruimte
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefoWoninginrichting
Corrine v.d. Werf
* Uw favoriete Kerst-concert
voor 2 pers. in Zandvoort of * Te koop kinderfietsje 5-8 jr.
nisch opgeven: tel. 020-562.6271 (dit nummer is niet voor Zandvoorts Clubtennister
op
zat.
14
december
in
de
bezorgklachten) of zenden aan:
omstreken per 20 dec. Br. o. ƒ40. Tel.: 02507-15913.
v.h.
jaar
1991
Hervormde
Kerk
te
ZandCentrale Orderafdeling Weekmedia
Lijsten op maat nr. 763-77617 v.d. blad.
Loes-Yvonne-Alfons
voort. Bel voor kaarten bij
Postbus 122
Voor enige maanden of lanbij
Auto's en
1000 AC Amsterdam
* Ja ja, het is echt waar! ZOV 02507-14012 of 13840.
KAMER met k.d.t. gevr.
auto-accessoires
Foto Boomgaard ger
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing Donderdag is Cor de sigaar. Voor al uw FEESTJES en
Hr. tot ƒ700 p.mnd. Tel.
Geen jonkie meer, maar 30 PARTIJEN kunt u ook bij bar
in dezelfde week.
Grote Krocht 26 02996-1339.
jaar. Van harte, Paul, Wilma, dancing CHIN CHIN terecht.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
Barrij.
Wie heeft voor mij te huur: KEVER 75'er, 1200, automaat
GEEN ZAALHUUR. Bel voor
- Tel. 13529
een flat, etage of huis. Ik ben van tweede eigenaar, roestinfo:
02507-12799.
* Ja ja het is waar! Zaterdag
* Te koop 2 deurskast schuif 24, werk in A'dam, woon in en olievrij (motor) compleet
wordt Sonja Vos 50 jaar.
*• Voor een gezellig avondje met bovenkastjes, nieuw Friesland. Bart, 058-671203.
uitgerust met o.a. volt en
uit. Toneelver, staat daar borg ƒ250. Tel.: 023-243671.
Muziekinstrumenten
amp. meter, 2 spiegels, gere* Joop en Anja
voor. Op 13 en 14 december
den 82.000 echte km., verV. harte gefeliciteerd
Zalenverhuur
brengt "Hildering" weer een * Te koop eethoek 6-pernieuwd o.a. treeplanken,
Bart en Bea
soons
tot
10
pers.
uitbreidstuk op de planken.
warmte wisselaars. Lakwerk
baar,
zien
is
kopen,
prijs
* Knap toneelspel alleen bij
als nw. Prijs ƒ 6000,-.
Voor
onze
MOOI
OPGEƒ200.
tel.:
02507-20021.
VERENIGINGSGEBOUW
Toneelvereniging "Wim HildeTel.: bevr. 02507-12958.
ring" op vrij., zat. en zondag MAAKTE SCHALEN hoeft u * Te koop eiken wandmeuDe
Krocht
.
zelf
geen
boodschappen
13, 14 en 15 dec. Loterij na
bel met veel bergruimte, ook
meer in huis te halen.
Rijles auto's
afloop.
voor TV + 1 grote crapaud Grote Krocht 41, Zandvoort,
BROODJE BURGER
tel. 02507-15705-18812, voor
en motoren
ƒ295.
tel.:
02507-12141.
*• Lieve Pappa en Mamma
Schoolstraat 4 - Tel. 18789
BRUILOFTEN - RECEPTIES
Van harte gefeliciteerd
* Te koop mod. witte eetKOFFIETAFELS
met jullie 12V2 jarig jubileum
Voor trouwfoto's hoek incl. 4 witte stoelen met
Alblas Verkeersscholen
Nathalie
grijze bekl. ƒ 300, ziet er prima
in 5 dagen
Foto
Boomgaard
Huwelijk en
uit. Tel.: 02507-19225.
* Met de lange winteravonUW RIJBEWIJS
den voor de deur, heeft u met
kennismaking
Grote. Krocht 26 * T.k. 2-1 pers ledikanten +
Nieuwkoop, 01724-8361.
onze lingerie zéér zeker een
matrassen af m. 190x80 cm.
Kawai K 4 aanslaggevoelige synthesizer nu ƒ 1995.
gezellige lingerieparty + leuk
Tel. 13529
ƒ 150 per stuk. Tel.: 02507Bel PARTNERSELECT
Alle bekende merken digitale piano's, keyboards,
cadeau. Bel: 02507-30017.
13868.
Diverse clubs
syntesizers, gitaren, versterkers.
Weest U allert voor 't a.s.
070-336.14.43
* Sonja Vos heeft het voor Kertsconcert op 14 dec. in de * T.k. z.g.a.n. weg. verh. bak
Alles nieuw in doos met volledige garanties.
Voor huwelijk of LAT-partner
Vijzelstraat 53 - Amsterdam - Telefoon 020 - 626 46 55. elkaar in haar tuin staat weer Hervormde Kerk te Zandvoort m. lamellen wit linnen, bak br.
een
• Reflectanten op adverten305
cm.,
41
lamellen
ƒ300
02507-14012/13840.
ties onder nummer gelieven
Tel.: 02507-14250.
Gevr. voor vereniging piano • Rubrieksadvertentie? Zie
ervoor te zorgen dat het numen accordeon. Tel. 02507voor adres en/of telefoonnr.
mer in de linker-bovenhoek
17462 na 19.00 uur.
de colofon in deze krant.
GRATIS
Kunst en antiek
op de envelop staat vermeld Vrouwen, echtparen en soms
Woninggids van Zandvoort
en dat de brief geadresseerd ook mannen vertellen wat ze
Divers personeel gevraagd
T.k. Perz. tapijt, antieke eiken wordt aan: Centrale Order- graag willen en 100% diskreet
Weekmedia, Postbus doen! Nu heb je de kans om
OER/C makelaars o.g.
LBJ boekenkast. 6 ant. eetk. stoe- afd.
122,1000 AC Amsterdam. Dit met die mensen in kontakt te
len. Tel. 02507-16864.
voorkomt vertraging in de be- komen! Dus pen & papier bij
Voor ƒ 1650 bepaal je je eigen inkomen!
NVM
handeling. .
de hand, want noteer goed
Word nu rij-instrukteur bij de goedkoopste en beste van Ned.
MAKELAAR
Tel.
02507-12614
Radio/tv/video
de pers.code's! 06/50 cpm.
Evt. met werkgarantie. MICHEL: 020-6853057/070-6291546.

A.K.B.

Dirk Witte
aanbiedingen

Kawai 4 octaafs
stereo keyboard
nu van ƒ499 voor ƒ 199.

1000000%
Sexnieuws!

5 REGELS

Foto Boomgaard

MICRO
IM

SS GRATIS

Grote Krocht 26.
Telefoon: 13529.
UW FILM OP VIDEO
ƒ1,75 per minuut met
gratis achtergrondmuziek.

Kleding

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER
GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
• inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
« aan balie kantoor zijn opgegeven
• verloren/gevonden
« weg/aan komen lopen/vliegen
• maximaal 5 regels
• alleen voor particulier gebruik
• het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

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

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

k c 0 P b r u i d s i a P 0 n
ma a t
m0 d e r n e s a l 0 n t a f e l e n
3 8 ,
r i e t e n
s t 0 e l
T e l
0 2 3 4 3 .

T e

Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
ontvangt vari ons een acceptgirokaart.
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

r

•

~i

Dieren en
dierenbenodigdheden

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.
• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

Te koop
aangeboden
diversen

145 Escort
Sex/meiden!

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

06.96.45

Red Ear Productions.
310 Vrouwen vertellen eerst
op deze lijn wie ze zijn en wat
ze in bed allemaal lekker en
goederen te koop
opwindend vinden. Als ze dat
gevraagd
verteld hebben geven ze je 'n
eigen geheime telefoonnummer aan je door.
GARAGE
06-340.310.10 (50 c.p.m.).
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534
5 meisjes/dames ontv. tijdeTE KOOP GEVR.: GARAGE, lijk/part-time in rom. privézo dicht mogelijk bij rotonde. sfeer v.a. ƒ 100. 020-6252497.
Tel. 023-312122.
BI-SEX Kontaktlijn
06-320*325*01 (50 cpm)
Ook trio-sexkontakt

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

Te huur Zandvoort-Nw.Noord
prachtige ruime, lichte 4 kmr.
maisonnette, vrij uitzicht.
Huur ƒ 1250. P.mnd incl. wa* Te koop dekbed 240 x 200 ter. Overn. en aanv. in overlepj. Tel. 02507-30340.
'ƒ95. Tel.: 02507-14507.
1 regel ƒ 3,82
* Te koop k.t.v. 66 cm ƒ 100,
2 regels ƒ 3,82
Woningruil
spelend te zien, onderschuif3 regels ƒ 3,82
ledikant ƒ 25. 02507-14007 en
4 regels ƒ 5,09
14043, Oosterparkstr. 83.
Aangeboden: 4-kamerflat in
5 regels ƒ 6,36
Te koop lange bruidsjapon A'dam-W. ƒ755.- p.m. inkl.
met sleep, organza, Brazili- stoken. Gevr.: woonruimte in
aanse stijl. Prijs n.o.t.k.,
ZANDVOORT. 020-6175678.
6 regels ƒ 7,63
mt. 38/40. Tel. 02507-30888.
• Rubrieksadvertentie? Zie
7 regels ƒ 8,90
Te koop tractor Deutz ƒ 1000, voor adres en/of telefoonnr.
8 regels ƒ10,18
tel. 02507-16824 + gokauto- de colofon in deze krant.
maat, klein defect ƒ 200.
9 regels ƒ11,45
T.k.
1/2 set golfclubs, gr. bu10 regels ƒ12,72
Financiën en
reau, bed m. laden, t.e.a.b.
handelszaken
Tel. 02507-16864.
* T.k. 8 Oud-Hollandse stoelen ƒ 200 donkerbr. hout mooi
Autoverzekering
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
gestyl. Fisher-Price cassetteuw advertentie helaas niet opnemen.
Alle prijzen incl. 6% BTW
VA ƒ75 - DORSMAN
recorder met mogelijkh. voor
blijft toch goedkoper!
lichtnetaansl. 02507-12698.
Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ 300) kunt u niet gratis adverteren.
Bel nu: 02507-14534.
* T.k. skischoenen mt. 46 en
Autoverzekering
mt. 40 ƒ45 p.p. sjoelbak ƒ80
Naam:
nu nog goedkoper bij
computer C64 + veel toebeTEUBEN ASSURANTIËN
horen en 300 schijfjes. Tel.:
Adres:
02507-12510.
Tel. 02507-14643.
* Twee gloednieuwe ongePostcode:
Plaats:
Hypotheken
bruikte electr. verw.,
computervergelijking
eenpers, Philips onderdekens
Bel nu 02507-14643.
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:
• met volledige garantie ƒ 75 p.
st. Tel.: 02507-16085.
Teuben Assurantiën

Zandvoorts Nieuwsblad

Red Ear Productions

110 ondeugende Meisjes,
zoeken snel SEXKONTAKT!
06-320*330*21 (50 cpm)
* Te koop dwergpapegaaitjes + stamboom en kooi. Wil
mevr. van vorige keer s.v.p.
bellen, en teef, prijs ƒ 125
02507-16017.

* Te koop
damesrokjes
Te koop
maat 38/40 zwart en antraciet
gevraagd
ƒ 320 per stuk, zwart lederen
diversen
dameslaarzen maat 36 ƒ50.
Tel.: 02507-19968.
Te koop witte lange taftz. * Te koop gevr. garnalen
BRUIDSJAPON met korte kro. Tel. na 16.30 uur Tel.
sleep, op rug grote strik, 02550-34919.
boothals, merk Sarlinie, rnaat
38. Pr. n.o.t.k. Tel. 02975Onroerende
62687.

Foto - Film

340.340.95

BI-SEX PRIVÉ, zoek je
een heerlijk heet meisje
of een lekkere boy??
Direkt apart, ook trio
06-320.330.46 (50 cpm)
BI-SEX voor TWEE, direkt of apart met een heet meisje of
een lekkere jongen (18 jr.):
06-320.330.82 (50 c.p.m.).
Blonde NATASJA 'doet
het met 2 hete jongens.
06-320*327*77 (50 c.p.m.).
BUURVROUW Chantal en
haar hete buurjongens
06-320*328*01 (50 c.p.m.).
Stiekem MEEGENIETEN
met 3 hete tieners
320*322*04 (50 cpm)
Stoute sex-afspra'akjes,
MEISJES-KONTAKT (18 jr):
06-320.330.16 (50 c/m)

Indonesian Restaurant
Passage 6-8-10 - Zandvoort
tel. 02507-19538

Wij bieden u op
eerste en tweede kerstdag een
feestelijk kerstdiner aan.
Bediening in traditionele
klederdracht •
Wij maken van uw kerstavond
een waar feest
Reserveren gewenst

W*.
^
1%.

m

76,50 P,
Dinsdag 24 dec. en 31 dec. zijn wij gesloten.

Direkt Snel SEXKONTAKT!
Sex-Afspreeklijn:
06-320*322*88 (50 c.p.m).
Duik in bed met zo'n hete
meid! Bel SEXKONTAKT.
. 06-95.11 (50 c.p.m.)
Flirten met z'n tienen
of apart. Meidenbox.
06-320.330.77 (50 cpm)
****G-A-Y P-R-I-V-E****
Jij wilt straks snel en
. discreet een opwindend
afspraakje regelen? Bel
dan Gay Privé, want daar
zit je direkt apart. Druk
op de nul voor 'n andere
jongen. Veel succes!!
06-320.322.68 (50cpm)
Gewillige meisjes en hete
huisvrouwen zijn op zoek
naar een slippertje!
06-320*326*33 (50 cpm).
*****HARDSEX ****;*
Keihard de lekkerste (50 c/m)
!!!! 06-320*325*35!!!
Hete MEIDEN hoor je op
de sexadvertentielijn:
06-320.325.80 (50 cpm)
Hete meiden zijn op zoek.
PORNO Daling.
06-320*321 *44 (50 cpm)
Hete meisjes willen
een SEXAFSPRAAKJE.
06-320.320.44 (50 cpm)

De SEXADRESSENLIJN
elke dag adressen van
de hete dames & meisjes
06-320.328.00 (50 c.p.m.).'
***S.M. PRIVÉ***
De direkt apart kontaktlijn
voor meesters. Bel voor een
strenge sexafspraak.
06-320.322.17 (50 cpm)
**SMKONTAKTLIJN**
Strenge sexkontakten
06-320*322*20 (50 cpm)

2 heerlijke nimfo's hebben op
hun flatje pal aan de boulevard een eigen live 06/lijn laten installeren!

Ze hebben

PLEZIER VOOR TWEE,
de manier om direkt
een vriend of vriendin
aan de lijn te krijgen.
Bel 06-9.500 (50 cpm)
PRIVE-SEX-KONTAKT
Maak een sex-afspraakje.
Met een heet meisje of stel.
06-320.322.33 (50 cpm)
*** RIJPE VROUWEN ***
veertig jaar en hitsig!! 50 c/m
HM 06-320*325*45 !!!

DIREKT KONTAKT;
Mannen en vrouwen bieden
zich aan, stuk voor stuk
Sabrina, een GEWILLIG
krijg je ze aan de lijn.
meisje, haar eerste trio.
Maak snel jouw keuze:
06-320.323.44 (50 cpm)
Partnerruil: 06-320.326.11 •
Triokontakt: 06-320.322.16
Scheur de kleren van mijn lijf,
Bi-sex: 06-95.70
ik heb een hete bui!!
Homo: 06-320.322.64 (50 c/m) 06-9665 (50 cpm).
SEX KONTAKTLIJN
VLUGGERTJE: Kim verwent
Luister naar hete meiden
de jongens (18 jr.) na de les.
die op zoek zijn naar
06-320*330*32 (SOcpm)
jongens, voor het vervullen
Vóór VANAVOND een
van hun hete sexwensen.
afspraakje versieren?
06-320.330.66 (50 c/m)
Bel dan de flirtbox.
**SEX VOOR TWEE**
06-320.330.01 (50 cpm)
Direkt kontakt met jonge
WAAROM WACHTEN? Zoek
meiden, huisvrouwtjes en
nu de vriend of vriendin?
stoere hete knullen.
van je dromen. Afspreeklijn,
06-320.330.90 (50 com)
reageer direkt.
Straks al 'n vrijpartij?
06-320.320.33 (50 cpm)
S-E-X-KONTAKTLIJN .
Wil je snel 'n prive06-320.329.88 (50 cpm)
of escortmeisje thuis?
Tessa (18) een lekker
06-320*330*60 (50 cpm).
OPGEWONDEN tienermeisje
WULPSE Loesje-gaat lekker
06-320*328*88 (50 c/m)
tekeer met drie jongens.
****TIENERSEX****
06-320.330.96 (50 c/m)
Jong en onschuldig...?
06-320*324*24 (50 c/m)
Yvette gaat op SEXBEZOEK
*TRIOSEX-KONTAKT*
bij Annet. Triosex!
06-320.330.92 (50 cpm)
06-320.320.95 (50 cpm)
Ook voor partnerruil.
Zoek je een hete meid?

Hete MEISJES willen nu
een sexafspraakü
06-320.330.42 (50 cpm)
HOMO: Het is slikken
voor die hete jongens
06-320.327.01 (50 c/m)
Homo: Jongens met elkaar.
Hoor ze TEKEER gaan.
06-320*330*88 (50 c/m)
Homo: Zoek je 'n hete boy
voor een SEX-AFSPRAAK?? 06-320*322*11 (50 c.p.m.).
06-320*330*18 (50 cpm)
Voor lekker sexplezier.

Live uit
Zandvoort

PIKANT. 2 hete meisjes
zijn hitsig! Alles uit!!
06-320*330*34 (50 cpm)

Zoek jij een lekkere Boy?
Homo/BI-sex/SM-DATING
06-320.330.95 (50 cpm)
Zoek jij 'n lekkere meid?
De Hete MEIDENLIJN:
06-320*320*36 (50 cpm)
Zoek jij sexkontakt??
TIPPELLIJN
06-320.330.79 (50 cpm)

UITDAGEND huisvrouwtje
met volle..., superheet.
06-320.330.56 (50 c/m)

UITDAGEND tienermeisje
geniet met 2 jongens.
06-320*326*01 (50 c/m)
****VLUGGERTJE?****
Bel me snel schatje (50 c/m)
!!!! 06-320*327*27!!!
• Wij behouden ons he
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

nu van zich-zelf héle sexy MONIQUE, haar eerste keer
(100% naakt) foto's laten maze trilt van sex-genot.
ken en daar mag je dus nu
06-320.330.97 (50 c/m)
Diversen
om vragen! + (06/50 cpm)
Nieuw in Nederland, het Telebordeel. Zoek je een vrouw of
meisje om alles te doen wat X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
Red Ear Productions.
thuis niet kan of mag, bel dan kamerverhuizingen. Voll. verz.
Dag-nachtserv. 020-6424800.
Maak een Sexafspraak met 06-320.320.87 (50 c.p.m.).
een PRIVEMEISJE?
06-320.325.04 (50 cpm)

340.340.50

MARIETJE staat te liften
in haar strakke rokje!
06-320.321.20 (50 cpm)
MEEGENIETEN, met
Loesje en stoute Anita.
06-320*328*04 (50 c/m)
PARTNERRUIL Privé
direkt apart met mannen
en vrouwen die zin hebben
in 'n spannende sexruil!
06-320.330.91 (50 cpm)
Pascale doet het op de
tafel. Echte KEUKENSEX.

06-320*330*98 (50c/m)
Direkt apart met een
strenge meester of met
een onderdanige slaaf!
*Gay S.M. voor TWEE*
06.320.329.99 (50 c.p.m.).

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

VERKOCHT
Daar zit u dan. Een heerlijk huis op 't oog,
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt.
De beste manier: een advertentie op
opvallend formaat.
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, want:

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

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

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

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 15186
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Laat ons vol blijdschap juichen
niet samenklinkende stemmen
Op het jaarlijkse feest van de
gelukzalige Nicolaas,
die, terwijl hij nog in de wieg lag
al vastte

• Henk van
Benthem poseert
dichtbij Sinterklaas
Foto:Jan Vonk

Henk van Benthem zingt zijn liefde
voor Sinterklaasliedjes van de daken
WATERGRAAFSMEER Drie jongens, niet ouder dan
zeven jaar, heeft Henk van
Benthem over de vloer. Geen
wonder dat het Sinterklaasfeest daar aan de Bredeweg uitbundig gevierd wordt. Met cadeautjes en strooigoed. En
vooral met muziek. Vader Van
Benthem kan lyrisch worden
over Sinterklaasliedjes. Zomer
en winter is hij er mee bezig
geweest. Jarenlang. Het resultaat is een grondige studie naar
de oorsprong, ontwikkeling en
interpretatie van alle liedjes
die aan de Goedheiligman gewijd zijn.

vierhonderd verzameld. Dat is overigens niets vergeleken bij de kerstliederen die door de eeuwen heen gezongen zijn, dus dat viel alweer mee.
Om te beginnen zijn veel volksliederen rond Sinterklaas helemaal niet
genoteerd en daar valt ook niet meer
achter te .komen. Er is vast veel vergaan. Daarom is het hoofdstuk over
de volksliederen toch enigszins gebrekkig. Soms vind je iets bij toeval.
Maar ik wilde ook niet alles opnemen. Mijn boek is geen museum. Er
worden nog-eik-jaar .nieuwe Sinterklaasliedjes gemaakt en ook die wilde ik niét allemaal 'opnemen. Dat is
-een bewuste -beperking. Compleetheid nastreven -is onmogelijk. In
mijn boek staan twee moderne liedjes. Een ervan is gemaakt door
Dat zijn er nogal .wat. Het speur- Klaas Bakker die vaak op de Dam de
werk van Van Benthem heeft zo'n poppenkast bespeeld heeft."
vierhonderd liedjes en varianten opgeleverd. Lang niet allemaal staan ze
in zijn boek. Dat werd kort voor de
Amsterdamse intocht in de voorma- Geboorte
lige Sint Nicoiaaskerk gepresenHenk van Benthem is muziekleteerd. 64 staan er wel in, als het even raar aan het Barlaeus-gymnasium
en docent muziektheorie aan het
kon compleet met muziek.
Sweelinck-conservatorium. Zijn inDat laatste is niet zo simpel, want teresse voor Sinterklaasliedjes én
zelfs als teksten uit vroeger eeuwen Sint Nicolaasliedjes - want die mag
bewaard zijn gebleven, moet je vaak je niet op een hoop gooien - dateert
raden naar de melodie die erbij al van langer, maar zo'n zes jaar gehoort. Van Benthem: „Je zal altijd leden begon hij met zijn speurwerk..
moeten interpreteren. Veel informa- De geboorte van zijn oudste zoon en
tie over de muziek is er niet meer. daarmee de opleving van het SinterEn' alleen aan de noten heb je niet klaasfeest in huiselijke kring, was
• Twee pagina's uit genoeg."
de grote stimulans.
het boek van Van
„Je moet gaan zoeken bij muziekMaar ook om andere redenen was
Benthem
het niet moeilijk één keus uit het antiquariaten. Als je eens een boek
aanbod te maken. „Ik heb er zo'n met religieuze muziek vindt, moetje

daarin zoeken of er misschien één
Sinterklaaslied in voorkomt. En bij
kinderboekantiquariaten, daar wil
ook wel eens een Sinterklaasboek
liggen. Toch kom je daar niet zo heel
erg ver mee. Dan zijn er de bibliotheken die een schat aan informatie
herbergen. Er zijn een paar standaardwerkjes over het fenomeen
Sinterklaas. In het Duits twee stuks
en ook in het Nederlands een paar
leuke boeken, zoals van Wouter Jan
Dekker. Je vindt bijna geen muziek.
Veel heb ik moeten reconstrueren.
Zo staat er in de Universiteitsbibliotheek van Utrecht de Andlècta Hymnica. Vijfenvijftig delen vol teksten
over alles wat de kerk betreft; en dan
ook een paar teksten over Sint Nicolaas. Die heb ik er uit gepikt. Maar
zonder muziek. Dan moetje dus een
studie zoeken over de sequensen
(een lange melodie in fragmenten
verdeeld). Die vond ik hier in de
Spuistraat. Daar, tussen veel andere
dingen in, en moeilijk toegankelijk
omdat het met de hand geschreven
is, daar vind je dan Sint Nicolaassequensen. Daar heb ik er drie van
opgenomen."

Mirakels verhaal
„Mijn eerste hoofdstuk staat vol
legenden-liederen. Ook de niet-kerkelijke. Bijvoorbeeld dat verhaal
over drie jongens in het kuipje. Jongens die bij een slager onderdak
voor de nacht vragen. De slager
doodt ze en snijdt ze in stukjes. Sinterklaas komt en redt het inmiddels
gepekelde drietal uit de dood. Dat
mirakelse verhaal vindt zijn oorsprong in de twaalfde eeuw. In allerlei varianten kom je het in latere
eeuwen tegen. Dan vaak met een
sterk christelijke achtergrond.
Het is een leuke bijkomstigheid
dat ik door het zoeken naar de muziek, veel over Sinterklaas te weten
ben gekomen. Dan doe je opvallende
ontdekkingen. Bijvoorbeeld dat Sinterklaas vroeger uitsluitend op 5 december verscheen, niet eerder en
niet later. En dan was hij ook nog
onzichtbaar; niemand zag hem als
hij over de daken reed en appeltjes
door de schoorstenen wierp.
En neem het verhaal van Jan
Schenkman. Een Amsterdamse
hoofdonderwijzer die in 1850 een
Sinterklaasboek maakte. 'Sint Nicolaas en zijn knecht' heet het." Van
Benthem vindt het verhaal van zijn
Amsterdamse collega zo belangwekkend, dat hij het geheel, zestien pagina's, in zijn eigen boek opneemt.
Van Benthem: „Al lezend ontdek je
dat Jan Schenkman de verhalen
rond Sinterklaas.verrijkt heeft met
al die dingen die nu zo bekend zijn:
de stoomboot, Spanje als land van
herkomst, de zwarte knecht én de
zak. Die elementen kende men voordien niet. Ze ontsproten aan de creatieve geest van de Amsterdammer."

Amsterdamse haven
M „ocina

In het boekje is Van Benthem ook
gestuit op een typisch Amsterdams
decor voor de traditionele intocht.
Op de tekening van de haven herkent hij de Oude Kerk - ooit de eerste aan Sint Nicolaas gewijde kerk
van Amsterdam. In latere versies
van Schenkmans boek zijn de plaatjes steeds moderner en je ziet dan
ook steeds andere elementen in het
stadsbeeld op de achtergrond. Maar
steeds is er dezelfde Sinterklaas. Of
is het Sint Nicolaas?

Van Benthem: „Er lopen twee dingen naast elkaar: de heilige in de
kerk, Sint Nicolaas de beschermheilige van de schippers en van de stad
Amsterdam en van noem maar op.
Daarnaast ontstaat de volksheilige,
Sinterklaas. Ongrijpbaar en vol fantasie. De volksheilige symboliseert
de gewoonte van het elkaar cadeautjes.geven. Het is niet Sinterklaas
die geeft, nee, je geeft elkaar. Die
traditie wortelt volgens mij in de
kindertaisschoppen uit de dertiende
eeuw. Die kinderbisschop is niet een
ouwe heer die aardig is voor kinderen; dat is een kind dat tot bisschop
gekozen wordt en één dag in de kerk
mag regeren. Ja, Prins Carnaval is
precies hetzelfde. Het armste kind
van de school wordt gekozen op de
avond van 5 december. De dag daarop is het feest. Dan mag hij een mis
opdragen en de weken daarop, tot
Onnozele Kinderen, is hij te gast bij
de priesters en wordt verwend. Dat
is natuurlijk niet leuk voor de andere kinderen. Die krijgen dan als
troost, van de stad geld om voor elkaar wat te kopen. Bisschopsgeld of
Sint Nicolaasgeld noemden ze dat.
Parallel daaraan ontstaan de Sinterklaasmarkten, bijvoorbeeld hier in
Amsterdam.

Devote teksten
Voor de kerkelijke versie van de
kindervriend werden al heel vroeg
liederen gecomponeerd. Devote
teksten als 'Grote God, Heer, leid ons
als Nicolaas' matrozen uit de stormen dezer wereld', op oorsprqnkelij
ke muziek. Dat zyn de sequensen,
hymnen en liederen over de wonderen van de heilige. „In het Glogauer
Liederbuch vond ik een lied uit de
vijftiende eeuw. Een driestemmig
motet met een hymne die je herkent
tegen de achtergrond van Sint Nicolaas. En ook in andere bundels vond
ik wel eens één liedje. Daarin verschijnt de heilige als baby wanneer
hij slechts op woensdag en vrijdag
eenmaal de borst wil. En die andere,
zegt hij al, laat die maar zitten."
Van de volksliedjes over Sinterklaas valt op dat de muziek meestal
niet oorspronkelijk is. Het liedje
'Sinterklaas bij stouten Wim' kennen we als 'lo vivat' of desgewenst "t
Is mooi geweest...' De Sinterklaastekst „wat kreeg hij dan van Sinterklaas? een groote, groote roe' is van
een andere Amsterdamse onderwijzer, Abramsz. Helemaal origineel
daarentegen is Abramsz compositie
uit 1919 van 'Zoetjes gaan de paardevoetjes'.
Dat er veel muziek ontleend is aan
andere liedjes, vindt Van Bethem
heel gewoon. „Vergeet niet, het gaat
om gelegenheidsmuziek. Op bestaande melodieën maakte men
nieuwe teksten. Inderdaad, precies
zo als nu op bruiloften en partijen."

Bedelliedjes
„Met het onderwerp heb ik me
kostelijk vermaakt, ondanks dat het
voor een wetenschappelijk werk
weinig serieus is. Je bent op zoek
naar een stukje folklore. Maar nee,
ik heb mezelf door dit onderwerp te
kiezen niet voor gek verklaard. Al
had ik wel eens m'n twijfels als ik,
weer een bundel gevonden had, die
ik moest doorspitten om te ontdekken of er misschien, heel misschien
iets van mijn gading bij was. Dan
kwam Sinterklaas wel eens m'n
neus uit. Zeker bij al die bedellied-

• Kinderen zingen
jes. Zo van: 'toe Sinterklaas geef me
eenpopje, alsjeblief Sinterklaas mag
bij de schoorsteen,
ik een klein rijtuigje waar ik in kan
plaatje op het
omslag van het
zitten'. Dat interesseert me echt
boek
geen snars, dat gebedel. En wat je
ook vaak ziet, dat uit bekende liederen verschillende kleine stukjes bij
elkaar gebroddeld zijn. Er is veel
rotzooi gemaakt."
Datzelfde geldt volgens de schrijver ook voor veel teksten. „Er is een
aantal liederen, dat je niet meer met
goed fatsoen kunt zingen. Vol stoplappen. Ach, zo gauw er verbasteringen in voorkomen, wordt het wel
interessant. Dan ziet iedereen dat
het iets anders betekend heeft. Sinterklaasje bonne-borme-bonne, gooi
wat in de regentonne dat is een verhaspeling van lege tonne. Dat is leuk
en daarom op zich al reden genoeg
om het op te nemen. Maar sommige
dingen zijn echt krom."
Heel amusant vindt Van Benthem
de snaakse liefdesliedjes waarin
Sint Nicolaas als huwelijksmakelaar (Hylickmaecker) gebeden wordt
een vrijer of vrijster te leveren. Aan
dit genre is in het boek een apart
hoofdstuk gewijd.
Voor zijn studie hield de schrijver
zich bezig met schoolliedjes. Toen
hij voor het eerst sinds jaren voor
zijn kinderen weer Sinterklaasliedjes wilde-zingen, drong zich de behoefte op verder te zoeken naar de
juistheid en de oorsprong van al die
zoete of vermanende liederen. Een
Sint-Nicolaascollega op het conservatorium kon
liederen, de
hem al een eind op weg helpen. Had
oorspronkelijke
al verschillende Duitse Sint Nicoteksten en
laasliedjes verzameld. Het verzamelen en zoeken naar bijzonderheden melodieën, Henk
werd al gauw een hobby.
van Benthem,
De kinderen van Henk van BenUitg. Acco
them hebben dankzij die hobby aan
Amersfoort
Sinterklaas-repertoire geen gebrek.
ISBN 90 5256 058
Zij zingen de liedjes liet hele jaar
7. Prijs ƒ 39.
door.
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WEEKM EDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-21 -22
V.a ƒ 85 - 5 veerbollen op druk
brengen bij de Citroenspecialist van Zaanstad.
GARAGE RENÉ SPAAN
Vissers-pad 11, Krommenie
075-281193 of -353788

BX BEAUTY (type 16V)
68000 km., bj '88, ƒ 14.500,Tel. 075-163008.

C 15 D , bj. '89
Garage Uit de Brand,
Tel • 075-163008.
Autorubriek SHOWROOM verschiet elke week m alle
edities van Weekmedia, t w. Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uilhoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst m Hel Parool
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20.00 uur Tel. 020-Ó658Ó86. Fax 020-665632]
Schri(leli|k Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus l 56, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook Het Parool, Wibautstraat ]3I of Rokin
] l O, Amsterdam
Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen, Gebouw Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn,
Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraal 33, Zandvoort,
Gasthuisplein 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schnfteli|kel die
vóór donderdag 20.00 uur m ons bezit zi|n, worden de
volgende dag m Het Porool geplaatst en de volgende
week m alle Weekmediakranlen
Totale oplage 730.000 exemplaren.

2 x C 15 D , .
..
'89
BX 16 TZI
'89
BX TRD, Turbo
'88
BX Beauty 16V,
'88
Peugeot D J 5 D 1400
6-pers
. '89
GARAGE UIT DE BRAND,
Tel. 075-163008

zx

2 x C 15 D , bj '89
Garage Uit de Brand,
Tel. 075-163008

ƒ85,- per dag
en o.a. AX, BX
vanaf ƒ40,10 excl. BTW
Tel 020-6932750
S. Stevmstraat 12a, A'dam

TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties
van BX, Visa en 2CV6
APK klaarmaken tegen gered T.k. Citroen CX 25 GTi, blauw,
pnjz Verk van losse onderd. bj. 14-10-'88, 1e eig.
Tel 020-6680820 en 075-702625 Tel. 02207-14966

3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ ll ,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

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

BMW 730 l b j. '88 nw. prijs
ƒ130000 Nu ƒ 44.950 Airco inruil fine. tel. 02990-37825.

Tevens keuze uit + 50 occasstons v a. ƒ 3.950.Bel voor info één van onzer verkoopadviseurs

HAAKER off. Fiat dealer
Kam.

Info 020 - 6594859
Nu halen en
1 augustus 1992
betalen *
CASPARUS
FIAT-LANCIA

Fiat Tipo 1.9 Turbo diesel
gnjsmet. sep '89, 80.000 km
ƒ21000. Tel. 02977-40872.

Citroen

Auto's met 12 mnd. garantie
Citroen BX 16TRi, met. grijs, bj.
086, nw. band uitl., 95.000 km, Swift 1.3 GS, 07-89 ƒ 17 500ƒ11.500. Tel. 02940-14626.
Swift 10 GL, 07-89 .ƒ 15.750.ƒ 9550.Citroen BX GTsperfekte staat, AltoGL, 01-88
m 86 ƒ7950. Inruil fine. tel. Mazda 323 GLX,
5-drs, 09-87 . . ..ƒ13500.02990-37825.
Kadett 1.3 l, 09-89 ƒ18950.-

Citroen AX 1.0 10/88 20000
Citroen BX 1.6 TRI9/86 74000
Citroen BX 1.6 TRI4/87 100000
Citroen BX 1.9 GTI2/87 66000
Citroen BXD
3/90 80.000
Lancia Delta GT "San Remo"
2/89 76600
Lancia Thema
Turbo I.E
5/88 92000
Lancia Thema
Pininfarina
8/87 100000
F. Escort 1.4
4/90 24000
Mits.Colt 1200
9/86 75000
ALLE AUTO'S A.N.W.B.
GEKEURD EN BOVAG
GARANTIE BEWIJS
*MAX ƒ 10.000,-, vraag
onze voorwaarden
OTO//ICI CITROEN
02940-16661
HOGEWEYSELAAN 21,
WEESP

EEN GREEP UIT ONZE VOORRAAD

Inruil, financiering en 24 mnd
garantie mogelijk. Bovag lid
Autobedrijf Wim van Aalst.
Tel. 02979-84866.
BX RD break, '89, ƒ 18.500,3 x BX 19 TRD,'88,v/a/ 13.000,BX 19 D,
'88, ƒ12.900,BX 19 D,
'84, ƒ 4.500,BX 19 TRS br.aut.W 24.900,BX 19 TRS
LPG,
'89, ƒ19.900,BX16TGE
'90jM8900,BX16TRILPG,'89, ƒ15.500,BX 16 RS LPG,'88, ƒ12.750,BX 16 RE, st.bekr,
'89, ƒ16.500,BX 14 TE gr m.'90, ƒ 16.500,BX 14 RE LPG,'89, ƒ 13.900,BX 14 RE,
'88, ƒ12.500
BX 14 RE,
'85, ƒ 6.950,AX11TGE,nov.'89, ƒ11.900,C
15
Diesel
be
stel
'89, ƒ 9.950,-

Panda 750L Carr. 6/87 55000
Panda 750L
9/86 89000
Panda 750 CL
3/88 36000
Fiat Uno 45
11/87 57000
FIAT FIORINO Diesel
Fiat Uno 45 Jolly 6/88 64000
Bj. '84, wat de gek geeft.
Rat Uno 45 S
9/89 50000
Tel.: 075-163008.
Rat Uno 45 I.E. 1/91 7000
Fiat Croma 2.0 1E 1988, el. Rat Uno 60 Sel. 12/87 31000
ram., sunroof, spoiler enz., nwe F.Tempra SX 1.611/90 10000
1/89 80000
bnd, ƒ 14.000. Tel. 020-6158704 Rat Uno Lido
Rat Tipo 2.0 GT 1/89 20000
Rat Panda 45 bj. '82 beige Lancia Ypsilon
5/87 58000
APK iz.g.st. ƒ1950. 020- L Dedra 1.6 I.E. 1/90 23000
6105478.
Lancia Thema 6V 1/87 107000
Seat Marbella GL 3/90 11000
Renault 5 GTL
8/85 90000

YIO „ROMA"

ALLE AUTO'S A.N W.B.
GEKEURD EN BOVAG
GARANTIE BEWIJS

nog slechts 2
op voorraad,
prijs/ 16.950.*
*
*
*
*

3 DRS ZWART
3 DRS ROOD
3 DRS ZILVER
5 DRS ROOD
3 DRS WIT
3 DRS ROOD
5 DRS BEIGE
4 DRS ZILVER
4 DRS BLAUW
4 DRS BLAUW
4 DRS BRUIN
5 DRS GROEN
5 DRS BLAUW
5 DRS GRIJS

250000KM 1989
60000KM 1989
19000KM 1991
12400KM 1991
30000KM 1990
49000KM 1987
60500KM 1987
14000KM 1991
4500KM 1991
47000KM 1989
29900KM 1989
59000KM 1989
76000KM 1988
85000KM 1988

mei.
mcl.
mcl.
mcl.
mcl.

*MAX ƒ 10.000,-, vraag
onze voorwaarden

metaallak
rechterbuitenspiegel
punchliners
matten
GT-wieldoppen

CASPARUS FIAT-LANCIA
02940-15108
AMSTELLANDLAAN 1,
WEESP

haaker

T.k. FIAT UNO 45 S, b.j. 11'!
62000 km., m perfekte staat,
apk 12 '92. Vrpr. ƒ8300.
Tel 02990-35740 na 18.30 u.

Badhoevedorp
Off. Lancia dealer

Info 020-6594859

Honda CMC

Door inruil:
Houtmankade 37
FORD SCORPIO 2.9 GL
Amsterdam, 020-6278410.
'89, 35.000 km, schuifkanteldak, wit, schitterende wagen.
IMPORT USA CARS
Citroen BX 14e b.j. '86 5 versn
APK nov. zeer fraaie auto Keurenplein 9, A'dam-Osdorp
Tel. 020-6670121
ƒ6950. 020-6105478.

HONDA INTEGRA automaat,
stuurbekr 11 000 km, wit m. '88
ƒ 14.950,- leaseprijs ƒ 414,- p/m
Inr. fin. 1-3 jaar garantie mog
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Badhoevedorp 020-6010680.

HYUNDAI OCCASIONS
met 2 jaar garantie
alleen bij:

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

Lada
AUTO SERVICE WETTER
Al onze occasions met ster.
1 jaar garantie.
Aanbieding van de week'
Opel Kadett HB Club 1.3
1988, ƒ14995*

Lada 1200 .. .1986, ƒ 3.950
Lada 2104 1.3 1988, ƒ 7.750*
Lada 2105 1.5 1986, ƒ 3950
Lada 2107 1.51987, ƒ 5.750*
Lada 2107 1.6 1988, ƒ 8.995*
Lada Samara 1.5
1989, ƒ12500*
Volvo 343 L ..1982, ƒ 2500
Saab 900 GLS1983, ƒ 4.750
Zwanenburgerdijk 503,
Zwanenburg. Tel. 02907-6572
LADA BONTEKOE
Altijd aantrekkelijke occasions
APK gekeurd, BOVAG garantie
Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
TEL. 020-6992865.

A. van de Braak Mazda
Officieel Mazda-dealer voor AMSTERDAM E.O.
MAZDA 323 HB 1.3 LX 1988
.ƒ 9.950
MAZDA 626 HB Limeted 1987
ƒ 12.500
MAZDA 323 F Coupe GLX 1990
ƒ27.500
MAZDA 323 HB 1.3 automaat 1988
.ƒ16.500
MAZDA 626 HB 1.8 GLX, 1989
.ƒ24.950
OPEL KADETT 1.6 S HB automaat 1986
ƒ12.500
OPEL KADETT 1.8 S SEDAN LPG 1988
ƒ12.950
HONDA CIVIC 1.4 1988
ƒ15.950
MITSUBISHI COLT 1 5 GL 1987
ƒ13.000
DAIHATSU CHARADE TS 1987
ƒ11.500
Alle auto's met BOVAG-GARANTIE
Burgemeester Van Leeuwenlaan 31, Amsterdam
Telef. 020-6130727.

Mercedes Benz
Mercedes 190 Dies. b.j. '87 1e
eigen. 120.000 km. ƒ27.950. Inruil fine. mog. tel. 02990-37825.

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

bon
In 4 dagen zo'n 750.000
vonkende verkoopcontacten.

Naam
Adres
Postcode + Plaats
Telefoonnummer

prijs excl
6% BTW

3 4
f 5
i 6
5 7
8

25,00

26,50

36,00

38,16

47,00

49,82

58,00

61,48

69,00

73,14

80,00

84,30

9

91,00

96,46

10

102,00

108,12

Auto's in

m vliegen de deur uit!

iz£$
*S
Opsturen m een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/
Rokin 110, Amsterdam Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan der Helende
Meesters 421 B, Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort, Gasthuisplem 12

Te koop: Mini Metro 1974
ƒ 2000. Tel. 02979-85859.

NISSAN PATROL Turbo Diesel
4x4 van wagon long body wit,
m. '87, ƒ23.950,-,
leaseprijs ƒ645,- p.mnd.
Inr. fin. 1-3 jaar garantie mog.
CAR TRADE HOLLAND BV.
Badhoevedorp 020-6010680
NISSAN SUNNY 1700 D
HB station, '86, 130000 km.,
als nieuw, ƒ 7.500,VISA GARAGE, 020-6278410.

Opel

prijs mcl
6% BTW

1
2
3

Mini

Nissan
SUNNY 1.4 LX Lpg ... 1-90
SUNNY 1.4 L
1-89
SUNNY 1.3 L
9-88
SUNNY 1 6 SGX
5-87
Bluebird 2.0 SLX, 5-drs.
Lpg
4-89
Bovag-garantie
Autobedrijf BEREBEIT
Amsteldijk 25
Amsterdam, Tel. 020-627777
Nissan Bluebird Diesel m 86 nw
APK i pr st ƒ 6950. Inruil fine.
tel. 02990-37825.

Handtekening _

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

ƒ 1950. 020-6105478.
Mitsubishi Lancer F 1200 GL bj
'83 nov. bl. met. APK nov. '92
als nieuw ƒ 3950. 020-6105478.

OPEL ASCONA 20 S
Bj '78, i.z.g.st., vr.pr.f 3.250,-

Opel Kadett 1.8 b.j. '88 sept.
rood 1e eign. serviceb. aanw.
ƒ 13.950. 020-6105478.

l.v.m. bedrijfsauto t.k. Opel Ascona 1.6S, bj '86, LPG, apk
gek sept. '92, prijs/7500 Tel..
02993-63177.

Opel Kadett 1,8 S GT uitv. m
'89 LPG i.z.g st. ƒ 14.950. Inruil
fine. tel. 02995-2450.

Tel. 075-163008.

LEEUWEKEUR
gebruikte auto's
3 of 12 maanden garantie
Inruil en financiering mogelijk
Adres: Baarsjesweg 249-253,
A'dam, tel. 020-6121824.
Peugeot 104 GL b.j. '83 5 drs
beige APK rijdt perfekt ƒ 1950.
020-6105478.

Opel Kadett Caravan 1.3 b.j.
Opel Kadett 1,6 kombi diesel 5 '87 5 drs auto verkeert i.n.st.
deurs APK b.j. '84 perfekte ƒ11.950. 020-6105478.
auto ƒ5950. Inruil fine. Tel. Opel manta 20 S ccf, nwe uitl.
02990-37825.
bnd. rem. sch. br. kopl. Mot.
OPEL KADETT 16 LS Diesel 4 niet 100%, bj. '79. Gn APK
drs. sedan, wit, m. '88, ƒ 1500.020-6907169 na 17.30 u.
ƒ 10.950,- leaseprijs ƒ 310,- p/m
OPEL KADETT 13 LS 4 drs sedan, rood, LPG, m. '90
Zeilemaker-Opel
ƒ 16 950,- leaseprijs ƒ 462,- p/m
INRUILWAGENS
Inr. fin. 1-3 jaar garantie mog. Constant keuze uit 100 auto's
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Burg D. Kooimanweg 7,
Badhoevedorp 020-6010680.
Purmerend 02990-22551.

BROUWER wrrare>

Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020 676382
Amsterdam-Noord. Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401

Volkswagen
Golf 1.6 Manhatten, Lpg5-'89,
Golf 1.6 D
6-'88.
Bovag garantie.
Autobedrijf BEREBEIT, Amsteldijk 25, A.'dam. 020-6627777.

Volvo-occasions

Van Vloten
Amsterdam

Algemeen

Renault
RENAULT 25 TS, rood, LPG, m. T.k. R.5, b.j. 82, vr.pr/2200,
APK tot dec. 92.
'85, ƒ5950,-.
Inr. fin. 1-3 jaar garantie mog. Tel. 020-6794964 na 18.00 uur..
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Wegens auto van de zaak.
Badhoevedorp 020-6010680.
T.k a. RENAULT CLIO RN
5-deurs, kleur donkerblauw, b.j.
RENAULT AMSTERDAM
juli-'91, km.st. 9000, 7 mnd.
Top occasions met 1 jaar
fabneks-garantie.
Nieuwpr.
garantie
ƒ 24.890 vraagpr. ƒ20.000.
Wibautstraat 224
Tel. 02990-33309/020-6716272.
020-561 96 11.

Rover
Record voor Rover

Off. ROVER DEALER:
Rover 114 GTI
6-'91 Pim v. Rootselaar, Rhóneweg
Metro 1.3 Summer . . . . 7-'86 40-42, A'dam-Sl.dijk,- 6131375
Metro 1.3 GT
3-'87 Ook voor A'dam-Noord.
Maestro 1.6 Mayfair
1-'87
Rover 3500 v.d. Plas ... .1-'85
Rover 3500 P6
3-77
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
020-6949266^
v.d. Madeweg 23,
A'dam - 020-6686146.
AUTOBOULEVARD
Rover Dealer

Seat

Saab
SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh., rep., apk
Nieuwe
Royal Class Saab's
v.a. ƒ20.500,-!!
Hoofddorp, 02503-14097

Skoda

Sloterkade 40-44, A'dam
tel. 020-6177975

SKODA 105L, 1984, techn.
100%, APK, juh 1992, ƒ 1000.
Door inruil:
ROVER 825 Ipg Sterling, LPG, Tel 020-6997347.
mrt '88, APK 4-'92, als nieuw. Skoda 120 L. b.j. '87 APK rijdt
Import USA Cars, Keurenpl. 9, perfekt als nieuw ƒ 2950. 020A'dam-Osdorp. 020-6670121.
6105478.

Subaru

MOOY EN ZOON:
SUBARU
Autobedrijf Heere
•

Ceintuurbaan 225
Tel. 020-6622204. , ,
Donderdagavond koopavond.
AUTO SERVICE WETTER
Nu te koop: onze Subaru
Mini Jumbo Demo 10/91
Subaru Legacy 1.8 GL 9/91
met veel accessoires
Zwanenburgerdijk 503
Zwanenburg. Tel. 02907-6572

v/h Muséum autobedrijven
In PRIJS gelijk,
in SERVICE beter!

Mooy en Zoon:
al 16 jaar uw
Subaru-dealer A'dam/A'veen.

VW Golf 10 Is aut. gn APK t
'76 ƒ300. 020-6907169 n
17.30.
Wegens sterfgeval te koop M
1.3. 790km,vr.pr ƒ 22 975. Te
02975-69375, na 18 uur

Volvo

Peugeot 205 GE junior, blauw,
+ 35 in voorraad
bj. '89, 5 drs, i.z.g st., 42.000
km, ƒ 14.900. Tel. 02940-14626. o.a..
Volvo 745 GL station, 09/89,
Peugeot 205 XS, 1988, wit.
d.blauw, 103000 km , ƒ 39.750,
VAKGARAGE NIPPON,
Volvo 244 GL sedan, 1987,
02503-16679
d.blauw, 74500 km., ƒ21.500
460 GL sedan, 10/90,
Zuidwijk Minervalaan Volvo
bl.met, 29500 km, ƒ28.750.
PEUGEOT-DEALER
Volvo 440 5-drs 1.7, rood, 1990,
AMSTERDAM - ZUID
43000 km., ƒ 23 500,
205 Accent '86
ƒ 9.900 Volvo 340 3-drs. wit, 1989
205 Accent '87
ƒ11.950 10400 km., ƒ 17.950,205 Accent '88
ƒ12.500 Volvo 340 DL aut., 3-drs., 1987
205 XS '89
ƒ18.500 54500 km., bl.met., ƒ 13.750,
205 Junior '87
ƒ11.850
205 GR 1.3 '85
ƒ10.750
205 GR 1.4 '87
ƒ12.950
205 GTI 1.9 '91
ƒ35.750
309 XR 1.4 '89
ƒ15.500
405 GL Diesel'89 . .ƒ19.750
504 Coupé 6 cyl.'75 .ƒ25.000
Uw volvo-dealer
605 SV 3.0'90 . . . . ƒ42.500
Meeuwenlaan 128
Fiat Panda 34 '85 .. .ƒ 4.950
Tel. 020-6369222
Renault 5 GTX '89 ..ƒ17.950
Amsterdam-Noord,
3-12 mnd. gar. Inr., fin. en
uit de Utunnel 2 x rechtsaf.
verz. mog. Ook inkoop.
Minervalaan 86, 020-6629517.
Donderdags koopavond.
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.

Minor Motorcars BV

MITSUBISHI GALANT 1.8 GLX
GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi Turbo Diesel, wit, m. '88,
occasions. Tel. 020-6433733. ƒ 10.950,- leaseprijs ƒ 310,- p/m
Inr. fin. 1-3 jaar garantie mog.
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Mitsubishi Colt GL b j. '80 okt
Badhoevedorp 020-6010680.
rijdt perfekt APK met. kl

Geef nu uw advertentie

v.d. POUW PEUGEOT
02940-15110
AMSTELLANDLAAN 1,
WEESP

AMSTERDAM,
sinds 1930
Het adres voor de betere

Lancia

Escort 1,3 CL m 83 puntgaaf Mazda stat. 323, bj. '83, APK Mercedes 280 SE LPG m 83
spec. velg i.z.g.st. ƒ 12.950. Innw APK rijdt perfekt ƒ 3950. In- eind '92, i.g.st., ƒ1.750.
Tel. 020-6868919.
ruil fine. Tel. 02990-37825.
ruil mog. Tel 02990-37825.

Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort.
In Het Parool en in de maar liefst 18(0 nieuws- en huis-aanhuisbladen van Weekmedia die in Groot Amsterdam
worden verspreid. Totale oplage 750.000 exemplaren

*MAX ƒ 10.000,-, vraag
onze voorwaarden

Peugeot-dealer

MINOR MOTORCARS
biedt aan:
Rover 821 SI, 07/88, 56000 km.,
ƒ 19.750,Rover 820 l Sedan, 08/88,
d.rood, 80000 km., ƒ 18.500,Rover 114 GTA, 06/91, rood,
VOOR LIEFHEBBER. Lancia1 9000 km
BÈTA 2000, bj '82, 4 drs.,
Rover 213 S, 03/88, 78000 km,
APK '92. Pr. n.o.t.k. Tel., Strata-grey met LPG
020-6174420 of 023-132164.
en diverse andere
gebruikte Rovers

Mitsubishi

Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op
komt dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?
Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt
u contact met zo'n 750 000 potentiële kopers

ALLE AUTO'S A.N.W.B.
GEKEURD EN BOVAG
GARANTIE BEWIJS

Westdorp
De nieuwe Samara DIVA
4-drs. sedan bij ons
in de showroom.
Nu uit voorraad leverbaar,
met 2 jaar volledige garantie.
Ruime voorraad nieuwe en
jonge Lada's met BOVAGgarantie en A.P.K.
100 % financieren of leasen
v a. ƒ 250,- p/m.
1 jaar gratis onderhoud''
Informeer naar onze
voorwaarden1
Adres verkoop:
Adm de Ruijterweg 396-398
A'dam, tel. 020-6825983.

Mazda

MAZDA 626 2.0 GLX, Diesel
5-drs grijs met m. '85. ƒ 6950,Div. Ford Taunus 1.6 bj '81 alle Inr fin. 1-3 jaar garantie mog
APK,
i.z.g.st. ƒ1950. 020- CAR TRADE HOLLAND B.V.
6105478.
Badhoevedorp 020-6010680.

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop

Merk/type:
b.j.: km.stand:
Peugeot 205 Acc.5/90 46000
Peugeot 205 Acc.3/86 73000
Peugeot 205 GL 10/88 76000
Peugeot 205 XR 10/89 50000
Peugeot 205 XLD8/89 54400
Peugeot 205 XRD6/87 141000
Peu. 305 select 3/85 74000
Peu. 309 score 8/88 56000
Peu. 309 profil
6/90 35000
Peugeot 309 GR 9/89 56000
Peugeot 309 XR 3/88 55000
Peugeot 405 GL 3/90 34000
Peu. 405 GR 1.611/88 104000
Peu. 405 GR 1.6 4/89
3000
Peu 405 GR 1.9i 9/89 13500
Peu. 405GR/break7/89 61000
Peu. 405 Ml 16 1/88 54400
Peu. 405 SRDT 4/89 70000
Peu. 605 SRI
5/90 62000
Peu. 605 SV 3.0 4/90 88000
O. Kadett 1.3LS 1/87 56000
Austm Mini E
2/88 34000
F. Sierra 2.0, 4-drs1/89 35000

Over garantie gesproken

1991, ƒ24000,ALEX V. UDEN, 02520-15278.
Bel voor nadere informatie

Cobussen

Nu halen en
1 augustus 1992
betalen *
VAN DER POUW
PEUGEOT

Hyundai

Honda

Ford

Visa Garage

Peugeot

HOGEWEYSELAAN 97 - TEL 02940-15443
INRUIL EN FINANCIERING MOGELIJK
BOVAG GARANTIEBEWIJS

Onneslaan 10 in BADHOEVEDORP

Alle soorten Pick-ups, Lumina APV Cargo, Chevy Vans,
FIAT VERMEY B.V.
Pontiac Trans Sport, tevens luxe wagens o.a. Beretta, Corsica, Keuze uit ruim 35 occasions.
Caprice, Buick Park Avenue. Volledige garantie, service
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
en onderhoud. Tevens diverse auto's door inruil verkregen. Tel. 02975-62020.
Zie ook elders op deze pagina. Keurenplein 9, A'dam-Osdorp
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Tel. 020-6670121.
Keuze uit 50 gouden Fiatoccasions. Tel.: 020-6470909

Nu halen en
1 augustus 1992
betalen *
OTO//ICI
CITROEN

FORD VAN NES WEESP

FORD VAN NES WEESP

* Rij nu betaal 12 maanden later *

IMPORT USA CARS

Ford Taunus Station 16 L '79
APK t/m 9-'92i ƒ800 0299029093.

TEGEN ZEER SPECIALE PRIJZEN:

020-6943093

Chevrolet

Ford Scorpio wit 2.4I aut., 2
mnd oude banden, nwe versn.
bak, airco, cruisecontr., electr.
ramen, beg. '87, uitst st.
ƒ18.500 020-6999199

Prijzen van ƒ 19.850.tot ƒ 42000Bel voor informatie
OFF FORD DEALER
v. KALMTHOUT & v. NIEL bv
Marktplein 11-29, Hoofddorp
02503-13441.

startklaar

020-665 86 86

BMW 316 nw mod. '84 met.
grijs i.z.g.st. nw. APK ƒ 7950.
Inruil fine tel. 02990-37825

Ford Scorpio 2.0 GL m'91 LPG
aut kofferbak ƒ32.950 inruil
fine. Tel. 02990-37825.

DIVERSE INRUILWAGENS
W.O. OPEL KADETT, OPEL ASCONA, SKODA, RENAULT, FIAT
ED
*

CROMA SX, 05-'91, antraciet met., 9500 km., l m. velgen
TEMPRA 2.0 SX, 10-'91, rood, schuif/kanteldak
TEMPRA 1.6 S, 08-'91, groen met. deelbare acht bank.
PANDA 1000 CLX, 11-'91, groen met.
PANDA 1000 CLX, 9-'91, antraciet met
UNO 10 Elegant, 11-'91, blauw/groen met.
UNO 1.0 Elegant, 11-'91, grijs/groen met.
UNO 1.1 S 3-drs. 11-'91, grijs/groen met
BMW
UNO 1.1 S, 3-drs 11-'91, lichtblauw met.
UNO 1.4 Elegant 11-'91, grijs/groen met.
UNO 1.4 Elegant 11-'91, blauw/groen met
BMW 316 m. '85 4 deurs APK
UNO 14 S, 3-drs., 11-'91, donkerblauw
iz.g.st. ƒ8950 Inruil fine tel.
UNO 14 S, 5-drs., 11-'91, blauw/groen met
02990-37825
UNO 15 Selecta, 11-'91, antraciet met

Off BMW-dealer
1e Ringdijkstraat 39
Amsterdam-Oost

Ford Escort 1.6 Dies. b.j. '88, 5
drs grijs met. get. glas als
nieuw ƒ 12.950. 020-6105478.

in perfecte
A 1 conditie

Fiat

Voor meer informatie of advies, bel

Asmoco

Scorpio's

ESCORT XR3 TURBO
FIESTA 1.1 CL
ESCORT 1.4 INJ. CL
Ferrari
ESCORT 1 4 INJ. CLP
ESCORT 1 6 GT
Daihatsu
ESCORT 1 4 CL SPORT
Zelf rijden in FERRARI 308
ESCORT 1 4 CL
GTSi (Type Magnum)
Charade TS spec km 45 000 PORSCHE 911 Carrera Targa ORION 1 4 INJ CL
1
'89. Charade Turbo-diesel Van, voor trouwen, Uniek 2 verleng- SIERRA 2.0 INJ AZUR
de Lmcoln's 7,85 m. lang, wit SIERRA 2 O SPEC. '
km 80 000, dec '87.
SIERRA 1.8 SPEC.
NIEROP-DAIHATSU
en blauw, type '91 Bel
SIERRA 2.0 INJ. CLP
Meijers BV 030-444411.
020-6183951
SCORPIO 2 O GL AUT
SCORPIO 2.0 CL

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

Fiesta 80 puntgaaf rijdt prima
nw APK ƒ1950. Tel. 0299037825.

± 14 GEBRUIKTE

2.0,2.0i, 24i, 2.9:
Diesel, 5-bak, L.P.G.

ingdijk
/autoverhuur

21-

DECEMBER 1991

240 VAN
_PG, km. 16.0000 '85, 740 G
sedan LPG, km. 120.000 '8i
340 1.4, 5 sp. km. 19.000 '8!
340 1.4 aut., km 28.000 '89.
340 1.4 aut., km 44.000 '84.
340 DL aut km. 70000. •
3x 440 GL km., 40000 '89.
VOLVO-NIEROP
Vancouverstr 2-12
020-6183951

Te koop van 1e eig. Volvo 74(
GL, inj. ABS, el. ramen, 1-'8
ƒ 26.000.- Bovag garantie.
Autobedrijf BEREBEIT, Amste
dijk 25, A.'dam. 020-6627777

VOLVO 240 stationcar, mi
1986, gasonderbouw, ANW
gek., ƒ 18.000. 03240-48300

Volvo 340, DL, 1 7, 4-drs , LPC
3-'88 ƒ 12.500 - Bovag garantu
Autobedrijf BEREBEIT, Amste
di|k 25, A.'dam. 020-6627777

Bedrijfsautos

RADIATEUREN
HADU AUTO'S, geopend van BLOKSMA
9.00 tot 19.00 uur. Inr./fmanc. warmtewisselaars, Kapoeas
mog. Alle auto's 1 jaar APK. weg 17, A'dam, 020-6148385
5x BMW 316 De luxe, '85/'86, Vlerc..210 Diesel, verl/verh.,
sportvelg. v.a. ƒ9950.5-'90, 30.000 km, grijs kent
Alfa Romeo 33 1.3 S, '89, 5- aann.uitv., met vele extra's
bak, ƒ13.500. Ford Escort 1.6 38.000 excl. B.T W.
dies.,
'89, 5-bak,
nieuw 02907-6572
ƒ15.950. Nissan Sunny diesel,
'86, 4-drs. ƒ6.950.- Fiat Croma, VW TRANSPORTER Diese
diesel'89,4-drs. ƒ 11.950.-Ford ood, m. '88, ƒ 12.950,Sierra 1.8 Luxe, '88, LPG, deur- easeprijs ƒ 375,- p/m
vergr. ƒ 12.750. BMW 520i De nr. fin. 1-3 jaar garantie moe
CAR TRADE HOLLAND B.V
luxe, '84, LPG, ƒ7950.- Ford
Escort Luxe, '84, nieuw, ƒ 5950. Badhoevedorp 020-6010680,
OpelKadett 1.3 S, '86, 1e eig.,
ƒ8950. Citroen CXBreak Van
Dies., '85, ƒ5750. Alfa Romeo
1.5 Sprint, '82,5-bak, ƒ3950.
Mitsubishi Sapporo 2000 GSR,
'85, ƒ8950. VW Golf De luxe, AUTOBANDEN-UITVERKOOI
'88, Lpg, 1e eig. ƒ14.750 Fiat Laagste prijzen in Amsterdai
Uno 55 S, '86, 5-bak, ƒ 6500. Van Hallstraat 73, tel. 68656E
VW Passat diesel, '87, 5-bak,
AUTO-ELEKTRA HECHRI B\
4-drs., ƒ10.950.- Renault 21
Klaar terwijl u wacht.
GTD, '88, 5-bak, ƒ 13.950.
Ruilstarters en dynamo's.
Mitsubishi Colt Diesel, '85,
Valkenburgerstraat 134.
ƒ7950. BMW 732iAutom., '83,
Tel. 020-6240748.
sportvelg, ƒ 8500. Opel Rekord

Accessoires en
onderdelen

2.0 S Stationcar, '86, 5-drs Grote sortering ONDERDELE
ƒ8750 Ford Sierra 1.6 Luxe van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
stationcar, '85, ƒ 7950. Ford
Escort 1.6 Autom., '85, radio- RAVENST lJN, 02502-45435,
Lid Nevar.
/cass., 1e eig., ƒ7750. Renault
9, Broadway '87 ƒ 7.500.Honda Prelude Autom. '82,
schuifd., ƒ4950. Honda
Prelude EX Autom., '86, stuurbekr. ƒ 13.500. Opel Rekord 2.0
S., '83, LPG, ƒ3995. Opef^
APK + grote beurt v.a. ƒ 2£
Ascona 1.6 S, H.B. '87, 5-drs„
DIESELSERVICE;
ƒ6500.- Citroen BX dies., '85, brandstofpompen; verstuiver
5-drs., ƒ7950. Rover 2000 '84, cil.koppen vlakken. Garage
LPG, ƒ 2450.- Ford Taunus 1.6
motorenrevisie FEENSTRA,
Luxus, '82, Lpg.^2950. Opel Jndustrieweg 27, Duivendrecr
Rekord 2.0 S, '82, ƒ 1750.
tel. 020-6980639.
En nog vele andere auto's
APK
keuring
zonder afspraa
Hadu Auto's, Elandsgracht
5-13, hoek Prinsengracht 302- Ook reparaties en onderhou
Garage West-Center, 2e
304,
Amsterdam-C., 020Helmerstr. 15, tel. 020-612247
6221469 of 6221638
±50 auto's, APK gek. Den A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Bnelstr. 18, A'dam, zijstr. HaarFeenstra & Jimmink
lemmerw.
'bij
molen.
020-844079. Tevens INKOOP. Asterweg 24A A'dam 63647I

Service en
reparatie

Let op Johan Boom biedt aan Voor AUTOSCHADE en rich
diverse auto's v.a. ƒ 1000. Nw specialist met prof. app AP
APK en prima garantie. Inruil laswerk en reparatie Autobec
BEEN, Aalsm.dijk 386. Aa
fine. tel. 02990-37825.
meerderbrug. Tel. 02977-272I
PEUGEOT

ƒ 13.750.-

205 Diesel, '88,

Autoverhuur1

BMW 3181, 5-bak, '81. ƒ 3.950,OPEL ASCONA 16 S HB, '83

*AAA MATZER BV*
Div. personenwagens v.a. ƒ 2
FORD SIERRA Diesel, '86 div. bestelwagens v.a 11-17 r
uit voorraad leverbaar!
+ autoambulance 020-66308
Ook voor een gegarandeerde ƒ11.950,FORD ESCORT, '85, ƒ 6.950,
occasion.
Bij

Alle '92 modellen

ƒ3.950.-

Van Ostade Garage

Ruysdaelkade 75. A'dam-O.Z.'
Info 020-6623167-6732853 ..

De enige off. SUBARU DEALER + occ. voor Purmerend
e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
02999-278, Jisperweg 39-40.

Adverteren m
„SHOWROOM"
FAX: 020 - 665.63.21

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

Van Deinum - Suzuki-dealer
Diverse Suzuki occasions in voorraad
Nu nog makkelijker bereikbaar via de nieuwe toegangsweg!
Jarmuiden 29, Amsterdam Sloterdijk, tel. 020-6148933

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer

v. Ostadestr.182, 020-6625428
maandag t/m vrijdag.

Ouke Baas
niet duur!!!

T.k. inruilauto's, Apk gek.:
Studenten 10 % korting.
Kadett 1.2 LS, station, LPG- - auto-ambulance & opnjau
o.b„ 8-'84, ƒ5750- Kadett 1.3 -9-pers bussen en pick-up
S, 8-'84, LPG, 3-drs., ƒ5750.- Avond- en nachttai
BMW.315, LPG, 6-'82, ƒ 5250.- bestelwagen afhalen na 17.
Citroen BX 14 RE, LPG, (met
uur en de volgende morge
lichte beschadiging), 5-'88
om 8.00 uur retour
ƒ9950. Fiat 500 L, '71, ƒ 5000..tegen 4 uur-tanef.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
020-6794842, 020-6908683
Tel.: 020- 6627777

Rijscholen

5-STERREN AUTO- EN
MOTORRIJSCHOOL

20 Rijlessen & examen-aanvragen ƒ 895,Motorpakket inclusief examen-aanvraag ƒ 685,Snelcursus m 2 of 3 weken
Spoedcursus theorie m 1 dag
Diverse merken auto's, ook automaat
Toyota
Halen & brengen. Theoriecursus op video gratis
Ruys de Beerenbrouckstraat 157
COROLLA 1.3 GL, 12v, liftTel.: 020-6138473.
back, km 45.000 10-'86 ƒ 9500,NIEROP-DAIHATSU
1e 5 AUTOrijlessen + 1e 3
020-6183951
Autorijschool NOVE
Lid BOVAG
Corolla HB 1.3 DX '86 auto- MOTORrijlessen a ƒ 25 per les.
maat, grijs kent., LPG, open Michel geeft les in div. talen
Kerstaanbieding
020-6853683,
b.g.g.
6181775,
dak, ƒ7950. Tel. 020-6838704.
spoedcursus
075-174996 en 02990-34768.
Door inruil'
ƒ875 mcl. examen
HI-LUXE, sept. '89, nw. model,
Bel info: 020-6464778
AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
2.2 benz., 4x4 wd, open dak,
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
poly deck. Zeer mooie wagen.
Celie 1e 10 lessen ƒ 42, 50 p
Gratis halen en brengen.
Vr.pr. ƒ26.000,- ex.
Spoedcursus ƒ 1555. Theoi
Tel. A'dam: 020-6942145.
IMPORT USA CARS
proefex. a ƒ 6,25. 020-64166C
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp.
Autorijschool Ferry
Tel. 020-6670121.
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Toyota Corolla 30 Coupé, 3Tel.: 020-6932074.
drs., blauw, i.g.st. ƒ700, b.j.:
'80. 020-6156500 na 19.00.
Bovag erk. Rijschool Veronica
Auto goed en goedkoop
TOYOTA COROLLA 1.6 XL 16 Niassstr. 29, A'dam. Voor 60
verzekerd, mnd/kwart. bel
V 3 drs, rood, m. '90, ƒ 17.950,- mm. ƒ 40, 45 min. ƒ 30. Info
Alle verz. CELIE 020-64166C
Rijschool Veronica: 6656955.
leaseprijs ƒ 497,- p/m
Inr. fin. 1-3 jaar garantie mog.
CAR TRADE HOLLAND B.V.
Badhoevedorp 020-6010680.

voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
Suzuki GX 100, blauw, APK t/m
sept. '92, ƒ3000, in goede
staat. Inl.: 020-6420917.

Suzukidealer
biedt aan:
SWIFT 1.3 GTI, 07-'91, 9000
km., zw. met., s.roof,ƒ 27.750,SWIFT 1.3 GTI, 01-'91, 19000
km., wit, met alarm, ƒ26.950,SWIFT 1.3 GTI, 03-'89, 62000
km., wit, el. ramen, ƒ 18.750,SWIFT 1.3 GS, 09-'89, 51000
km., wit,
ƒ 17.950,SWIFT 1.0 GL, 08-'85, 80000
km., rood,
ƒ 7.750,ALTO Chique, 01-'90, 24000
km., zwart met.,
ƒ 12.250,ALTO GL, 02-'88, 41000 km.,
grijs metallic,
ƒ 9.250,-

LUYKX BV
Badhoevedorp, 020-6594330
Adverteren in „Showroom"
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam
•Auto te koop' Plaats een
SHOWROOM advertentie. U
zult verbaasd staan over het
resultaat.

Autofinancierinc
en verzekering

Wasinstallaties

TOYOTA DE GRAAF
nieuw -i- gebruikt
Condenaatorweg 44
A'dam-Sl.dijk, info-6865511
Ook zaterdags

OOK ZO DOL OP AUTO-POETSEN ?
T.C.P. CAR-POLISH DOET HET VOOR U
Werkplaats: 3e Schinkelstraat 49,
Amsterdam. Tel.: 020-6620530.

Wekelijkse Weekrriedïa-pagiha gewijd aan nieuws en activiteitóri oj^hejt'gëbi^%an{vrïié tijdï

LOPAG brengt licht in 'rimboe van alternatieve geneeswijzen'
Marsepein was
uur medicijn
EN ZOETIGHEID die
•j rond Sinterklaastijd aan
populariteit wint, is marpein. Marsepein was al bee nd in de dertiende eeuw.
jen verkocht het in de apotheek als kostbaar medicaïient, net als drop. Pas veel
[irter is het een traditionele sinl jrklaasattractie
geworden.
[ïen 'zoete' bijdrage van het
Voorlichtingsbureau voor de
tfoeding.
i Spijs is een produkt, verwant aan
B mrsepein. Over het ontstaan ervan
ons geen historische gegevens
jMcend. Voor de herkomst van het
f oord marsepein bestaan diverse
j .rklaringen. Eén ervan is dat het
j oord ontleend zou zijn aan een
jleine munt, 'mawtaban' genoemd,
"i aarmee men later de doosjes aanduidde waarin kostbare drogerijen
; orden verhandeld (zoals marsepbm, maar ook drop).
jj De naam van de verpakking zou
jj ter overgegaan zijn op de inhoud
j i werd toen marsepein. Van de an:re verklaringen is een groot deel
•t eens over de herkomst van ''. Dit deel van het woord zou zijn
i 'geleid van het Franse pain en het
[atijnse panis, dat brood betekent.
'] larse-' is volgens de één afkomstig
v m Marzo, de Italiaan die het gebak
uitgevonden heeft en volgens ander;n van St. Marcus.
s

Samenstelling
Amandelspijs en marsepein zijn
rgelijkbare produkten omdat beibestaan uit amandelen en suiker.
e structuur van amandelspijs is alllen wat grover.
' Marsepein maakt men in principe
ipn fijngewreven amandelen en gealen suiker. Het is verkrijgbaar in
irschillende verhoudingen van
nandelen en suiker, afhankelijk
sun het gebruiksdoel: l deel amandelen op 2 delen suiker bij voorbeeld
roor bonbonvullingen, l op 2'/> voor
Tiarsepeinfiguurtjes, l op 3 voor een
iunne marsepeinlaag op taarten
kogenaamd decoratiemarsepein).
j Marsepein is in de wet omschre|en. Worden amandelen vervangen
ioor peulvruchten, perzik- of abrijozenpitten, dan mag het produkt
|een marsepein heten, maar moet
-orden aangeduid met imitatiemaripein.
Amandelspijs bestaat uit dezelfde
grondstoffen als marsepein, maar
ieeft een wat grovere structuur.
•jtukjes amandelen en suikerkristaln zijn vaak nog duidelijk zichtoiaar. Spijs bevat ongeveer vijftig
rrocent suiker en er wordt meestal
lat ei en geraspte citroenschil (ciroenessence) aan toegevoegd. Voor
je bereiding van amandelspijs en
larsepein gebruikt men bij vooriur zoete amandelen.

'Men slikt alles voor zoete koek'

E ALTERNATIEVE geneeskunde is een rimboe
voor de leek en tussen
het koren bevindt zich het nodige kaf. De gemiddelde leek
slikt de alternatieve medicijnen voor zoete koek. Want alternatieve geneeskunde doet
het goed. Het LOPAG komt pp
voor de belangen van patiënten.

heid nodig dat de alternatieve genezer die ze inschakelen, werkelijk betrouwbaar en niet een van de vele
charlatans is. Om hieraan tegemoet
te komen heeft het LOPAG een aantal criteria opgesteld waaraan de beroepsuitoefenaren m de alternatieve
gezondheidszorg moeten voldoen.
De criteria liggen nu ter beoordeling
bij de diverse beroepsorganisaties
die hun standpunt erover moeten
bepalen.
Het LOPAG hoopt op deze wijze
een soort keurmerk m het leven te
kunnen roepen. Individuele hulpverleners worden pas erkend als ze
zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie die aan de criteria voldoet.
Hetty van Doorn: ,,We willen één
vaste regel, een standaard, om daarmee depatient-onvnendelijke zaken
uit te kunnen bannen. Het moet zo
aantrekkelijk zijn voor de verschillende beroepsgroepen, dat ze zich
zelf bij het LOPAG melden."

D

door Evcrhard Hcbly
LOPAG staat voor Landelijk Overleg van Patiëntenorganisaties voor
Alternatieve Geneeswijzen en bundelt een aantal verenigingen en
stichtingen die zich landelijk inzetten voor de belangen van de patiënt
in het alternatieve gezondheidscircuit. Daar blijkt dringend behoefte
aan te bestaan, want de alternatieve
geneeskunde staat flink in de belangstelling. Soms negatief, soms
positief.
Wat betreft het laatste: denk maar
even aan de recent gepubliceerde en
goedgekeurde
wetenschappelijke
onderbouwing van de Moerman-therapie tegen kank'er. Voorbeelden
met een duistere achtergrond zijn er
te over. En de patiënt blijkt veel, zo
niet alles goed te vinden.

Vraagbaak

• 'Ecologische' melkprodukten in natuurvoedingswinkel. Gezonde voeding staat voorop in de alternatieve
geneeskunde.

Afvalbak
Hetty van Doorn, medewerkster
van het LOPAG: „Er zijn alternatieve geneeswijzen die van geen kant
deugen, maar veel patiënten zijn naïef en hebben al snel ontzag voor een
geneesheer. Laatst belde iemand
met een klacht over een 'erkende'
therapeut. Ik zeg: hoezo erkend?
Nou, zegt ze, hij staat ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel. Er
zijn therapeuten die inspelen op dergelijke naïviteit."
„Soms denk ik wel eens: was er
maar enige huiver bij patiënten.
Omdat alles verkrijgbaar is, gaan de
meesten ervan uit dat alles ook offi-

cieel geregeld is en dat kwakzalverij
niet meer mogelijk is. Men slikt alles
voor zoete koek."
Hetty van Doorn: „We willen eigenlijk wel van het woord 'alternatief' af, want er valt nu van alles
onder waar we niet achter staan. We
hebben er dagen over vergaderd,
maar er is eenvoudigweg geen ander
woord voor te bedenken. Voorlopig
zitten we eraan vast. Het gevolg is
dat alles wat niet erkend is, als alternatief bestempeld wordt. Dan word
je een afvalbak. De alternatieve geneeswijze is dan ook een rimboe
waar je de goeden van de kwaden
moet onderscheiden. Wij willen de

Recept (voor vier personen):
mandelmousse met perzik; 2 dl
~ielk, 75 gram amandelspijs, 4
jaartjes gelatine, 2 eiwitten, '/> eetlejel suiker, '/» garderoom, olie, 25
3ram geschaafde amandelen, 4 halve
fferziken (blik).
l Breng de melk aan de kook en
jarbrokkel hierin het amandelspijs,
aat dit tien minuten zacht trekken.
j'eek de gelatine ongeveer tien miauten in ruim koud water. Neem de
pandslmelk van het vuur en los
uerin de uitgeknepen gelatine op.
pop de eiwitten met de suiker stijf
ïi klop de garderoom stijf.1 Vet vier
fleme puddingvormen (l /: dl in}oud) of kommen in met wat olie.
Jpatel, zodra de amandelmelk lobüg wordt, de eiwitten en de slagpom erdoor. Verdeel de puddingnassa over de vormen. Laat de pudung op een koele plaats opstijven.
tooster in een droge koekepan de
wandelen goudbruin. Snijd de perifken in schijven. Stort de puddinkfi> op borden en garneer ze met
"hijven perzik en geschaafde aman?len.
Per portie: 1000 kj (240 kcal) 9
jam eiwit, 14 gram vet, 21 gram
koolhydraten.
S\ oor vragen over voeding kunt u op werken van twaalf tot vier uur de Voedingste011 van liet Voorlichtingsbureau voor de
Wding raadplegen: Ü7Ü-3510810.

Sportief op Stap
Het Nederlands Bureau voor
Toerisme (NBT) heeft ook dit
jaar de brochure 'Sportief op
stap' uitgebracht. Het blad
wordt gratis verspreid onder
scholen en (sport) verenigingen
en heeft tot doel het bezoek aan
groepsaccomodaties te bevorderen.
De accomodaties, die velmeld
staan in de brochure bieden recreatieve
programma's aan, zoal
s barbecue-avonden, speurtochten en dajes uit. In veel gevallen heeft de accomodatie eigen sportfaciliteiten. Mocht dat
niet het geval zijn, dan zijn dergelijke
voorzieningen te vinden
ln
de directe omgeving. Sportief
°P Stap is gratis verkrijgbaar bij
alle VW-i kantoren.

patiënt daarbij helpen."
Een voorbeeld: een paar jaar geleden was er een arts met een eigen
alternatieve therapie voor ms-patiënten. Bij navraag bleek de man
helemaal alleen te (willen) werken.
Een verdacht feit op zich. Zijn therapie, patiënten blootstellen aan hoge
doseringen hormonen, was al lang
achterhaald. Later verspreidde deze
'arts' zelfs gewricht-tuberculose
door het gebruik van vuile injectienaalden.
Het risico van dergelijke excessen
loopt de patiënt nog altijd in het alternatieve circuit, waar het 'onbevoegd uitoefenen van de genees-

kunst' nauwelijks bestraft wordt.
Hetty van Doorn schrijft de populariteit van alternatieve geneeswijzen toe aan de 'groene golf'. Men is
milieubewust en daar hoort een natuurlijke aanpak van de gezondheid
bij. Zo van 'we kunnen altijd nog
naar een dokter'. Bovendien is de
patiënt mondiger. Hij is tegenwoordig van oordeel dat hij andere wegen
mag bewandelen als een 'normale'
behandeling niet geholpen heeft.
„De reguliere geneeskunde heeft
niet overal een antwoord op en als
patiënt raak je al snel verstrikt in
een net van specialisten."
Patiënten hebben minimale zeker-

Hiervoor is een speciale telefonische informatiedienst waar men zeven dagen per week met vragen terecht kan. Via het nummer 057511552 wordt door middel van een
bandje doorverwezen naar de
dienstdoende vrijwilliger.

Eenvoudig en chique
tijdens Kerstdagen

• Bijzonder vrolijke en speelse dessins zijn toonaangevend bij de zogenaamde partyshirts. Ze zijn gemaakt van zuiver zijde
Foto c & A Nederland

ET LIJKT zo gemakkelijk: bij uw verzekeringsmaatschappij opgeven
dat uw autoradio is gestolen,
terwijl dat in werkelijkheid helemaal niet het geval is. Er zijn
mensen die er niet voor terugdeinzen om op deze manier
hun inkomsten aan te vullen.
Maar de laatste tijd wordt de
kans steeds groter dat fraudeurs door de mand vallen. Dit
meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars in assurantiën en Assurantieadviseurs.

gifte doet van een schade, worden de
gegevens ingevoerd in het CIS. Dit
heeft voor de melders van werkelijke schade geen enkel gevolg. Het
voordeel is zelfs dat in geval van
diefstal de kans groter wordt men
zijn spulletjes terugkrijgt.
Het gemakkelijkste is om de schademelding via de assurantie-adviseur af te handelen. Hiermee voorPremie
komt men dat zaken over het hoofd
Verzekeringsfraudeurs
denken worden gezien of misschien fouten
vaak dat zij alleen de verzekerings- gemaakt, waardoor men minder
maatschappijen duperen. Dat zijn in krijgt uitgekeerd dan waarop eigenhun ogen vaak rijke organisaties lijk recht bestaat. Ook zorgt de assuvoor wie de schade-uitkeringen niet rantie-adviseur ervoor dat de schaveel betekenen. Niets is echter min- declaim zo snel mogelijk wordt afgeSinds een paar jaar werken de Ne- der waar: niet de verzekeringsmaat- wikkeld, zodat men spoedig kan
derlandse verzekeringsmaatschap- schappijen, maar de verzekerden overgaan tot reparatie of de aanpijen namelijk met een centraal in- worden in de praktijk de dupe van schaf van nieuwe spullen.
De NVA beveelt aan een verzekeformatie-systeem (CIS) om fraude valse aangiften. De premies die zij
te verminderen en te voorkomen. De aan hun verzekeringsmaatschappij rings-tussenpersoon in de arm te neervaringen van de Stichting Cen- moeten betalen, zijn namelijk geba- men die lid is van de NVA (Nedertraal Informatie Systeem zijn tot nu seerd op het risico dat de maat- landse Vereniging van Makelaars in
Assurantiën en
toe zeer positief.
Assurantie-adviAlle aangiften
seurs). Hij komt,
van schade- en
betoogt de NVA,
levensverzekeop voor de belanraars in ons land
gen van de verzeworden in het gekerde en maakt
gevensbestand
u wegwijs in de
van een centrale
diverse rechten
computer opgeen plichten die
nomen.
Hiereen verzekering
door komen bijmet zich meezondere zaken
snel aan het
brengt. Het sluilicht. Bij voorten van een verbeeld dat een
zekering beteaanrijding wordt
kent immers het
gemeld met een
aangaan van een
juridisch conauto die eerder
tract.
als 'total loss'
was opgegeven.
Zowel bij het
sluiten van een
Of dat verzekeringsmaatschapverzekering als
pijen al een aan
bij uitkering in
tal keren aan ie- • Veel gestolen auto's komen dankzij de centrale registratie bij de oor- geval van schamand een ver- spronkelijke eigenaar terug
de, is het belanggoeding wegens
rijk dat de bebrand hebben uitgekeerd, terwijl schappij loopt. En hoe meer aangif- treffende polisvoorwaarden en feideze bij het aanvragen van een nieu- ten er binnenkomen, des te hoger de ten goed worden geïnterpreteerd en
we verzekering doodleuk zegt nog premie zal worden die de verzeker- weergegeven. Zodat men is verzenooit brand te hebben gehad.
den moeten betalen. Door het CIS kerd van een schade-uitkering en
De gegevens die in het CIS zijn worden valse aangiften beperkt en discussies voorkomt over de hoogte
opgenomen kunnen bovendien ge- kan de verzekeringspremie laag van het uit te keren bedrag. De verzekeringsadviseur helpt eventueel
makkelijk worden uitgewisseld met worden gehouden.
de politie. Goederen die als gestolen
Doordat met behulp van de com- ook bij het invullen van formulieren
zijn opgegeven en later worden te- puter allerlei gegevens uit het CIS in geval van een schademelding.
ruggevonden, kunnen dankzij de gemakkelijk met elkaar kunnen Want uiteindelijk is het opgeven van
centrale registratie snel bij de recht- worden vergeleken, komen gevallen de juiste informatie en het voorkomatige eigenaar worden terugbe- van fraude snel boven water. Tel- men van fraude in het belang van de
zorgd. De recherche geeft bij voor- kens wanneer een verzekerde aan- verzekerde.

H

beeld alle in het buitenland teruggevonden gestolen motorvoertuigen
door aan het CIS. in 1990 waren dat
in totaal 112 voertuigen. En in bijna
een derde van deze gevallen was bij
de verzekering nog niet bekend dat
de gestolen wagen was teruggevonden.

Onder de naam IBS introduceert Melitta een nieuw koffie
zetsysteem, waarmee volgens
de fabrikant een beter aroma
wordt verkregen. IBS (Interval
Brewing System oftewel 'Interval koffiezetsysteem'J is in feite
een moderne versie van het
handmatig kofiiezetten met het
bekende filterzakje, dat huisvrouw Melitta Bentz uit Dret.den in 1908 introduceerde on
dat sindsdien de wereld heeft
veroverd.
Het interval koffiezetsystcem
werkt als volgt: het hete water
(94'C) wordt eerst vanuit het
waterreservoir verzameld in
een tweede, kleiner, reservoir
boven het filter. Van daaruit
wordt met regelmatige intervallen, telkens in de juiste hoeveelheden (anderhalf kopje per
keer) met krachtige scheuten
het water op de gemalen koffie
geschonken. Daardoor wordt
het filter in zijn geheel met water gevuld en alle koffie in één
keer bevochtigd. De koffie blijft
op een gebruikstemperatuur
van 83°C.
De serie i.s leverbaar in zeven, tien en
twaalf-kops uitvoering. Adviesprijzen
respectievelijk ƒ119,95. ƒ 159.95 en
ƒ 129,95.

Enge beestjes boek

S

Alle schademeldingen gaan
naar centrale computer

Ouderwets koffiezetten
in nieuwe uitvoering

In en om het huis leven, in de
ogen van mensen, allemaal enge
beestjes. Spinnen, vliegen, kevertjes, mieren en ook pissebedden en slakken. We slaan ze
dood of gaan ze met gif te lijf.
Maar is dat wel terecht? Hoe
schadelijk zijn ze? En is het misschien niet zo dat ze zelfs nuttig
kunnen zijn.
Om eens anders naar diertjes
te kijken heeft het IVN ) Instituut Voor Natuur- en milieueducatie) het 'Enge beestjes
boekje' uitgegeven. Het boekje
bevat beknopte informatie over
onder andere insekten en hun
larven, spinnen, pissebedden.
De nadruk ligt op beestjes in
huis. Het boekje is bedoeld voor
kinderen boven de tien jaar en
verder voor alle volwassenen
die nog niets van de diertjes weten. Het boekje is geïllustreerd
met aquarellen van Dick Klees.

TIJLVOL, sportief,
klassiek of fleurig
gekleed tijdens de
sfeervolle dagen rond
Kerst. Het kan allemaal.
De Sint heeft nog
nauwelijks zijn hielen
gelicht, of de etalages zijn
al veranderd in stemmig
groen, sober zwart of
feestelijk rood. De collectie
van feestkleding is zonder
meer de moeite waard en
varieert van eenvoudig
bolero-jurkje tot chique
galakleding.

oudbaarheid
j Spijs en marsepein bevatten vrij
;eel vet en kunnen daarom rans
yorden. Ze kunnen het beste in de
pelkast worden berwaard; daarin
zijn ze ongeveer een half jaar houdbaar.

Foto Bram de Hollander

„Als er een therapeut is met een
nieuwe theorie, moet hij zich maar
bekend maken bij ons," zegt Hetty
van Doorn. „Als hij dat met doet,
sturen we gewoon geen patiënten
door. Het LOPAG is voor veel mensen een vraagbaak. Wij krijgen veelvuldig de vraag of een bepaalde therapeut bij ons bekend is."
Dat laatste lijkt het beste advies te
zijn aan degene die zich voor een
behandeling bij een alternatieve geneesheer meldt. Zelf inzicht krijgen
valt niet altijd mee, want er zijn vandaag de dag al zo'n tweehonderd 'taeroeps'opleidingen in een of andere
alternatieve geneeswijze. Het LOPAG kan veelal dit nodige inzicht
wel verschaffen.

Rcdacticadros ATV: Wcekmedu,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)
Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving: Paul Busse

'Enge beestjes boek' kost ƒ 4,95 en is te
koop bij alle IVN-afdelingen in liet hele
land en bij Milieuboek, Plantage Middenlaan 2h te Amsterdam. Bestellen
kan ook bij het 1VN, tel. 020-6228115.

Fietsonderhoud kan
nu puur biologisch
• Een feestelijk paillettenjurkje, ge- e Eenvoudig, maar door de conmaakt van stretchstof, dat wordt ge- trasthals toch apart, is dit strakke
combineerd met een zwart fluwelen velours jurkje, dat zowel in zwart als
bolero met lange mouw en fuchsia rood verkrijgbaar is
Voering

Foto Foxy Fashion

Foto Peek & Cloppenburg

Fietsen kan nu nog milieuvriendelijker. Als eerste in Nederland
komt Dutch Bicycle Corporation (DBC) met een compleet
programma van kwalitatief
hoogwaardige, maar volledig
biologisch afbreekbare smeeren onderhoudsmiddelen voor
tweewielers. De nieuwe produkten hebben als basisgrondstof
koolzaad en vormen geen enkele belasting van het milieu.
Naast de tweewieler-produkten
komt DBC ook met een universele olie die puur biologisch is.
De nieuwe bio-produkten zijn
alle uitvoerig getest en zijn voorzien van testcertificaten die nodig zijn om te claimen dat de
produkten milieutechnisch volledig verantwoord zijn.
De Bio-produkten zijn te koop bij de
hetere twceuieler-spceiaalzaken. Inlichtingen: Dutch Bioclc Corporation.
Postbus 4X0, 8BOO AK'Snerk.

Gids over verwarming

KRUISWOORDPUZZEL
Welk woord kunt u maken beklag; 67 heraldiek wapen; 69 milimet de opgegeven letters: 30 - tair; 70 vis.
48-54-10-15-34-1-50-24-9VERTICAAL: l zangvogel; 2 laag11 - 60 - 45 - 38
tij; 3 elektrode; 4 wreedaard: 5 delfHORIZONTAAL: l kort zwaard; 6
muziekinstrument; 11 aandrift; 12
voorz.; 13 wijnsoort; 14 opgelegd
werk; 15 bolgewas; 17 muzieknoot;
19 per adres; 21 uitroep; 24 jong
schaap; 26 gangtapijt; 29 denkbeeld;
30 beeldverhaal; 32 Surinaamse pad;
33 alvorens; 34 chemisch symb.; 35
voorz.; 37 riv. in Utrecht; 38 stad m
Frankrijk; 39 insekt; 40 snceuwschaats; 42 scheepsterm; 44 boom;
45 vreselijk; 48 soort revolver; 50
dubbelzout; 53 voertuig; 54 diefjesmaat; 56 deel van het gezicht; 57 vis;
58 una corda; 60 lidwoord; 61 uitroep; 62 razernij; 64 vies; 65 tot rouw-

stof; 6 voorz.; 7 vlug van begrip; 8
gelijkmatig; 9 landbouwwerktuig; 10
puntdicht; 16 ongeregelde oorlog; 18
hartelijk; 20 eigerecht; 22 pi. op de
Veluwe; 23 pers. vnw.; 24 militaire
rang; 25 muzieknoot; 27 voorz.: 28 pi.
op de Veluwe; 30 dans; 31 deel van
Europa; 34 smalle strook; 36 niet
raak; 40 karig; 41 vrl. rund; 43 vogel;
46 mnl. dier; 47 roddel; 49 voorz.; 51
maanstand; 52 voorz.; 53 sint; 55
dans; 57 riv. in Frankrijk; 59 drank;
60 tweestemmig gezang; 63 huisdier;
04 roofdier; 66 oude lengtemaat; 68
dun.
Oplossing woordzocker vonge
week secretansvogcl

Een groot aantal aspecten over
verwarming en warm water
vindt men in de nieuwe gids van
Pressofoon. In het eerste hoofdstuk wordt geholpen om de juiste systeemkeuze te maken en
een volgend hoofdstuk laat de
mogelijkheden zien van een CVopen haard. Verder in de gids
alles over vloer- en luchtverwarming, cv regelen en afstellen,
warmwaterapparatuur en lokale verwarming. In een apart
hoofdstuk vindt men alle informatie over het aanleggen van
een centrale verwarnmmg.
Alles over \er»:irminiï en warm water
Is voor ƒ 4,95 te koop bij kiosk, boekhandel en supermarkt.
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02507-17619 of 165 00
4
4
4 Verzorgt het hele jaar uw visschotels
4
4
4
De schotels worden op de dag
4
4
4
van consumptie vers gemaakt
4
4
en gratis bezorgd
4
4
ook op zon- en feestdagen.
4
4
Luxe salade
Aardappel- of huzaren- 4
ƒ25,- p.p.
salade ƒ 17,50 p.p. 4
met krab- of zalmmet zoute haring, zure 4
J
of tonijnsalade,
haring, roze garnalen,
f
4 gerookte zalm, gevuld
makreel, gevuld, ei,
4
4 ei, haring, paling, holl.
sardientjes en
4
4 garnalen en krabstick
krabstick
4
f Gerookte visschotel
Gebakken visschotel 4
4
ƒ 25,- p.p.
ƒ 15,- p.p.
4
met zalm heilbot,
met mosselen,
4
makreel,
nuggets, visfriet,
4
4 forel, paling en brado
scampi, kuit, kibbeling, 4
4
inktvis en 4 sausjes 4

Autosloperijen
Centerparts

Autosloperij A de Liede
Neem geen risico ong
PTT vrijwaring RDW

vraagt sloop en schadewa
gens Origineel R D W vrijwa
ring De hoogste prijs en geen
(s)loopauto's
risico Tel 6107942 of 6107946
HOOGSTE PRIJS
Tel 0206198691
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade auto s alle
SHOWROOM
merken alle bouwjaren
FAX CVO 6656321
Ravenstijn 025025435
AUTOWRAKKEN legen de
Het HOOGSTE BOD" Bel
hoogste pms voor de deur
voor vrijblijvende prijsopgaaf
gehaald Autosloperij Jan
Loop sloop en schadeauto s
Tel 0206361178 029076248 m vrijwaring Tel 0206754193

Auto's te koop gevraagd
INKOOP AUTO S ± ANWB
pr snelle afw a contant m
vrijv bew def geen bezw
Tet 02061082806149352
Koop
of VERKOOPPLAN
NEN> Bel dan snel Nationale
Occasion ijn 023365206
Te koop gevr Peugeots 404
504 505 J5 604 TD Schade of
sloop
Autocommerce
023 338895

Geopend

1ste Kerstdag
voor een riant Kerstdiner.
Reserveren gewenst.

V.a. 12.00 uur info: tel. 12932

DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met
vnjw bewijs Tel 0206105478
HOOGSTE PRIJS
voor elk merk auto a contant
met vrijwaringsbewijs
Tel 0299037825

Boul. Barnaart 14
(t/o ingang Hotel Gran Dorado) Tel 12932
Maandag gesloten

Campers

CITROEN HY 1977 verlengd
60 dagenkaart mot en mech
i p st carrosserie behoeft flin
ke beurt (niet hopeloos) vr pr
Diversen
ƒ4000 Tel 0206767347
Te huur of te koop gevraagd VOLKSWAGEN LT 28 Camper
schuur of stalling van auto s 1 mnd gebr v v vele extra s
Tel 02990 37825 omgeving / 22500 ADVENTURE CARS
Purmerland
Tel 029086499

AUTOBEDRIJF

Voltastraat 5
2041 CK Zandvoort
Telefoon 02507-19155"

Erkend
APK Station
Gespecialiseerd m dieselmotoren en
Revisie Reparatie van
Alle AUTOMERKEN

Nu ook m banden
Decemberaanbieding:

seizoenen" band
De ideale band
voor het gehele jaar

Bij 133 R 13

(De Qutte, jloine,

ƒ 84, "

Incl. mont. + balanceren.

3-12-'91
Beste Conny

Spanje

In Studio 118 in Zandvoort aan Zee
Dansen alle meiden heel mooi mee
Conny is al heel lang de juf
Verzint balletten en dansen
Ze piekert zich suf
Alle meisjes hebben veel talent
Ze zijn ook overal bekend
Want. . . iedereen weet 't al
Ze wonnen in Purmerend een dansfestival
Iedereen was vol lof
Ze vaan nu naar Den Haag.
i
" •; i
r
°
hartstikke toj
Maar dat is nog niet alles, nee, nee1
Ze komen zelfs op de TV
Er gaat ook iets groots gebeuren in mei
Dat wordt een happening, vrolijk en blij
Ze dansen en springen, doen erg hun best
Nadine, Jasmijn, Lieske
en natuurlijk de rest
Maar Conny . . . er ontbreekt één
Een ster met allure. . . zo heb je er geen
Sint geeft die aan jou kado
Ze hoeft niet meer op les
Ze weet alles zo
Pas de deux, arabesque, grand-jéte
Deze leerling danst alles zo mee!
Groeten van Sint en Piet

4
4
4
4
4
4
4
4
02507-17619 of 165 00
4
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Als 11 uwc heeft gekeken op de tüeMïiL liccjr u ook \a\t \\tl I^CZILII dut In t kitffi i tjc inciui moeilijk
' Uiteindelijk ü hè: \\<.'! gelukt

en m

Wildzwijn filet
Wild konijn
Wilde eend
Haze ruggen
Haze bouten
Haze poulet
Fazanten
Tamme konijnebout
Gerookte ganze filet
Gerookte eende filet
Gerookte kip filet
Div. kip producten
Natupur kip
Dageli|b geopend van 1300 tot 21 00 uur
Zaterdags geopend van 0900 tot 21 00 uur

- Twesèaurané

nnehoefe
Bloemendaal aan Zee
Tel. 023-252280

DIVERSE
4 WILDGERECHTEN
o.a. wildzwijn, hazerug, eend.

TIJDIG BESTELLEN VOORKOMT TELEURSTELLINGEN . . .
gratis ^T\^ bezorgd

4
4
4
4
4
4
4
4

Franse Maïskip
Herte filet

Tevens presenteren wij u:
2 keuze menu's van 3-gangen
voor ƒ 29,50 en ƒ 39,50
Daarnaast kunt u een keuze maken uit
onze uitgebreide menukaart met vele
vlees- en wildgerechten.

Kerstdiner op Ie en 2e Kerstdag
Vraag vrijblijvend ons menu.

ZO PLAATST U UW NIEUWJAARSWENS
in hef Zandvoorts Nieuwsblad van 31 december 1991

B

Maar wie winnen die 2 x l miljoen? Dat kunt u
zien op 30 december in het programma Hitbingo,
want daarin maakt de Nationale Postcode Loterij
de uitslag van de decembertrekking bekend. Naast
de prij/en van tientjes, honderdjes en dui/.endjes
gaat het deze keer om de dubbele hoofdprijs van
2 \ l miljoen gulden!
\lct de \ V i n t L i l looldpii|s van
di! dubbele miljoen sluiten de
Postcode l o t e i i i e n l l i t b i n g o
h e i |aat l e c s t e l i | k al Doet u
d i t ook ' Want n a t u t n l i | k ma
k e n a l l e e n l e d e n v a n de
Postcode l o t c i i l kans op al dn.
mooie p i i | / e n en op hel
miljoen l n a l k e n leden kun
Hen s v<//n meedoen met l l i t
hingo w a a i n i c c u nog e e n
< \ / / < / k a n s op v i | l e n t \ \ m t i g
d m / e n d iiiildcii m a a k t e l k e

week vveei opnieuw En stelt u
/ i c h e e n s v ooi wat u met
2^ 000 gulden k u n t doen laat
staan met l m i l j o e n '
Bent u non üecii lid ' Stuur dan
v a n d a a n "nos: de WIN I I N
M l l J O f \ BON op Vooi een
t i e n t j e , d o e t u mee aan de
d e k k i n g van de Wmtei
I l o o t d p i i j s en aan Hitbingo U
knigt uw I l i t b i n g o k a a i t e n dan
nog vooi oudejaaisavond thuis
g c s t u u i d /odat u ge/elhg mee

k u n t doen en ecu e \ t i a kans
maakt op die 2ï (100 uilden
B i n e n d i e n d i a a g t u v i a uw
deelname hi| aan oiganisaties
die /ich in/ctten vooi mens en
milieu Zo o n t v i n g de Amstei
damse b u r g e m e e s t e r Ld van
Thijn onlangs een cheque van
2*> 000 g u l d e n \ o o i de a c t i e
\ m s t c r d a m Groen \ o o r de
aanplant van 5 (XX) jonge bomen
aan de Gaasperplas Dus niet
vergeten om op 30 decembei
naar Hitbingo te kijken Want op

die avond kan Nederland ei in
een k l a p ivvee m i l | o n a n s bi|
hebben'B
De winnende Hitbingonummers van 26 november
7
15 20 27 38
11
16 22
28
39
12
17 23
29 41
13
18 25
31
42
14

19

26

36

ƒ 33,- excl. 6% btw

ƒ21,- excl. 6% btw

45

Totaal aantal prijswinnaars
m november: 105

ƒ 63,- excl. 6% btw

ƒ16,50
excl.
6% btw

K. JANSEN
Dorpsstraat, Zandvoort
wenst vrienden en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar.

iVuluur lijk ktiL^ itol llnbin\ü bizoik \un ïin
iL datllnbmi>o In t lu IL jaar \iniuUacn s/Kt/r

BON:
v deel nemer?
1;

1

'fi&sp.'SW'Jiï'Kfcr "Vi V ?:rï:-"'i ï- M»

want
straks
' ' ' - - - - - ' -

Ik kies model: ...
Ik wil meedoen aan de Postcode Loterij en Hitbingo en maak een kans op een van de
vele prijzen Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg per maand het aangegeven bedrag
van onderstaande rekening af te schrijven
Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding van het reglement

m het Zandvoorts Nieuwsblad

Dit is mijn tekst:

t

J 1 lot (ƒ 10,-) per maand J

loten (a ƒ 10.-) per maand

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen met blokletters

Ga naar de
opnamen van
Hitbingo!
Bent ti deelnciiici van de
Postcode l o t e i i ] ' l leelt u
de poste oilc\ ///< 's 17 i l .
1742
2 I S 2 >421 ot
0014 ' Dan k u n t u / i c h
aanmelden vooi de v ol»ende opnamen v a n l l i t bmgo Bel op \seckdagen
t u s s e n 10 12 e n 14 " l d
u t n 0:077 42777 en ga
LUI « . ' c / c l l i ü t v daü|i u i t '

NATIONALE
'TP

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

Handtekening:
Uiterlijk inzenden voor
7 december 1991 aan:

Naam:

Weekmedia Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12
2042 J M Zandvoort

Adres:
Postcode:

ELKE WEEK
HET DAGELIJKS NIEUWS
IN 650.000 BRIEVENBUSSEN
Los nummer ƒ 1,50

Donderdag 12 december 1991

51e jaargang nummer 50

Oplage: 5.100

Zandvoorter per
ongeluk K.O.

Opmerkelijk veel kankerpatiënten in Celsiusstraat

Bewoners vrezen vervuiling
ZANDVOORT - In Zandvoort-noord
is grote ongerustheid ontstaan over
mogelijke verontreiniging van de bodem. Met name bewoners van de Celsiusstraat, in het gedeelte dat grenst aan
de Noorderduinweg, zijn bang dat de
grond onder hun huizen, vroeger de
'modderkomrnen', ernstig vervuild is.
Zij hebben bij de gemeente aangedrongen op een onderzoek.
De actie is aangezwengeld door Marcel Meijer die een opvallend groot aantal gevallen van
kanker in zijn naaste woonomgeving constateerde. „Aan alle kanten om ons heen", vertelt

Meijer. „En het huis waarin wij wonen is be- kunnen wij zo nog veel leed en pijn voorkowoond geweest door een vrouw die aan deze men'.
ziekte is overleden". De afgelopen paar jaar
In dit deel van nieuw-noord, aan het begin
zijn er vlakbij nog drie mensen aan kanker van de Celsiusstraat, bevonden zich tot een
overleden, twee mensen zijn pas bestraald en dertigtal jaren terug de zogenaamde moddereen ander moest onlangs aan zijn longen geo- kommen, de zogenaamde Entos streek De
pereerd worden.
kommen waren een gewilde dumpplaats voor
allerlei afval, het begrip milieubewustzijn was
„En zo zijn er misschien nog meer 'gevallen' m die tijd nog nauwelijks bekend. Bovendien
op te noemen die ik met ken", zegt Meijer stonden er aan de rand van het gebied een
„Toen ik op een gegeven moment die gezich- verf- en een grammofoonplatenfabriek Voor
tjes weer eens voor me zag, besloot ik een brief er huizen werden gebouwd, werden de komnaar de gemeente te schrijven" In deze brief men met tonnen zand dicht gegooid
dringt hij aan op een onderzoek naar de bodemgesteldheid. 'Er komt nog een generatie
achter ons, dus alsjeblieft neem het zekere Archief
voor het onzekere en kijk het na. Misschien
Wethouder Van Casp_el beloofde maandag-

avond in een commissievergadering aandacht
aan de zaak te besteden „Volgens mij fijn ei
een paar jaar geleden ook al vragen gesteld
We zullen eerst eens in het archief kijken",
reageerde hij op vragen van VVD-raadslid
Methorst „Er is nog geen aanleiding om te
veronderstellen dat het vermoeden juist is"
In 1973 heeft een inwoner van Zandvoort-noord, de heer Dammers, een enquête gehouden onder de inwoners over klachten en kwa
len Dat betrof echter mogelijke gevolgen van
de chemische fabriek aan de Noorderduinweg Naar aanleiding daarvan zou de toenmalige directeur Publieke werken, Jonker, een
onderzoek laten verrichten Of dat ooit gebeurd is, was gistermiddag nog niet bekend

ZANDVOORT - Het
voormalige Oude Mannenen Vrouwengasthuis aan
het - huidige - Gasthuisplein, zou in het jaar 1853
gesticht zijn 'door een
broeder, een zuster en
meerdere milddadige lieden van de Roomsche Religie'. Dat staat te lezen in
een historisch stuk dat onlangs in de kelder van het
Raadhuis is opgedoken.

(ADVERTENTIE)

KINDERMODE
SCHOENEN - LAARZEN

Veel ideetjes voor
de feestdagen!
Dagelijks geopend van 11 00-18 00 uur
Zondag van 13 00-17 00 uur
Maandag gesloten
HALTESTRAAT 45, ZANDVOORT

ZANDVOORT - „Bij de regionalisering van de politie
proberen we honderd agenten
meer op straat te krijgen, voor
het uitvoerende politiewerk".
Dat zegt regiokorpschef Straver. „Naast de aanpak van bovenlokale criminaliteit willen
we de veiligheid en leefbaarheid in de gemeenten in de regio veiligstellen" De agenten
m Zandvoort kunnen vanuit
een eigen bureau opereren. Of
dat het gebouw aan de Hogeweg blijft, is nog onzeker.

In verband met Kerstmis verschijnt het Zandvoorts Nieuwsblad niet op donderdag 26, maar
op dinsdag 24 december Daarom
verzoeken wij u uw advertentie-matenaal uiterlijk woensdag 18
december om 1600 uur bij ons
aan te leveren en uw redactiekopij
uiterlijk op maandag 23 december
om 9.00 uur

de burgemeesters zitting, de hoofd
officier van Justitie en de korpschef,
in dit geval S traver dus
De regionalisering moet volgend
jaar plaatsvinden Een van de belangrijkste voordelen voor Zandvoort is dat het (regio)korps in deze
gemeente flexibeler wordt Er sprmgen makkelijker collega's in, afkomstig uit regiogemeenten Daarnaast
is het regiokorps door de grootschaligheid beter m staat, om projectmatig problemen aan te pakken, zoals
bijvoorbeeld een inbraakprobleem
Bovendien worden veel kosten, zoals opleiding, personeelsadmimstratie en aanschaf van apparatuur, relaElke 'wijk' of gemeente, dus ook tief minder
Zandvoort, houdt na de regionalisermg een eigen politiebureau De
Zandvoorter zal hier als vanouds terecht kunnen voor de zaken van alle
dag
Het streven is, zoveel mogelijk 'all
round' politiemannen te krijgen, die
- onder andere zowel recherchewerk als ongevallenbehandeling op
zich kunnen nemen. Daarnaast is
het de bedoeling dat de plaatselijke
ZANDVOORT - De Stichting
heeft te maken met de beperkte aanvoer dit jaar. De gemid- politiek ook dan nog steeds- ^avloed Zandvoort Promotie moet zich
delde prijs van een eenvoudige kerstboom, bijvoorbeeld kan hebben op het politiewerk. Een vanaf l januari 1992 zelf beeen Picea, ligt rond de twintig gulden. Daarnaast is er nog Regionaal College bestuurt het reeen grote variatie aan duurdere bomen.
gionale korps en stelt een totaal be- druipen. Omdat bijdragen vanFoto Bram Stijnen leidsplan vast In dit college hebben uit de gemeente en het Zand-

De kerstbomenverkoop is in Zandvoort al flink op ~•\"~,
gekomen. Een week eerder dan vorig jaar, laat een van de
winkeliers weten. Het gerucht dat de bomen dit jaar veel
duurder zouden zijn, verwijst hij naar het land der fabelen.
„Misschien twee df drie gulden, meer niet". De prijsstijging

l Datum

12 dec
13 dec
14 dec

15 dec

1

6 dec
17
dec
1
8 dec
19 dec
20 dec

HW

LW

HW

0656 02.25 1904
0736 0305 1944
0814 03.55 2044
0927 0444 21 55
1026 0545 2305
11 29 07.15
0005 08.25 1236
01 06 09.25 1325
01 56 1005 14.15

Andere voordelen zijn een hoge
kwaliteit van de specialistische ondersteuning en een betere aanpak
van zware en georganiseerde crimi
nahteit Maar er kleven ook bezwa
ren aan, zo meldt Straver De democratische controle wordt complexer
en 'de politie is voortaan een zaak
van de regio'
Straver draagt de reservepolitie
een warm hart toe „Ik ga graag door
m de regio met een goede reservepolitie En die mag dan best vrijwilhgerspohtie heten" Het moeten volgens hem geen 'goedkope oproepkrachten voor de piekuren' worden,
zoals een landelijke werkgroep het
zag

Op dit moment zijn vijftien bedrijven lid van de Businessclub Zandvoort Daaronder zitten namen zoals
Hemeken, Coca Cola en Canon
Paagman streeft naar deelname van
veertig bedrijven „De club
voortse bedrijfsleven stopge- ongeveer
moet met te groot worden, want dat
zet worden, moet er geld ko- is te onpersoonlijk "

ZANDVOORT - Zandvoort-noord heeft afgelopen weekend opnieuw flink last gehad
van bruin leidingwater. Bij het
Waterleiding Bedrijf Zuid-Kennemerland stond de telefoon roodgloeiend. Volgens
een woordvoerder van het
WLZK zal de overlast pas in
1993 helemaal voorbij zijn. Bewoners in noord willen meer
niet zo lang wachten en eisen
een afdoende tussenoplossing.

aan gewerkt".
„Maar dat gaat veel te lang duren",
zegt Marion Landman. „Het is toch
te gek dat je een paar jaar lang zulk
water uit de kraan kunt krijgen Je
kunt je ketel niet zo onder de kraan
houden, je moet eerst kijken wat er
uit komt Sommige mensen hebben
dit weekend hun witte was verpest,
anderen konden twee dagen lang
hun kind met in bad stoppen".

Bij het starten van de Stichting
Zandvoort Promotie is afgesproken
dat participanten en het bedrijfsleven de financiële bijdragen aan de
stichting geleidelijk afbouwen In
1990 bedroeg de bijdrage honderd
procent, dit jaar vijftig procent en
volgend jaar metsmeer De gemeen
te heeft twee jaar subsidie verstrekt
Het is de bedoeling dat de stichting
financieel voor zichzelf gaat zorgen

Flessen

Volgens de directeur van de stichting, Simon Paagman, is dat niet mogehjk. „We moeten juist ruimere financiele mogelijkheden hebben om
de promotie van Zandvoort te betalen " Om het verlies aan inkomsten
te compenseren heeft Paagman de
Businessclub Zandvoort opgericht
Paagman „Grote bedrijven worden
lid van de club Ze kunnen elkaar
daar ontmoeten, maar ze kunnen er
ook onderhandelen Er ontstaan
contacten die voor de bedrijven gunstig kunnen zijn Bedrijven betalen
vijfduizend gulden om lid te worden
van de club Dat geld gaat naar de
Stichting Zandvoort Promotie"
Paagman laat nadrukkelijk weten
dat de busmessclub niet de enige
manier is om de stichting geldelijk
te steunen. „Er komen nog meer manieren, m de toekomst "

De overlast moet over zijn vanaf
het moment dat het leidingwater uit
Overveen komt. De zuivering daar
moet echter nog aangepast worden,
en ook is de aanleg van nieuwe leidingen noodzakelijk. Dat zrjn leidin
gen tussen het gebied achter Kraantje Lek (waar het water gewonnen
wordt) en Overveen, en tussen Overveen en Zandvoort. Deze werkzaamheden worden naar verwachting in
1993 afgerond. Een en ander moet
een veel betere waterkwaliteit opleveren „Momenteel zijn we nog druk
bezig met de voorbereidingen", zegt
de heer Engels, hoofd distributie bij
het WLZK „Die zijn heel complex".
Nu komt het water nog via de zuivering m Bentveld. Die is echter
flink verouderd en functioneert met
meer optimaal „De zuivering haalt
niet alle ijzer en mangaan er meer

uit, van nature bestanddelen van het
grondwater", aldus Engels. „De
vlokjes die erin achterblijven, geven
de bruine kleur aan het water".
Normaliter bezinken de bruine
vlokjes in het waterleidingstelsel.
Maar zodra er een versnelling
plaatsvindt van het water, dwarrelen zij op en verspreiden zij zich
door de leidingen. Op dat moment
wordt het kraanwater bruin. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij grote waterafnames, zoals die eind vorige week in
noord hebben
plaatsgevonden
Daardoor stond de telefoon op het
pompstation van de WLZK afgelopen weekend roodgloeiend.

Net theewater
„Het is net theewater", zegt Marion Landman uit de Flemingstraat,
als zij een pot 'drinkwater' laat zien
„Dat overkomt ons een aantal keren
per jaar" Volgens enkele buren

komt het minstens twee keer per
maand voor. „En het kan elk moment opnieuw gebeuren".
„De concentraties ijzer zijn ver boven de norm", stelt Marion Landman Engels is van mening dat het
met schadelijk is voor de gezondheid „Maar daarmee willen we het
natuurlijk niet goed praten Het
hoort gewoon niet Wij vinden het
ook heel vervelend voor de mensen,
maar een tussenoplossing is er niet
Wij proberen de overlast te beperken door het leidingnet tussendoor,
naar aanleiding van klachten,
schoon te spoelen Dan is de overlast
kort maar hevig, maar voor een langere tijd weer weg"
„Wij zijn daar met tevreden mee",
zegt Marion Landman namens een
aantal ontevreden bewoners, die er
bijna wanhopig van worden Zij hopen op hulp van de gemeente Wéthouder Van Caspel verwijst naar de
plannen van het WLZK „Er wordt

ZANDVOORT - Volgens de
raadsfracties van CDA, D66,
PvdA en GBZ moet er zeker
naar gestreefd worden sociale
woningbouw te plegen op de
resterende velden aan de Vondellaan. Dat geldt ook voor het
rangeerterrein van de spoorwegen, indien de gemeente
deze

(ADVERTENTIE)

„Ik acht wethouder Van Caspel te
sociaal om geen womngwetwonmgen te bouwen". Dat zei PvdA-raadslid Pim Kuijken maandagavond, in
een gemeenschappelijke vergadering van de commissies Ruimtelijke
Ordening en Financien Daarin
kwam opnieuw het in september geraamde miljoenentekort ter sprake,
bij de bouwactiviteiten op de oude
velden van Zandvoortmeeuwen, mclusief toekomstige bebouwing van
het terrein langs het rangeerterrein
van de spoorwegen De afgelopen
drie maanden had het college een
verantwoording op papier gezet,
plus een mogelijke oplossing.

Splitsing
Onder andere door het laatst ge
noemde project nog even in de koelkast te zetten, is het geraamde tekort teruggebracht van ruim vijf
miljoen gulden naar iets minder dan
drie miljoen Met zo'n tekort op de
grondexploitatiebegroting, was de
gemeenteraad al in 1990 akkoord gegaan

BROSSOIS SCHOENEN
Zandvoort
Haarlem

„Hoewel ik betaal voor goed leiélingwater, moet ik nu regelmatig
naar de supermarkt om flessen
schoon water te halen", benadrukt
zij De directeur van het waterleidmgbednjf, momenteel op vakantie,
kan binnenkort een brief op poten
verwachten De bewoners eisen een
betere tussenoplossing Zij overwegen zelfs om die met acties af te
dwingen

Raadsleden eisen sociale woningbouw

LW

l ^aanstanden:
jDEK dond 14 dec. 1501 uur
l oodtij 16 dec 10 04 u NAP+55 cm

Je bent een rund als je met
vuurwerk stunt Nieuws over
deze campagne op de ATV pagina
Verder op stap in de sneeuw en
een onderzoek van magnetrons

Bewoners zijn bruin leidingwater zat

B
1434
1525
1601
1726
1826
19.36
2024
21.35
2245

U üt g a ai ra
Uitgaand Zandvoort staat
"5>
voor een moeilijke keuze zo
»
wel de plaatselijke toneelvereniging
als de operettevereniging treden
op Zie Te Kust en Te Keur

men uit andere bronnen. Daarom is in dit voorjaar de
Businessclub Zandvoort opge- Structurele bijdrage
Voor Zandvoortse ondernemers,
richt.

Redactie en commercie
Weekmedia

Waterstanden

3

Zandvoort Promotie
financieel zelfstandig

Vlokjes

Mededeling

Honderdvijftig vrijwilligers
werden zaterdag m het Be
ach Hotel door bijzondere obers
ontvangen

Zandvoort
na regionaliserin

Gasthuis gesticht
door lieden van
Roomsche Religie \

Mensen van boven de zestig
jaar en van beide gezindten werden er aangenomen, die gezond
van lichaam moesten zijn. Regenten uit 1810 schreven echter
weer dat het gasthuis uit liefdadigheid werd gesticht door Jonker Werner van Batenburg. De
oude lieden werkten voor zichzelf en hielden zich bezig met
zaken rond de visserij In de zeventiende eeuw werd het Gasthuis voor de helft erfgenaam
van Angenes van Akersloot Zij
bepaalde dat de regenten de
'oude lieden' ter harer nagedachtems alle jaren in de maand
januari moesten onthalen op
'een pintje wijn en een half konijn'. Voor zover bekend heeft
er nooit iemand aan gedacht om
die bepaling na te komen.
uit het stof m de gemeentekeider is nog meer boven gekomen
Zo ook een stuk over een Zandvoorter die ontucht had gepleegd met zijn dochter. Hij
werd op 24 juni 1731 'gewurgd
en geblakerd', zij werd eveneens
schuldig bevonden en om het
leven gebracht. Een en ander
wordt door de ambtenaren geinventariseerd met behulp van de
computer.

ZANDVOORT/HAARLEM - Een
58-jarige Zandvoorter is zaterdag
door een sportmstructeur uit Bloemendaal per ongeluk knock out ge
slagen De Bloemendaler dacht dat
de ander bij een fietsendief hoorde
Deze had hij bij een sportschool m
Haarlem weggejaagd, toen hij er met
een fiets vandooi wilde gaan De verwarring ontstond toen hij dacht dat
de Zandvoorter een verdachte bewe
ging maakte Later bleek dit echter
een toevallige voorbijganger.
De Zandvoorter werd voor vijftien
minuten bewusteloos geslagen Hij
liep bovendien een dik oog, een
scheur m zijn oogkas en in zijn kaak
op, terwijl ook zijn kunstgebit brak
Hij heeft echter geen aangifte ge
daan Zijn 'aanvaller' had onmiddellijk na het voorval zijn excuses aangeboden

zondags geopend
zondag 15 dec. geopend

De bouwactiviteiten zijn nu gesplitst in complex 16, het nu bijna
geheel opgeleverde De Meeuwen, en
complex l, 'stationsomgeving', de
resterende velden en het NS terrein.
Complex 16 heeft een conceptbegroting met een negatief saldo van bijna
8,5 ton, complex l ruim twee miljoen Door de tekorten is het financieel minder aantrekkelijk om sociale woningbouw te plegen. Meer piemiekoop-, premie-C- en vnjesectorwoningen bouwen, wordt als een
mogelijkheid genoemd om de inkomsten te verhogen Dat gaat ten

koste van een aantal woningwetwo
ningen
„Als u meent dat u zo met gemeen
tegeld kunt omgaan, dan bent u
slecht gestuurd", constateerde
GBZ-fractievoorzitter
Fliermga
„Als op deze wijze de sociale woning
bouw in gevaar komt, dan functio
neert u buitengemeen slecht", ver
weet hij VVD-wethouder Van Gas
pel, die ook van andere zijden met
kritische opmerkingen en vragen
bestookt werd Fliermga is eventueel wel bereid tot uitstel van sociale
woningbouw „Ik zeg niet dat sociale
woningbouw nu onmogelijk is", aldus Van Caspel „En het college
heeft het collegeprogramma uit te
voeren, daarin wordt sociale womngbouw niet uitgesloten"

Onvoldoende
Volgens Kuijken, PvdA, is het een
kwestie van keuzes maken. „Het
kan toch met de bedoeling zijn dat
die mensen de dupe worden van
misrekeningen" „Als de consequentie daarvan is dat er nu geen sociale
woningbouw gepleegd kan worden,
dan zou dat wel heel erg wrang zijn",
vond ook D66-fractievoorzitter
Klaas Annema. Hij zelf zou hiei beshst niet zijn goedkeuring aan geven. CDA-voorzitter Marijke Bosman dacht er eveneens zo over Van
Caspel kreeg van leraar Annema
'een dikke onvoldoende' „Dat is
slechts voor het kerstrapport reageerde Tates, die namens de VVD
zijn wethouder in bescherming
nam „U heeft nog voldoende tijd om
dat in te halen"

die ook m de stichting participeren
en verenigd zijn in de Ondernemers
Vereniging Zandvoort, blijft er een
andere mogelijkheid om de stichting te financieren Ze kunnen dona
teur worden
Overigens is het nog met zeker dat
de gemeente geen subsidie meer verstrekt aan de stichting Paagman
„De gemeente is bereid om te praten
over een structurele bijdrage aan de
stichting voor bijvoorbeeld een pe
riode van drie jaar De gemeente
heeft de stichting twee jaar geleden
omarmd, iedereen is van goede wil,
maar ik vind dan wel dat het met
alleen bij goede wil kan blijven Er
moet ook geld bij komen Zandvoort
heeft toch al zo'n slecht imago We
kunnen m Zandvoort alleen nog
maar vooruit Achteruit kan niet,
want dan gaat het helemaal mis "

Slogan
Paagman is al actief bezig met vol
gend jaar Binnenkort gaat een lan
delijke prijsvraag van start, die een
slogan voor de badplaats moet ople
veren. Bovendien wordt volgend
jaar een oude traditie in ere heisteld van mei tot en met september
wordt e. elke laatste zaterdag van de
maand weer groot vuurwerk de
lucht in geschoten

Natuurlijk,

die krant moet ik hebhen
Omdat ik graag \\il weten \\at /ich in mijn
omgeving afspeelt Ter kennismaking ont\ang ik het Zand\oorts Nieuw shlad
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FAMILIEBERICHTEN

m

LA CABANA
ARGENTIJNS RESTAURANT

Heden overleed, na een korte ernstige ziekte,
mijn lieve man

is alle kerstdagen en oud en nieuw geopend
(oudjaar tot 11.00 uur)

Geb.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij U kennis, dat toch
nog onverwacht van ons is heengegaan mijn
innig geliefde man, onze lieve, zorgzame vader,
schoonvader en opi

Gijsbertus van Schalk
echtgenoot van Jansje Ditmeijer
op de leeftijd van 83 jaar.
Zandvoort:
J. van Schaik-Ditmeijer
Zevenbergen:
G. van Schaik
S. C. van Schaik-Kramer

Wij bieden U een keuze-3-gangen-menu

* ** *
Zalmschotel

H

Kalkocncocklail met verse ananas

m

ADVERTENTIES

m

Palmhanen met ardenner ham
Holl. garnalen cocktail

*s

* * **

jS'fc

Gemarineerde lamsbout

m

$&
^'fe

&
=?jfè

ƒ 47,50

Gevulde kalkoenfilet

sa
*
<§&
Hè

Hazebout in wildsaus
Gepocheerde zalm in dillesaus •

«Mfr

* * **

Ü
j$'fc

Tropische vruchtensorbet

m

Champagne met vanille ijs

Weesp:

Robert van Schaik
2042 EN Zandvoort, 10 december 1991
Dr. C. A. Gerkestraat 57 rd.
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 13 december a.s. om 14.30 uur in het crematorium
„Velsen" te Driehuis-Westerveld.
Vader is opgebaard in het Uitvaartcentrum
Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.
Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats „Westerveld".
Vertrek van Dr. C. A. Gerkestraat 57 rd., Zandvoort om 13.45 uur.

Openbare raadsvergadering
tijdstip : dinsdag 17 december 1991,20.00 uur
plaats : raadzaal
agenda: o.m.
- principebesluit definitieve hulsvesting ambtelijk apparaat en ontwikkeling
Kerkplein 9
- vaststellen gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer
- krediet t.b.v. voorbereiding verbetering rioolstelsel
- voorbereidingsbesluit Brederodestraat 207 en 209 (Paviljoen Zuid)
- opsplitsen grondexploitatie plan 'Van Lennepweg/Vondellaan', vaststellen
4e herziening grondexploitatiebegrotingen, aanvullende kredieten
- benoeming lid Welstandscommissie
- vaststellen Gewestelijk Milieubeleidsplan, gemeentelijk Milieu-uitvoeringsprogramma, inhuren formatie
- verzoek om bijdrage NMP en NMP* gelden 1992 t/m 1994
- intrekken art. l 'Aanvullende voorschriften' en vaststellen nieuw art. l
- krediet t.b.v. herstellen fiets- en voetpaden Zandvoortselaan
- verkoop perceel grond naast Max Euwestraat 40
- vaststellen Nota Sociale Vernieuwing
- evaluatie kinderdagverblijf Pippeloentje
- garanderen geldlening wbv. EMM t.b.v. renovatie woningen
- wijzigen Tarieventabel parkeerbelastingen 1992
- krediet t.b.v. aanschaf handcomputers parkeercontroleurs.
De stukken voor deze vergadering liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij het bureau Voorlichting
kunt u terecht voor nadere informatie over de agendapunten.
Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.

HALTESTRAAT 75

Max Paardebek
l januari 1911
Overl. 8 december 1991
Zandvoort:
A. C. Paardebek-Mulder
2042 CB Zandvoort, 8 december 1991
Cort van der Lindenstraat 30
De crematie heeft op woensdag 11 december in
het
crematorium
„Velsen" te
DriehuisVVesterveld plaatsgehad.
Geen bezoek aan huis.

=?!fe
«k

Kiwi royal

Verkeersbesluit

mn

U kunt ook gewoon A LA CARTE bestellen
Gelieve te reserveren tel. 17229

Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, hebben burgemeester en wethouders besloten:
- tot het opheffen van een gereserveerde parkeerplaats ter hoogte van de
Secr. Bosmanstraat 27.
Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende beroep worden Ingesteld
bij de Afdeling voorde geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus
20019,2500 EA Den Haag, binnen dertig dagen na publikatie van het besluit.
Het beroepschrift dient in tweevoud te worden ingediend, tevens is f 150,- aan
griffierechten verschuldigd.

cSr
exclusieve

stijlmeubelen

Galerij Kerkstraat 22
Tel. 18855
Leuke aanvulling voor verzameling*

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Voorbereidingsbesluit

^AANBIEDING

(art. 22, lid 2 WRO)

De gemeenteraad heeft op 26 november 1991 besloten, dat op grond van
artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) een bestemmingsplan wordt voorbereid voor:
- het perceel Thomsonstraat 1 en omgeving.
Dit besluit ligt met bijbehorende tekening, waarop met een rode omlijning het
desbetreffende perceel is aangegeven, ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort. De
afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.

kerstlepeltjes

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

ƒ 13,95 p. stuk

ALS SERVICE EN KWALITEIT NET ZO BELANGRIJK ZIJN ALS DE PRIJS

UITNODIGING
Op donderdag 12 december 1991 is redactiechef
DICK PIET
op de dag af 25 jaar in de lokale journalistiek actief.
Ter gelegenheid hiervan wordt hem op deze dag
een receptie aangeboden van 16.30 tot 18.30 uur
in restaurant De Hoge Wilgen, Uiterweg 25 te
Aalsmeer.
Hoofdredactie WEEKMEDIA

EJTUTI

Het gaat U goed, zowel zakelijk als privé, nu en
in de toekomst.
Bob Lodewegen
Uithoorn, december 1991

Gefeliciteerd
Dozo iulM.'rU'ntii'ruiniu. 1 \ a n 8(1 mm bri'ccl en ."(1 mm
hout! k u n t u liebi-uiU'ii um oen a.inKomlifiinsz te doen
\ a n bijvoorbeeld j u b i l e u m , reunie, \crfiacluniiu, hu\velijk. neboorte of o\erli.idi'n.
Du opkfie \;m het Zandvoort-. Nieuwsblad bedraagt
."> 100 exemplaren.
U betaalt daarvoor slechts /:;().-- (excl. (i'r BTAV)
Voor meer informatie hel \Veekmedia l'ithooni,
tel. 02H7Ö-40011.

in al uw

LLorentzstraat 337, huur ƒ673,76 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met C.V. met lift.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 4.035,- zijn.
2. Lorentzstraat 533, huur ƒ 474,01 per maand (excl. stookkosten)
1-kamerflatwoning met C.V. op de begane grond.
Toewijzing aan alleenstaanden en 2-persoonshuishoudens.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze woning mag max. ƒ 2.770,- zijn.
Reactie: uiterlijk dinsdag a.s. voor 12.00 uur schriftelijk bij EMM, voorzien van naam,
adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende vrijdag om 14.00 uur in het gevelkastje
ten kantore van EMM.
Toewijzingscritena liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

VERKOOP KERSTBOMEN

„-,

KERSTBOMEN,
BLAUWSPARREN,
MET EN ZONDER KLUIT en
BOOMPJES IN POT

Natuurlijk snelle service en garantie, maar vooral ook scherpe
prijzen Kortom bel ons gerust voor een vrijblijvende prijsopgave

Tel. 02507-31068
UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
• DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

Tot ziens bij HOEBE en MAARTEN

- wijzigen gevel
- uitbreiden woning, oprit garage
- vergroten dakkapellen
- oprichten aanbouw, plaatsen berging
- uitbreiden woning
- oprit garage

DIERENBESCHERMING ZANDVOORT
Wist U dat...
*

Er in de maand december het meeste vlees gegeten
wordt
*
Dit vlees niet altijd op de prettigste manier verkregen
wordt
Een gans echt moet lijden voor U
Een kistkalfje ook voor Uw blanke lapje vlees
Er ook heel goede scharrelslagers zijn!!
Die wél „Diervriendelijk" vlees verkopen
Dit vlees echt niet zoveel duurder is.
U hiermee weer wat dierenleed helpt voorkomen
Eet U smakelijk, maar eet wél (dier) bewust!

Tel. 02507-12524 • Haltestraat 26 • Zandvoort

TE:

geeft u meeni

KERSTMENU 1991
Les trois terrines et salade de canard.

PROEFLESSEN SKIËN EN SNOWBOARD
Exclusief voor onze lezers organiseert Weekmedia in samenwerking met Skipiste Hoofddorp in de kerstvakantie (23
december 1991 t/m 3 januari 1992) een aantal proeflessen
skiën en snowboard met fraaie kortingen.
AANBIEDING:
- proefles skiën ƒ 10,- p.p., incl. materiaal (normaal ƒ 20,-)
- proefles snowboard ƒ 15,- p.p., incl. materiaal (normaal
ƒ 25,-), wel eigen skischoenen meenemen voor de snowboardles.
- skipas voor twee weken vrij skiën voor ƒ 49,- p.p.
U kunt alleen van deze aanbiedingen gebruik maken tegen
inlevering onderstaande volledig ingevulde bon en na telefonische reservering bij Skipiste Hoofddorp, Arnolduspark
10, Hoofddorp, tel. 02503-34746.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon en na
telefonische reservering bij Skipiste Hoofddorp heb ik in de
periode van 23 december 1991 t/m 3 januari 1992 recht op:
.. proefles skiën d ƒ 10,- p.p.
.. proefles snowboard a ƒ 15,- p.p.
.. skipas voor twee weken vtij skiën voor ƒ 49,- p.p.

Secretaris ~. Bosmanstraat 40
Ö41 •Kt. ; ; Zéhdbil:ê

de

Haltestr. 32
Kostverlorenstr. 63
Oosterparkstr. 50c
NassaupleinS
A.J. v.d. Moolenstr. 56 rd
Zandvoortselaan 155

12 december 1991

*
*
*
*
*
*
*

GRATIS THUISBEZORGD

plaatsen berging

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang
menen te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen
na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

*

(kop Zeestraat Engelbertstraat)

Stucadoors en tegelwerk
Schilderwerkzaamheden
Beglazing
Looogieterswerkzaamheden

DAG- EN AVONDSERVICE EN GEEN VOORRIJKOSTEN

voor afspraken
JM COIFFEURS
Kerkstraat 22,
Tel. 14040

-

Verleende bouwvergunningen
125B-90
104B-91
135B-91
140B-91
146B-91
148B-91

• Dames
ook u kunt
mooie nagels hebben.
Niet van echt
te onderscheiden.
In ieder gewenst
model en lengte

RENT A BIKE CENTRE, Passage 20

Wij werken uitsluitend met vaklieden in ons bedrijf en
zijn daarmee gespecialiseerd in'
*
*
*
*

J. BLUYS
Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

Riek de Smit

zandvoortse servicedienst
Allerlei soorten dakwerkzaamheden
Verbouwingen
Timmerwerkzaamheden
Hang- en sluitwerk

bloemwerken

Brederodestraat 138

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

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

algemene

*
*
*
*

151B-91

Kom langs en
geniet van onze
kerstassortimenten
BLOEMENHUIS
De specialist

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
Hartelijk dank voor de vele gelukwensen, de
prachtige bloemen en kado's, die ik van U
mocht ontvangen bij mijn vertrek als verkoopmanager van Weekmedia wegens hot beruiken
van de v.u.t.-leuftijd.

Aangevraagde bouwvergunning

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

Naam:
Adres:
Postcode:

Salade met eend en paddestoelen, roompaté
wildpaté en een vispdté
o
Consoinmé de queue de boeuf au madère
Heldere ossestaartsoep met madeira.
Truite saitmonnée farcie en croüte sce vin blanc
Gevulde zalmforel in bladerdeeg
met witte wijnsaus.
Boisson Jrappc au tnuscatel.
Champagtiedrankje met muscatel en citroenijs.
Cotelettes de chévreuil a la bordelaise.
Hertekotektten met pittige rode wijnsaus.

"ƒ
Noisettes de veau et sce aux fruits de bois.
Kalfsbiefstukje met paddestoelensaus.

o
Présentation de bavarois, parfait,
profiteroles et mousse au clwcolat.
Een nagerecht samengesteld uit bavarois, parfait,
gevuld soesje en clicolademousse.
Moka.
prijs per couvert

Woonplaats:

geeft u meer!

ƒ 89,50

Dagelijks geopend van 13 00 tot 21 00 uur
Zaterdags geopend van 0900 tot 21.00 uur

Zangaspiraties?
Dansaspiraties?
Toneelaspiraties?
Treedt
voor het voetlicht en . . .

KOMOPDEBÜHNEBIJLABASTILLE
Vanavond donderdag
12 december vanaf 19.00 uur
presenteren wij een SENSATIE
vers uit Japan;

KARAOKEÜ KARAWATTE? KARAOKEÜ
Een onvervalst, regelrechte HIT
waar je geen genoeg
van krijgt. . .

Kortom:
IKZIEJEINLABASTILLE
(met dank aan: Radio Peeters
Amsterdam)

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Vrijwilligers een dagje zelf in de watten gelegd
organisaties gelegenheid hadden elkaar te
ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
Het bijzondere van deze lunch was dat
vroede vaderen, als professionele obers
uitgerust met schort en servet over de
linkerarm, erop toezagen dat het de gasten
aan niets ontbrak. Het Midway-Quartet
verzorgde uiterst muzikaal de
achtergrondmuziek en ondanks de grootste
oplettendheid slaagde niemand van de
disgenoten er in achter de trucs van de aan
hun tafeltje opererende illusionist Ad
Hendrikse te komen.

ZANDVOORT - Vijfjaar geleden
werd 7 december door de Verenigde
Naties uitgeroepen tot
Internationale Vrij williger sdag. Het
doel was, in de gehele wereld
aandacht te vragen voor het vele
werk dat vrijwilligers, werkzaam in
de zogenaamde zorgsector,
belangeloos verrichten. Het initiatief
om ter gelegenheid daarvan de
talrijke Zandvoortse vrijwilligers
eens in het zonnetje te zetten, werd
genomen door Mini de Wolf. Zij is
sinds 1987 coördinator bij het
Centrum voor Vrijwillige
Hulpverlening Zandvoort. Bij het
ontwikkelen van de plannen vond zij
een warm medestandster in de
Stichting Welzijn Ouderen
Zandvoort. Volgend jaar hoopt de
organisatie alle vrijwilligers uit te
kunnen nodigen.

's Middags oogstte Bram Biesterveld veel
succes met zijn act als bejaarde. Maar toen
hij zich van zijn vermomming had ontdaan,
bleek uit zijn vlot repertoire en virtuoos
accordeonspel, dat hij dat stadium nog lang
niet heeft bereikt. De acteur werd muzikaal
begeleid door zijn zoon Erik, die in het
voetspoor van zijn vader is getreden. „Maar
ook mijn dochter Karina heeft plannen in
die richting. Zij wil de kant van het cabaret
op", aldus haar trotse vader.

Oscar Harris

door C.E. Kraan-Meeth
De heer P. Keur, voorzitter van het
Centrum voor Vrijwillige Hulpverlening,
noemde in zijn toespraak deze 7e december
een historische dag, omdat het naar zijn
weten nog niet eerder was voorgekomen dat
vrijwilligers in de zorgsector vanuit alle
geledingen bij elkaar zijn. Gezien de
Zandvoortse gemeenteraadsleden zorgden voor een vrolijke noot, door de vrijwilligers met koffie en een lunch in de watten te leggen.
enthousiaste wijze waarop een kerngroep
Foto Bram Stijnen
uit hun midden aan het totstandkomen van
deze dag heeft bijgedragen, is de heer Keur
functie heeft zij uiteraard te maken met
Amerika afkomstige, maar in Zandvoort
'sociale vernieuwing' noemt, de landelijke
hoopvol gestemd over een bredere
wonende zangeres bracht voortreffelijk
vrijwilligers in de zorgsector, en in een
overheid erkent het belang van
samenwerking in de toekomst.
songs als „Bei mir bist du schón", „I wonna
vrijwilligerswerk, maar wijst voor concreet boeiend betoog zette zij de problemen, die
Wethouder Termes, die 'Maatschappelijke
be loved by you" en „The man I love" ten
beleid echter richting gemeente. „Daar zijn zich daarin voordoen, uiteen. „Nu de
Dienstverlening' in zijn portefeuille heeft,
gemeenten het subsidiegeld verdelen is het gehore. De talenten van onze plaatsgenote
ze goed in", aldus de heer Termes, die aan
memoreerde dat het vrijwilligerswerk ook
gemeentehuis het adres om krachtig aan te beperken zich kennelijk niet tot de
het slot van zijn toespraak wees op de zeer
in Zandvoort volop in de aandacht staat.
zangkunst, want 's avonds was ze op de
kloppen. Ga desnoods op de stoep liggen",
beperkte financiële mogelijkheden van de
„De toegenomen aandacht heeft een
luidde haar advies, om daar onmiddellijk
televisie te zien in een kleine rol in „Zeg 'ns
gemeente. Zandvoort zou dan ook zonder
positieve maar ook een negatieve kant",
Aa".
aan toe te voegen dat dit in de winter
vrijwilligers 'niet leefbaar' zijn.
aldus spreker, die een herwaardering van
bepaald geen lolletje zou zijn.
De laatste spreker, mevrouw J. Verbeek,
het vrijwilligerswerk, dus van de
En toen werd het tijd voor technicus
voerde het woord als landelijk voorzitter
vrijwilliger, positief noemde. Negatief is,
Hoogtepunt
Frans Westerkamp van Radio-Omroep De
dat de aandacht is toegenomen door de vele van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers.
Branding en zijn collega van Trans-X om de
Eén van de hoogtepunten deze dag was
bezuinigingen, waarmee ook de overheid te Zij is bovendien voorzitter van het bestuur
geluidsapparatuur in te stellen voor het
de uiterst verzorgde lunch, waarbij
van een grote openbare bibliotheek en van
kampen heeft. „Of men het nu 'zorgzame
optreden van Suzanne Severeid. Deze uit
vrijwilligers van de verschillende
een verzorgingshuis. In laatstgenoemde
samenleving', 'terugtredende overheid' of

Japanse rage waait over naar Zandvoort
ZANDVOORT - Het is een
rage in Japan, maar ook in Nederland duikt het fenomeen
steeds meer op: Karaoke, een
soort Soundmix-show, maar
dan in de kroeg. Vanavond organiseert La Bastille in de Haltestraat een Karaoke-avond.

• Dirk Buwalda
brengt een lied
ten gehore in La
Bastille.

Vana-

vond
kunnen
ook
andere
artiesten-in-dedop hun stem laten horen door

middel van het
uit Japan afkomstige Karaoke.

Kerkdiensten

In Japan zijn er zelfs speciale gel'egenheden, waarin de Karaoke centraal staat en waarin elke sterveling
uit kan groeien tot een ster. De Japanners kruipen graag in de huid
van Michael Jackson, The Rolling
Stones en Frank Sinatra om vervolgens een show weg te geven. Niet
alleen cafés in het land van de rijzende zon hebben Karaokes staan maar
ook bedrijven organiseren dergelijke evenementen aan het eind van
een zware werkdag. Liefhebbers betalen in de speciale kroegen grif 280
gulden om een kwartiertje in het
middelpunt van de belangtelling te
staan.
In Nederland is het nog niet zo
ver. Het verschijnsel staat hier nog
in de kinderschoenen, maar het is
hard op weg een rage te worden. In
Amsterdam is al een Karaoke gesignaleerd in de Bulldog aan het Leidseplein en vanavond staat er één in
La Bastille.
Het principe is eenvoudig: door
middel van een beeldplaat wordt er
een videoclip met muziek op een
monitor geprojecteerd. Tegelijkertijd verschijnt de tekst van het lied
in beeld. De 'artiest' zingt mee. Het
is echter ook de bedoeling dat het
publiek meezingt.
Het aanschaffen van een Karaoke
is een kostbare zaak. Michel Konings, één van de eigenaren van La
Bastille, zou er graag een willen hebben, maar hij vindt het nu nog te
duur. „We zijn pas begonnen met de
zaak dus we kunnen nog niet zo veel
in zulke apparaten investeren."

Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218,
Haarlem):
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds.
E. Meenderink
Zondag 19.00 uur: Avonddienst, Oscar Lohuis
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en Winteractiviteiten
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
Vorige week heeft het café een
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
proef gehouden met de Karaoke en
Haarlem, tel. 023-244553.
volgens Konings was dat een succes.
„We hebben wat mensen opgetrommeld en dat ging hartstikke leuk. De
ïurgerlijke stand
apparatuur wordt ter beschikking
^BWNBb^MM^MIMMiBB^HHHHHI^HMMM^
gesteld door Radio Peeters, waarPeriode:
Zondag 10.30 uur: Derde zondag v.d. 3 - 9 december 1991
door we toch een Karaoke-avond
kunnen organiseren."
Advent,
woord/communiedienst, Ondertrouwd:
dames B. Bleijs en A. Beijnes
Westerhof, Michael John en KimsNieuw Unicum:
ma, Annette Susanne
Zaterdag 10.45 uur: ds. J.A. van Leeu- Vergers, Dirk Peter Johannes en
wen
Scherpenzeel, Marion Ellen
Gehuwd:
Bonset, Kaspar Hendricus Francis- Weekend:
cus, en Duivenvoorden, Cornelia Jo- 14/15 dec. 1991
Zandvoorts
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
hanna Maria
andere gevallen: tel. 13043.
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BRANDWEER:
Alarmnummer
Steven,
zoon
van:
Vleeshouwers,
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Paulus Cornelis en Bluijs, Yvonne 06-11. Indien géén spoed 023-159500
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op donof - voor info overdag - (02507) 61584.
Johanna Maria
derdag. Uitgave Weekmedia BV. Hoofd commercie: J.F. Sas. Hoofdredacteur: J.M. PekelAMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
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Kantoor Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
(CPA) Kennemerland.
02507 -17166 Postadres: postbus 26, 2040
86 jaar
AA Zandvoort.
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Verkoopmanager: M. Christiaanse.
ZANDVOORT - Een zestienjarige Weenink.
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271. Telex
jongen uit IJmuiden is zaterdag aan Informatie daarover tijdens weekadvertenties 10730 PC ADV
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in zijn kleine teen. De jongen is per dienstdoende arts zijn zowel op zaDick Piet (red. chef), Mananne Timmer (adj.
chef), Joan Kurpershoek, Willemien Kriebel,
ambulance naar het Zeewegzieken- terdag als zondag van 11.30 tot 12.00
Ivar Dobber.
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
huis in Velsen gebracht.
Abonnementsprijzen: ƒ 15,- per kwartaal; ƒ
Een afspraak is niet nodig. Inlich27,- per half jaar; ƒ 49,- per jaar. Voor postatingen omtrent de diensten van dokbonnees gelden andere tarieven. Losse numter Flieringa worden verstrekt via
mers/1,50.
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ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
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een ongeval aan de Burgemeester arts bellen.
van Alphenstraat. Een 37-jarige Apotheek: Zandvoortse Apotheek,
Zandvoorts Nieuwsblad is opgericht in
Zandyoorter reed daar tegen een H.B.A. Mulder, tel. 13185. Openings1941.
trjden (alléén voor recepten): zaterpaaltje.

Weekend:
14/15 dec. 1991
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: prof. dr. A. v.d.
Beek uit Leiden.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: (derde Adventszondag) ds. C. van de Vate.
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag 10.30 uur: ds. J.C. Beekhuis,
Haarlem
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: woord/communiedienst

COMMENTAAR

E

De Karaoke-avond past thuis in
het rijtje van winteractiviteiten die
La Bastille organiseert. Michel Konings is van mening dat er behoefte
is aan die activiteiten: „Er moet wat
gebeuren op Zandvoort. In de zomer
zijn er genoeg activiteiten, maar in
de winter is er veel te weinig te beleven. Er moet meer georganiseerd
worden om de klanten naar Zandvoort te trekken. Maar ook voor de
Zandvoorters zelf kan er meer gedaan worden."
De eigenaar van het café in de Haltestraat heeft een hoofd vol ideeën:
„We willen een après-ski avond organiseren em op Tweede Kerstdag
een kerstbrunch.
De Karaoke-avond begint om zeven uur. Belangstellenden die ook
willen zingen, kunnen zich aanmelden bij de bar.

Wegindeling in
Heemstede blijft
ZANDVOORT/HEEMSTEDE De verkeerslichten op de kruising
Zandvoortselaan-Havikweg
in
Heemstede zullen wel verdwijnen,
maar de overige maatregelen gaan
niet door. Wethouder De Ruiter uit
Heemstede heeft het voorstel voor
een andere wegindeling en oversteekplaatsen na felle kritiek ingetrokken.

Wegenschouw
ZANDVOORT - De gemeente is begonnen met de werkzaamheden
rond de jaarlijkse wegenschouw. De
schouw wordt gehouden volgens een
artikel van de Algemene Plaatselijke
Verordening van de gemeente Zandvoort. In deze verordening staat dat
de eigenaren, huurders en gebruikers van percelen bepaalde bomen,
heesters, planten, erfafscheidingen
en andere voorwerpen op of aan de
weg moeten verwijderen. Het gaat
om die obstakels die de vrijheid van
het verkeer, inclusief voetgangers,
kunnen belemmeren of de veiligheid
daarvan in gevaar kunnen brengen.
Voor nadere informatie: sector Eigendommenbeheer, afdeling Reiniging, tel.: 02507-61579, of bureau
Voorlichting 02507-61492.

Oscar Harris was zoal altijd: grandioos!
Hij begon zijn optreden met de mededeling
dat hij zijn repertoire had afgestemd op de
'rijperen onder u'. Maar deze 'rijperen'
veerden na zijn sublieme vertolking van
onder andere 'Music in the air', 'You
needed me' en 'Wonderlul world' met
jeugdig elan uit hun stoelen op en brachten
hem een staande ovatie. Met 'White
Chnstmas' en 'Jmgle Bells' als toegift
schoot de populaire zanger bij zijn publiek
in de roos.
Aan het slot van deze zeer geslaagde
Vrijwilligersdag, waar ook het
burgemeestersechtpaar een kijkje kwam
nemen, dankte de heer Keur met een fraai
boeket de heer Paagman voor zijn niet
geringe inzet.
Initiatiefneemster Mini de Wolf toonde
zich na afloop verheugd over de
enthousiaste reacties. Maar ze blijft het
jammer vinden dat van de 350 vrijwilligers
slechts 150 uitgenodigd konden worden.
„Daar moeten we het volgend jaar beslist
iets aan doen".

(ADVERTENTIE)

MEDEDELING
AAN DE
ABONNEES
De stijgende kosten makenvoor

de Nederlandse nieuwsbladen
een aanpassing van de abonnementstarieven noodzakelijk. In

verband hiermee zijn onze abon• nementsprijzen per 1 januari
1992 als volgt vastgesteld:

ƒ 5,25 per maand
(alleen bij automatische incasso)

ƒ16,00 per kwartaal
ƒ 29,00 per halfjaar
ƒ 52,00 per jaar
Wilt u bij het overmaken van uw
abonnementsgeld via giro of
bank gebruik maken van het acceptgiroformulier, dat u wordt

Nieuwe EMM-woningen
16 december klaar
ZANDVOORT - Wethouder
J. Termes reikt op 16 december om half vier de laatste sleutel uit, van het woningbouwproject van EMM op de voormalige voetbalvelden aan de
Van Lennepweg.
Het is precies elf maanden na het
slaan van de eerste paal, dat de 55
woningen, 24 appartementen en 31
eensgezinswoningen, worden bewoond.
De laatste sleutel hoort bij één van
de seniorenwoningen in het blok appartementen op de hoek van de Vondellaan en de Van Lennepweg. Belangstellenden krijgen tussen half
drie en kwart over drie de gelegenheid om de betreffende woning te
bezichtigen.
Daarna vindt de sleuteluitreiking
plaats.

Onzedelijk
'Een onzedelijk politiek compromis'. Zo noemt raadslid Flieringa,
fractievoorzitter Gemeente Belangen Zandvoort, een voorstel van
Burgemeester en Wethouders. Aanleiding: de ambtenaren wachten al
sinds de interne verhuizing, april vong jaar, op uitbreiding van het raadhuis. Zij zitten nu nog dicht op een
kluitje, wat niet bevorderlijk is voor
de arbeidsvreugd. Het college dacht
er aanvankelijk over om een pand
aan de overkant van het Raadhuisplein te kopen, het zogenaamde
Grahdijk, tegenover de Hema. Dat
zou mooi extra ruimte voor de ambtenaren geven. Maar nee, volgens
dit voorstel blijven ze samen onder
één dak. Begrijpelijk, want dat werkt
een stuk efficiënter.
Graftdijk een afgedane zaak? Nee
dus. VVD en D66 willen per se de
mogelijkheid bekijken om dit pand
te kopen en - met nieuwbouw - het
dorpsgezicht te verfraaien. Alleen
onder deze voorwaarde valt er over
uitbreiding van het raadhuis (aan de
kant van de Swaluestraat) te praten.
Dit keer dus geen vrij baan voor een
projectontwikkelaar om de veranderingen in eigen hand te kunnen houden. Op zich een heel nobel streven,
gezien enkele 'missers' in het verleden.
Maar, zo fraai is het niet: de gemeente gaat nu zelf als projectontwikkelaar optreden. Mocht de koop
toch onaantrekkelijk zijn, dan wordt
de koppeling 'uitbreiden raadhuis
alleen bij nieuwbouw' alsnog losgelaten en krijgt de uitbreiding voor de
ambtenaren vrij baan. Maar dan is
er al heel wat tijd verloren gegaan
en moet er van voren af aan begonnen worden.
Wat is de grondslag van dit yoprstel? Flieringa denkt er het zijne van,
volgens hem moet het één (Graftdijk) los van het ander (de uitbreiding) staan. (CDA en PvdA denken
er 'eigenlijk' ook zo over.) Door de
koppeling zullen de ambtenaren ongetwijfeld langer op een 'kluitje'
moeten blijven zitten. Dat noemt
Flieringa "onzedelijk1. Het lijkt erop
dat hij gelijk heeft.

Tweewielers
gecontroleerd
ZANDVOORT - Na de controle van
het dragen van autogordels, zijn volgende week de fietsers en bromfietsers aan de beurt. De politie controleert tussen 16 en 20 december op
verschillende plekken fietsen, snoren bromfietsen, vooral die van 'scholieren. De controle is - ten behoeve
van de verkeersveiligheid - gericht
op verlichting en technische staat
van de tweewielers. De agenten
staan mogelijk al vanaf zeven uur op
wacht.

(ADVERTENTIE)

toegestuurd? De nieuwe abonnementsprijs is daarop ingevuld.
Indien u ons een machtiging heeft
verstrekt

voor

automatische

overschrijving van het abonnementsgeld, dan nemen wij graag
aan dat met de eerstvolgende

overschrijving de nieuwe abonnementsprijs kan worden toegepast. Voor postabonnees gelden
andere tarieven.

Hoofd commercie
Weekmedia

Man komt niet
de schrik vrij
ZANDVOORT - Een veertigjarige
Leidenaar is donderdagnacht met de
schrik vrijgekomen, nadat hij op de
Zeeweg, ter hoogte van De Bokkendoorns, met zijn auto over de kop
was gegaan. Waarschijnlijk was hij
door de gladheid in een slip geraakt
en kwam hij in de middenberm terecht. De man bleef ongedeerd, dank
zij het feit dat hij zijn gordel om had.
De auto was total loss.

CINEMA CIRCUS
BIOSCOOPPROGRAMMERING VAN 13 DECEMBER
TOT EN MET 19 DECEMBER
Dagelijks om

Dagelijks om

14.00 en 16.00 uur
DE REDDERTJES
deel 1

18.45 en 21.30 uur
Dying Young

Dying \bung

j Weekenddiensten

Botje gebroken

Vos schuldig

dag 10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur,
zondag 11.30-12.30 en 17.00-18.00.
Buiten de openingstijden alleen in
dringende gevallen en na telefonische afspraak.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) ge-

bruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak.
Deze hulpverlening, beschikbaar
voor iedere inwoner van Zandvoort,
is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Telefonisch spreekuur elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

VANAF 20 december DAGELIJKS
om 18.45 en 21.30 uur:
Kevin Costner in ROBIN HOOD

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

P. V. KLEEFF

44U
4444

BRUIN OP DE PIJLSLAAN"

023-240210

wekerij
v. Stolbergweg 1. Tel. 17093

444444
,44444*
/. 4 •**• 4 •*• 4 *

-4444-

OPENINGS AANBIEDING
(geldig t/m 24 december 1991)
10 x ZONNEBANK MET 2 GEZICHTSBRUINERS ƒ 65,00 i.p.v. ƒ 75,00

\

Aanwezig van woensdag t/m zaterdag.
Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

Gemarineerde Zalm en Heilbot
of
Gerookte Parelhoen
of
Grapefrmt met rode Pon

Karakteristieke twee ondereen kapwonmg. Ind.:
entree, hal, toilet/douche, woonk., keuken met
inb.app 1e et.: 3 sl.k. met wastafel, balkon. 2e
et.: zolder, c.v.
" Vr.pr. ƒ 279.000,-k.k.

ERSTGROEN

.4444

ERSTSTUKKEN

*' 444444*

U44444
* 444444^
U4444*

'444444, '
U4444* ERSTARTIKELEN

AUTORIJSCHOOL

Tongrolletje gevuld met Zalm
of
Gegratineerde champignons
met Slakken en Kruidenboter

Gort v.d. Lindenstraat 2/30:
Uniek gelegen vierkam. maisonnette op 3e en 4e
et. Ind.: entree, hal, gang, toilet, woonk. met
marmeren vloer en open haard, luxe open keuken met inb.app., balkon west. 4e et.: 3 sl.k.,
badk. met ligbad en dubbele wastafel, toilet.
Serv.k. ƒ417,- p. m.
Vr.pr. ƒ270.000,- k.k.
In luxe appartementencomplex gelegen dnekam.app. op 1e et. Inpandige berging en garage.
Ind.: entree, hal, gang, toilet, 2 sl.k., woonk.,
luxe open keuken, badk. met ligbad, douche
en
wastafel. Ruim terras op westen (16 m2) en balkon oost. Serv.k. ƒ231,- p. m.
Vr.pr. ƒ395.000,- k.k.

INVAL MEDEWERKER(V/M)

0.

Tournedos Rossini en garnituur
of
Lamsbout met garnituur

EIG.: E.W. NEHLS

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

Dessert „de Gulle Toine"
Koffie

- Bonbons

ƒ 82,50
Reserveren gewenst

heeft in zijn vestiging in ZANDVOORT
voor de zaterdagen plaats voor

V.a. 12.00 uur info: tel. 12932

VLOTTE VERKOOPSTERS

Boul. Barnaart 14

vanaf 16 jaar.
Lijkt het je leuk ons te helpen met de
verkoop van vers brood en gebak, bel ons
dan voor meer informatie: 02507-19762.

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

Te koop
Ford Sierra
type E 6 CL
1988

Groenestein B.U.
Tel. 18484

sstr&Ss*;

Biliiiiiliii
SPAR-NOORD

\

'

"**/x5"

"^

Heel veel artikelen uit onze wintercollectie
hebben wij zeer sterk in prijs verlaagd

begint, nodigen wij u uit voor deze speciale
voorverkoop
Navel
Spaanse
sinaasappelen
net ca. 2 kilo

Stegeman
achterham
100 gr

49
Altijd volop parkeergelegenheid

Tot de taken behoren o.a.:
- uitleenwerkzaamheden
- diverse voorkomende werkzaamheden.
Een opleiding op middelbaar niveau (bij voorbeeld
MAVO, HAVO) en een praktische en dienstverlenende
instelling zijn voor ons voorwaarden om voor deze
functie in aanmerking te komen.
Kandidaten dienen woonachtig te zijn in de gemeente
Zandvoort.
Nadere informatie over de functie-inhoud kan worden
verkregen bij het hoofd van de bibliotheek Zandvoort,
mevr. l. Simmelmk, tel. 02507-14131.
Salariëring geschiedt op basis van schaal 3 van de CAO
(mm. ƒ 12,80 en max. ƒ 15,84 bruto per uur).
Schriftelijke solicitaties kunnen tot twee weken na het verschijnen van
deze advertentie worden gericht aan het hoofd van het stafbureau
P & O van de PBC, mevrouw T. van Velthooven, postbus 116,
1800 AC Alkmaar.

EEN
VERRASSING
VAN DE
KERSTMAN

OPRUIMING

bella napoli of

De aan te stellen medewerk(st)er zal worden ingezet bij
ziekte en/of vakantie van de vaste medewerkers op
oproepbasis.

"5v

Voor de echte

Iglo Pizza

De

PROVINCIALE BIBLIOTHEEKCENTRALE
NOORD-HOLLAND
heeft tot doel het bevorderen van het openbare
bibliotheekwerk in de provincie Noord-Holland.
Op grond van overeenkomsten staat de PBC
bibliotheken bij met directievoering, vaktechnische,
materiele en administratieve ondersteuning. Ten
behoeve van de openbare bibliotheek ZANDVOORT
zoeken wij zo spoedig mogelijk een

HOGEWEG 67- ZANDVOORT
TEL. 02507-18703
TEL. 023-359473
AUTOTEL. 06-52804326

Heldere Ossestaan met Kervel

Stationsplein 15/1:

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 02507-12944'/Fax 02507-17596

^4444. ^444444*
4444
<444444
v
4444
444444%

KERSTMENU TOINE 1991

Brederodestraat 54:

MAKELAAR O.G, m

ERSTPLANTEN

1ste Kerstdag

Dr J. G. Mezgerstraat 42:

VAN

44444444444
4444444444
44444444^
44444444K

4444
4444

one
Qutte, j,oi

i', a s a a

BEL VOOR GRATIS WONINGBROCHURE

ERSTKRANSEN

4444
4444

SERVICESTATION

OPEN HUIS
Zat. 14 december van 14.00-15.00 uur. Van
Speykstraat 14a: Goed onderh. bovenwon. met
aan balkon voor- en achterzijde. Ind.: entree,
hal, gang, toilet/douche, woonk. (10x3.8 m), c.v.
Parketvloer en aluminium plafonds.
Vr.pr. ƒ159.000,- k.k.

44444 444444'
44444 ,444444'

4444

(bij Palace Hoiel)

div. maten

.4444444444*.

Euro loodvrij
ƒ l,77
Super benzine ƒ l ,92
Diesel
ƒ1,12

Halfvnjst. won. met tuin zuid. Ind.: entree, vestibule, toilet, i-vormige woonk. met open haard,
open keuken met inb.app. 1e et.: 2 sl.k., badk.
met ligbad en toilet, washok. 2e et.: 2 sl.k., c.v.
Vr.pr. ƒ 249.000,- k.k.
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ERSTBOMEN

met 'n ka^t
Grote Krocht 19, ZANDVOORT

Indonesian Restaurant
Passage 6-8-10 - Zandvoort
tel. 02507-19538

Wij bieden u op
eerste en tweede kerstdag een
feestelijk kerstdiner aan.
Bediening in traditionele
klederdracht.
Wij maken van uw kerstavond
een waar feest.
Reserveren gewenst.

76,50 „
Dinsdag 24 dec. en 31 dec. zijn wij gesloten.

É
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ZVM boekt eindelijk
weer eens een zege
Na een reeks minder goede prestaties, boekte het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen eindelijk weer eens een overwinning. Het Haarlemse DSC'74 was zeker niet de mindere, doch de
Zandvoorters wisten beter raad met de mogelijkheden, alhoewel
er kansen waren op een grotere overwinning dan de nu bereikte
3-1.
door Aaldert Stobbelaar
Vanuit een gesloten verdediging
heeft Zandvoortmeeuwen de wedstrijd tegen DSC'74 gespeeld. Daardoor kregen de Haarlemmers meer
balbezit en een licht veldoverwicht,
maar de Zandvoorters waren niet
ongevaarlijk in de counter. De eerste
kans was voor Zandvoortmeeuwen
toen, na een mislukte vrije trap van
DSC'74, de Zandvoorters via, de op
rechts voetballende, Chris Kuin snel
ten aanval trokken. Zijn voorzet bereikte de vrijstaande Ferry van Rhee
die net naast kogelde. Het enige gevaar voor het Meeuwen doel kwam
door een te zachte terugspeel bal.
Doelman Ferry Nanai was echter bij
de les en voorkwam erger.

Slordig
Opvallend was dat Zandvoortmeeuwen weinig raad wist met de
toegekende vrije trappen. Maar
liefst viermaal werden die slordig
genomen. Toch zou Zandvoort-

John Ayress
kampioen
ZANDVOORT - John Ayress
heeft na de laatste speelavond
van dit jaar de herfsttitel bemachtigd bij de Zandvoortse
Schaakclub.
Vanavond staat voor de leden van
de Zandvoortse Schaakclub weer
het traditionele decembertoernooi,
in het Gemeenschapshuis, op het
programma. Over twee avonden, 12
en 19 december, worden zeven partijen gespeeld. Vanavond vier en volgende week drie. Het duurde bijna
drie en een half uur en 47 zetten eer
Ayress zijn tegenstander Mare Kok
op de knieën kreeg. Het was een uitstekende en spannende partij waarbij de jeugdige Kok niet werd beloond voor zijn moedige spel. Door
de overwinning werd Ayress onbereikbaar voor zijn concurrenten en
mocht zich herfstkampioen noemen. In de overige partijen wisten
Berkhout, Heitkonig, Marquenie,
Van der Meijden, Twint, Termes en
Geerts de volle winst naar zich toe te
trekken. De afgebroken partij tussen Klijn en Wiggemansen werd na
voorzetting gewonnen door Klijn.

Rapid-toernooi
ZANDVOORT - Met een speeltempo van twintig minuten per persoon zullen de schaakpartijen in het
Rapid-toernooi een heel ander aanzien krijgen dan de regulaire tijd van
tweemaal anderhalf uur. Het aantal
zetten wat gedaan moet worden is
niet bepaald. De schakers spelen
voornamelijk tegen de schaakklok,
die onverbiddelijk is. Vanavond dus
de eerste partijen in het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat.

Jeugd en opleiding
ZANDVOORT - In de jeugdschaakcompetitie wordt vanavond
de laatste ronde gespeeld van dit
jaar. Ook hier gaat het om het herfstkampioenschap. Die titel kan Florian van der Moolen eigenlijk niet
meer ontgaan, aangezien hij tot nu
toe elf punten uit elf wedstrijden behaalde en daarmee ongeslagen bovenaan staat. Volgende week donderdag spelen de jongeren van de
Zandvoortse Schaakclub een simultaan wedstrijd. Voor de opleiding,
die op donderdag 16 januari 1992 van
start gaat, kunnen nog enige jeugdige aspirant-schakers zich aanmelden. Deze opleiding tot de officieel
erkende diploma's van de Koninklijke Nederlandse Schaak Bond, worden geheel gratis gegeven. Men moet
wel lid zijn van de Zandvoortse
Schaakclub. Nadere informatie over
de schaaklessen kunnen verkregen
worden via telefoon 02507-14120 of
13224.

Externe competitie
ZANDVOORT - Op donderdag 9
januari 1992 speelt het eerste team
van de Zandvoortse Schaakclub zijn
vierde wedstrijd voor de externe
competitie van de Noord Hollandse
Schaak Bond. Dit is een uitgestelde
wedstrijd van eind november, toen
het vierde team van Bloemendaal
niet volledig aanwezig kon zijn.

Kunstzwemmen
ZANDVOORT - De kunstzwemkampioenschappen voor
de kring Noord-Holland worden
zaterdag gehouden in het zwembad 'De Wilgenhoek' in Purmerend.
Voor de succesvolle zwemvereniging De Zeeschuimers komen
enige leden in actie. De titels
worden verdedigd door solokampioene van 1990 Saskia
Wester. Het duet wordt gev
orrnd door Saskia Wesler met
Ingrid Duivenvoorden.
Ook in de groep moet De Zeeschuimers de titel verdedigen.
Saskia Wester, Ingrid Duivenvoorden, Vivian Croes, Ingrid
Kraaijenoord en Ditte Vlak
gaan proberen opnieuw de titel
te pakken.

meeuwen verdiend op een voorsprong komen. In de veertigste minuut lanceerde de zeer sterk voetballende Bob Brune zijn neef Pieter.
Tegen de lage schuiver van Pieter
Brune moest de Haarlemse doelman het antwoord schuldig blijven.
Op slag van rust werd het zelfs 2-0.
De vijfde vrije trap zou wel resultaat
opleveren. In eerste instantie stopte
de doelman de bal, maar in de rebound knalde Angelo Koning koelbloedig raak.

Eer redden
De tweede helft speelde zich
hoofdzakelijk af op de speelhelft van
Zandvoortmeeuwen. DSC'74 perste
er een offensief uit, maar vooral laatste man Frans Valks en doelman
Ferry Nanai vingen de aanvallen bekwaam op. De uitvallen van Zandvoortmeeuwen waren razend gevaarlijk. Eigenlijk had daar meer
uitgescoord moeten worden dan het

Eerste overwinning TZB

ene doelpunt, alhowel dat van grote
klasse was. Opnieuw zette Bob Brune zijn neef Pieter aan het werk. De
voorzet van Pieter Brune werd wel
zeer fraai ingekopt door Ferry van
Rhee. In de volgende minuten slaagde dezelfde Van Rhee er niet in om
de score nog meer op te voeren terwijl de mogelijkheden daartoe zich
wel voordeden.
In de slotfase een vertwijfeld offensief van DSC'74 dat slechts via
een strafschop, na een handsbal van
Henk Gaus, de eer wist te redden: 31. Vlak voor tijd botste een DSC'74
speler tegen de Zandvoortse doelman Nanai o"p en moest met een
zware beenwond afgevoerd worden
na het ziekenhuis. In de stand kwam
echter geen verandering meer.
Een opgeluchte trainer Alex Heesemans was uiterst content met de
overwinning en het vertoonde spel.
„Het was zaak de boel achter gesloten te houden, wat gelukt is", stelde Heesemans. „Deze jongens kunnen best goed voetballen, maar zijn
vaak te aanvallend ingesteld. Ik hou
wel van aanvallend voetbal, maar
soms moet je je wat aanpassen, wat
zekerheden achter in bouwen. De
ploeg heeft keihard geknokt voor de
overwinning, die ik terecht vond. We
moesten wel punten pakken want de
teams onder ons rukken aardig op". • Zandvoordmeeuwen houdt van aanvallend voetbal.

scheurde de geblesseerde kuitspier bij het aanzetten. De partij moest worden opgegeven.
Aan Karin de Graaf de taak om de zaak weer
gelijk te trekken. Na enige tegenstand in de eerste
set, werd de partij keurig gewonnen met 4-11,11-6
en 11-1.

Revanche

In de herendubbel revancheerde Martijn van
Keulen zich knap door samen met Torn Geusebroek, na subliem spel, de partij te winnen: 15-2
en 15-9. De dames-dubbel werd eveneens opgegeMartijn van Keulen begon de wedstrijd tegen ven, dus moesten Karin de Graaf en Martijn van
Oosterduin. De Zandvoorter kwam geen moment Keulen in het mix-dubbel wel winnen. Het wilde
in zijn spel. Door teveel fouten werd de partij in echter niet lukken, waardoor Oosterduin op een
twee sets verloren: 12-15 en 1-15. In de tweede 3-4 voorsprong kwam.
herensingle nam Torn Geusebroek, na een verloren eerste set, de touwtjes in handen en won vrij
Ondanks de zware blessure wilde Rika Koper
gemakkelijk de tweede en derde set met 15-1 en het toch proberen in de tweede mix-dubbel. Dit
15-2. Vervolgens trad Rika Koper, die last had van ondanks sterk afraden van de fysiotherapeut.
een lichte spierblessure aan. Dik in getaped en Torn Geusebroek moest veel loopwerk verrichvol goede moed ging zij van start. Helaas was dit ten, omdat Rika Koper dusdanig in haar beweginmaar van korte duur. Reeds in de eerste game gen werd belemmerd. Toch resulteerde dit in een

Bram Stipen

zege: 18-15, 5-15 en 15-7. Hierdoor kwam de eindstand op 4-4.

Derby
Het tweede team van Lotus trad aan tegen Martinus Amstelveen 4 en won knap met 6-2. Dit team
kruipt ongemerkt naar boven op de ranglijst en is
in de race voor de tweede plaats.
De Zandvoortse derby tussen Lotus 3 en koploper Unicum'73 werd de grootste sensatie van deze
badminton-middag. Werd m de uitwedstrijd nog
gelijk gespeeld; zondag was het duidelijk anders.
Unicum had de opstelling door elkaar gegooid.
Dit bleek een tactische misser. Lotus 3 won overtuigend, met zeer goed badminton deze belangrijke wedstrijd met 6-2. De eerste plaats op de ranglijst wordt nu gedeeld door Lotus 3 en Unicum.
Lotus 4 won de met 5-3 , terwijl Lotus 5 ook
zegevierde en wel met 6-2. In dit team speelde
invaller Marg Geusebroek een goede partij. Bij de
jeugd leed de D l een 3-5 nederlaag, terwijl de B l
met 7-1 won. Beide teams staan er goed voor op de
ranglijst.

Goed herstel
spelpeil ZVM
ZANDVOORT - Gezien het
spelpeil van de laatste weken
was het vertoonde voetbal van
Zandvoortmeeuwen
tegen
EHS een verademing. De
Zandvoorters controleerden
weliswaar de wedstrijd maar
wisten de kansen niet te benutten. Eindstand 1-1.

Vervolgens kreeg Zandvoortmeeuwen de wedstrijd weer onder
controle. Daarbij werd een groot
veldoverwicht verkregen. Mischa
Tibboel zag een inzet van de doellijn
gehaald en vijf minuten voor het einde had Marcel Schoori de overwinning pp zijn schoen. In wel zeer
kansrijke positie knalde Schoori de
bal hoog over. Het bleef zodoende
bij het 1-1 gelijke spel. Het vertoonde spel geeft echter weer hoop voor
de komende wedstrijden. Zondagmiddag, om half drie, komt het op de
tweede plaats staande Schalkwijk
op bezoek.

Piervissen
ZANDVOORT - Vorige week zaterdag werd de achtste en laatste
pierwedstrijd gehouden voor leden
van de Zeevis Vereniging Zandvoort.
Uiteindelijk werd Joop Koster winnaar van deze piercompetitie. Deze
laatste wedstrijd beloofde erg spannend te worden, want in de competitie stond Joop Koster een punt voor
op Cas Al. Doch helaas, de vissen
waren blijkbaar naar andere streken
vertrokken. Alleen Henk Franke
wist pen klein meuntje te vangen.
Daardoor kregen de overige vissers acht punten, waarmede Joop
Koster de competitie won. Cas Al
werd tweede, Peer van Warmerdam
derde, Henk Franke vierde en Klaas
Langereis vijfde.
In januari start de visvereniging
met de nieuwe competitie en hopelijk is er dan meer vis die bijten wil.

Het was een gehjkopgaande partij voetval, waarbij TZB een enorme inzet aan de dag legde. De vaak
en te veel fluitende scheidsrechter
moest vele malen notities maken
in zijn boekje. Vooral de Overtaos
spelers konden zich niet altijd vinden m zijn beslissingen. TZB hield
het hoofd koel, ook toen het na
een kwartier spelen op een 0-1 achterstand kwam. Vijf minuten later
lag de gelijkmaker al m het Overbos doel toen een schot van Marcel Mesman van richting werd veranderd. Slordig uitverdedigen,
werd door de Overbos spits meteen afgestraft, waardoor TZB opmeuw tegen een achterstand aankeek, 1-2.
De Zandvoorters bleven echter

Voortvarend
TZB begon voortvarend de
tweede helft door Overbos terug te
dringen. De Zandvoorters roken
de eerste overwinning en gooiden
er nog een schepje bovenop. Opnieuw had TZB een strafschop nodig om tot scoren te komen. Na
een handsbal mocht nu Jos van
Houten het van elf meter proberen. De Overbos doelman werd
kansloos verslagen, 3-2. Overbofa
heeft m het verdere verloop van de
wedstrijd vergeefs geprobeerd de
schade te herstellen Het overwicht werd door de TZB defensie
koelbloedig opgevangen, zodat de
eerste overwinning gevierd kon
worden.

ZANDVOORT - De Autosportvereniging Sandevoerde bestaat op 16 december
aanstaande 25 jaar. Om dit
jubileum niet ongemerkt
voorbij te laten gaan staat
voor zaterdagavond 14 december de Mobil-service jubileumrit gepland. Aansluitend is er een loterij met als
hoofdprijs een geheel verzorgde driedaagse reis naar
Parijs voor twee personen.
De rit is een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met
deze tak van autosport, waarover
nog veel misverstanden bestaan.
De gedachte is vaak dat er met
grote snelheid over wegen gereden
wordt of dat allerlei ingewikkelde
behendigheidsproeven met de
auto gedaan moeten worden. De
werkelijkheid is echter anders.
Een equipe, een rijder en navigator, krijgt bij de start een beschrijving van de af te leggen route, een
controlekaart en een reglement.
De beschrijving van de route kan
geschieden via opdrachten, bijvoorbeeld: eerste weg links, derde
weg rechts, etcetera, dit zijn de
routebeschrijvingsritten. Bij het
rijden van kaartleesritten krijgt
de deelnemer een wegenkaart van
Zandvoort waarop een bepaalde
route is ingetekend. Onderweg
zijn diverse routecontroles uitgezet. Zo'n routecontrole dient de
navigator in het eerstvolgende
vakje van de controlekaart te no-

teren. Op deze wijze haalt de rijder
een gemiddelde snelheid van nog
geen dertig kilometer per uur.
Snelheid en behendigheid zijn
zoals uit voorgaande moge blijken
dus niet van toepassing. Waar het
wel om gaat is het op de juiste
wijze interpreteren van de opdrachten in combinatie met het
reglement om op die manier de
door de uitzetters bedoelde route
af te leggen.

Praktijk
Zaterdagavond krijgen belangstellenden de kans om er achter te
komen hoe het er in de praktijk
aan toe gaat tijdens zo'n rit. De
jubileumrit wordt verreden volgens het routebeschrijvingssysteem en is uitgezet door de heer en
mevrouw Van Megen. De start is
vanaf 's avonds één minuut over
acht vanuit de Beach bar van het
Palace Hotel. Vanaf een half uur
voor de start kan worden ingeschreven.
Zowel voor de ervaren deelnemers als voor de beginners zijn
fraaie prijzen te winnen. De inschrijfkosten bedragen twaalf gulden per equipe. Leden van de ASV
Sandevoerde genieten een korting
van twee gulden per persoon. In
verband met dit 25-jarig jubileum
kunnen oud-leden van Sandevoerde voor het ledentarief deelnemen. De jubilerende vereniging
hoopt en rekent erop dat vele leden, oud-leden en belangstellenden aan de rit meedoen.

Z'75 slaagt er niet in muur van
Purmerend omver te krijgen
ZANDVOORT - Tegen een
stug verdedigend. -Purmerend
is Zandvoort'75 niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel.
Gevolgen voor de koppositie
had deze uitslag niet, aangezien concurrent ZOB eveneens
gelijkspeelde. Zaterdagmiddag
komt Aalsmeer op bezoek.
Aanvang half drie.

Met Mark Lammers als uitstekende laatste man en de goed spelende
backs Remco Nigtevegt en Rocco
Termaat heeft Zandvoortmeeuwen
EHS weinig kansen geboden. Met
goed verzorgd voetbal via middenvelders Mischa Tibboel, Ed Vastenhouw en Francis de Boer werd EHS
op eigen helft vastgezet. Het overwicht van de Meeuwen leverde in de
eerste helft een 0-1 voorsprong op.
Via Francis de Boer en Marcel
Schoori kwam de bal voor de voeten
van Mischa Tibboel, die scoorde. De
Zandvoorters kregen nog reële mogelij kneden, maar die werden niet
verzilverd.
De tweede helft was nauwelijks
begonnen, de meeste toeschouwers
waren nog in de kantine, of EHS
maakte gebruik van de enige onoplettendheid in de Zandvoortse gelederen. De goed invallende Ron Eerhard, die de geblesseerde Wilfried
Koper in de rust verving, was kansloos: 1-1.

alles in het werk stellen de achterstand nog voor de rust weg te werken. Het volhouden werd beloond,
alhoewel een strafschop noodzakelijk was voor de gelijkmaker.
Edwin Miezenbeek werd m de zestien meter neergelegd, waarna
Martin van der Meij de strafschop
verzilverde.

Sandevoerde viert 25-jarig
bestaan met een jubileumrit

Gelijkspel Lotus ondanks blessure

ZANDVOORT - Het zit de badminton
club Lotus de laatste weken niet echt mee.
Was het niet dat vorige week beide dames'
geveld waren door de griepvirus. Deze
week was het Rika Koper die al in de
eerste game van haar partij moest opgeven door een blessure. Zo kwam ook nu
een overwinning in het gedrang. Lotus
kwam niet verder dan een 4-4 gelijkspel en
dat was gezien de twee opgegeven partijen
een goed resultaat.

ZANDVOORT - De elfde
competitie leverde dan eindelijk de eerste overwinning
op voor TZB. Het bezoekende Overtaos werd vooral op
inzet afgetroefd door het
Zandvportse team, -dat uiteindelijk met 3-2 won.

• Sporting OSS smasht de bal over het net.

Foto Bram Stijnen

Weinig succes voor Sporting
ZANDVOORT - Afgelopen
zaterdagavond was de sporthal
Pellikaan gereserveerd voor
het volleybal. De volleybal vereniging Sporting OSS kwam
met vijf teams in actie tegen
teams uit Haarlem, Heemstede en IJmuiden. Daarbij viel er
voor de topteams van Sporting
weinig eer te behalen. De dames werden met 0-3 geklopt
door FHC, terwijl de heren niet
opgewassen waren tegen VCIJ:
1-3.

de partij met 1-3 werd beëindigd.
bood trok FHC de wedstrijd, na anOp het andere veld speelde het derhalf uur, met 0-3 naar zich toe.
tweede herenteam bij vlagen geHet tweede dames team van Sporniaal, waarbij de tegenstander volle- ting OSS het ook nu weer uitstekend
dig zoek werd gespeeld. Er waren volleybal zien. Zoals gebruikelijk
echter ook enkele 'black-outs' te had Sporting geen zin om er een
ontdekken bij Sporting OSS, waar- lange avond van te maken. De tegendoor de tegenpartij steeds weer te- standers uit IJmuiden boden goed
rug kon krabbelen. In drie van de weerstand, maar tegen de routine
vier sets verloor Sporting nipt, het- van Sporting was niet echt veel in te
brengen. De wedstrijd ging dan ook
geen een 1-3 nederlaag betekende.
De dames kwamen m het veld te- met overtuigende cijfers naar de
gen FHC, maar konden geen indruk thuisclub: 3-0.
maken. Het spel was leuk om naar te
kijken maar de concentratie van
Sporting OSS was niet altijd opti- Jeugd
De adspiranten meisjes kwamen
De mannen van het eerste team maal. Hoewel Sporting OSS het
van Sporting OSS begonnen vol goe- bleef proberen en goed tegenspel als eerste m het veld en wel tegen
Allides. Allides stond aan de andere
de moed aan de partij tegen VCIJ. De
kant van het net en ontdekte al snel
eerste set begon, maar was ook weer
dat de Sporting-meisjes op tijd thuis
heel snel afgelopen. Voor Sporting
wilden zijn voor de hoofdfilm. SporOSS goed en wel m de gaten had, dat
OSS nam vanaf het begin het
de bal m het spel was, stond het 1-15
ZANDVOORT - De basketbalvere- ting
initiatief en trok m korte tijd de set
voor VCIJ. De fotograaf had intus- niging
The
Lions
organiseert
aansen zijn plaatje gemaakt en vertrok staande zaterdag een clinic voor met 15-11 naar zich toe. Dat de tegenhoofdschuddend, waarmee het spel- jeugdbasketballers in de leeftijd van standers niet over zich heen lieten
werd in de volgende sets beweniveau wel verklaard was.
tot en met dertien jaar. Deze lopen
zen.
Eerst
een 13-15 zege voor AlhIn de tweede set kwam Sporting acht
clinic wordt gehouden in Sporthal des, waarna
een nipte 17-15 winst
een beetje pp gang, hoewel ook deze Pellikaan,
aanvang twaalf uur. Be- voor Sporting.
Sporting OSS hield
verloren ging. Pas in de derde set kende namen
uit
de
basketbalweook het beste van het spel in de vierbegonnen de heren goed warm te reld zullen aanweezig zijn.
de set, waardoor de partij met 3-1
draaien. De gasten wisten niet wat ze
winnend werd afgesloten.
zagen en werden volledig onder de
voet gelopen door Sporting OSS.
De eerstvolgende thuiswedstnjZANDVOORT - Een 27-jarige voetden van Sporting OSS vinden pas
baller
van
het
Haarlemse
DSC
'74
is
Tweede team geniaal
zaterdag tijdens de wedstrijd tegen plaats in januari 1992. Op zaterdag
Ook in de vierde set gaf Sporting Zandvoortmeeuwen gewond ge- 11 januari komen het eerste damesOSS de toon aan en er leek ook nog raakt. Hij kwam in botsing met de team en de adspiranten meisjes 's
een puntendeling in te zitten. Door Zandvoortse keeper. De man liep avonds om half zeven m het veld.
een paar onbenullige foutjes van de een open wond aan de rechterknie Om half acht volgen het eerste en
Zandvoorters kon VCIJ de vierde set op. Hij is per ambulance naar een tweede herenteam en het tweede damesteam.
toch naar zich toetrekken, waarmee ziekenhuis in Haarlem gebracht.

De badgasten leken toch de score
te gaan openen, maar een schot van
Robin Castien was niet lastig genoeg
voor de Purmerend-doelman. Schoten van Paul Longayroux en Dennis
Keuning gingen naast of over, of de
doelman stond op de juiste plek. Vijf
minuten voor de rust zou Purmerend verrassend en tegen de verhouding in op een 1-0 voorsprong komen. Een vrije trap werd weggekopt,
doch de bal kwam voor de voeten
van een Purmerend aanvaller en die
In deze matige wedstrijd zonder knalde onhoudbaar raak.
veel hoogtepunten, heeft Zandvoort'75 vooral in de tweede helft
De tweede helft was nog maar naumoeten opboksen tegen een muur welijks begonnen of de gelijkmaker
van geel-rode verdedigers. Al in de lag al in de touwen. Robin Castien
eerste minuten van de wedstrijd zette goed voor, waarna de zwaar
kopte Rob Koning raak, maar zijn belaagde Paul Longayroux toch
doelpunt werd door de scheidsrech- raak kopte: 1-1. Purmerend trok
ter geannuleerd.
zich toen geheel terug m de verdediNadat doelman Pierre Visser eerst ging. De ene na de andere aanval
nog een uitval van Purmerend on- werd opgezet door Zandvoort'75.
schadelijk had gemaakt, volgde een
offensief van de Zandvoorters.
Eindstand: 1-1.

Matig spel toch zege Casino-ZVM
ZANDVOORT - Met de vrouwen van Casino-ZVM gaat het
nog steeds goed. Tegen Overbos werd niet al te best gespeeld, maar door de 8-9 overwinning blijft Casino-ZVM in
de kopgroep meedraaien.
De Zandvoortse handballers waren te klein voor Meervogels, gezien
de 25-17 nederlaag.
Bij Casino-ZVM liep het niet erg in
de strijd tegen Overbos. De tegenstand van Overbos was minimaal,
waardoor Casino-ZVM bij de rust
een 4-6 voorsprong had.
In de tweede helft een ongeconcentreerd handballend Casino-ZVM
dat Overbos naast zich zag komen:
8-8. In die tweede helft hield doelvrouwe Monique Schulte het Zand-

voortse team op de been. De overwmning kwam pas in de slotminuut
tot stand toen Margreet Sterrenburg
een strafbal benutte: 8-9.
Na een 0-1 voorsprong voor Casino-ZVM werden al snel de rollen omgedraaid. Meervogels zette de Zandvoorters op eigen helft vast en scoorde er lustig op los: 5-1. Na een 12-7
achterstand bij de rust, zette CasinoZVM nog wel de achtervolging in,
maar het gelukte niet de achterstand geheel weg te werken: 17-16.
De achtervolging had veel kracht gekost waardoor Meervogels in de
slotfase de voorsprong weer regelmatig uitbouwde. Eindstand 25-17.
Doelpunten \rouwen: Marcrreet Sterrenburg 5, Els Dijkstra l, Astriil Molen.uir 1.
Dianrm Pcnnings 1. Mireille Martin» 1.
Mannen: Menno Trouu K. Kees Hoek (>, Jan
van Duljn 2, Hans Moll 2, Erwin Spruit 1.

Basketbalclinic

Topscorers

O Wfckmcdia/JB

Castien (Zandv.75)

©©©©©

@ ©Longayroux (Zandv.75)
van Rhee (ZVM-zat)

Voetballer gewond

Paap (ZVM-zon)
Visser (ZVM-zat)

14

19

Afgelopen zaterdag slechts eenmaal een score van Zandvoort'75, en u raadt
het al, Paul Longayroux was daar de maker van. De strijd om de eerste plaats
kent geen spanning meer, maar misschien levert de strijd om de tweede en
derde plaats nog wat spanning op. Ferry van Rhee naderde, door een doelpunt, Robin Castien tot op drie doelpunten.
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Oproepen - Mededelingen

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

GROTE VLOOIENMARKT
ZAANDAM
SPORTHAL DE VANG

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

1000000%
Sexnieuws!

Homo: Jongens met elkaar
Hoor ze TEKEER gaan.
06-320*330*88 (50 c/m)
Homo: Zoek je 'n hete boy
voor een SEX-AFSPRAAK??
06-320*330*18 (50 cpm)
KOSTELOZE SEX
Adressen katalogus
04405-3801/04405-3558

Stoute sex-afspraakjes,
MEISJES-KONTAKT (18 jr)
06-320.330.16 (50 c/m)
Straks al 'n vrijpartij''
S-E-X-KONTAKTLIJN
06-320.329.88 (50 cpm)
Tessa (18) een lekker
OPGEWONDEN tienermeisje
•06-320*328*88 (50 c/m)
****TIENERSEX * * ' *
Jong en onschuldig...''
06-320*324*24 (50 c/m)
*TRIOSEX-KONTAKT*
06-320.330.92 (50 cpm)
Ook voor partnerruil.
UITDAGEND huisvrouwtje
met volle..., superheet.
06-320 330.56 (50 c/m)
UITDAGEND tienermeisje
geniet met 2 jongens.
06-320*326*01 (50 c/m)
****VLUGGERTJE'' "*'
Bel me snel schatje (50 c/m)
n|i 06-320*327*27 i"
VLUGGERTJE: Kim verwent
de jongens (18 j r ) na de les
06-320*330*32 (SOcpm)
Voor VANAVOND een
afspraakje versieren9
Bel dan de flirtbox
06-320.330.01 (50 cpm)
WAAROM WACHTEN? Zoek
nu de vriend of vriendin''
van je dromen. Afspreeklyn,
reageer direkt.
06-320.320 33 (50 cpm)
Wil je snel 'n priveof escortmeisje thuis''
06-320*330*60 (50 cpm)
WULPSE Loesje gaat lekker
tekeer met drie jongens
06-320 330 96 (50 c/m)
Yvette gaat op SEXBEZOEK
bij Annet. Triosex1
06-320.320.95 (50 cpm)
Zoek je een hete meid7
06-320*322*11 (50 c.p.m)
Voor lekker sexplezier

Vrouwen, echtparen en soms
ook mannen vertellen wat ze
graag willen en 100% diskreet
GARAGE
doen! Nu heb je de kans om
Gezien de enorme groei van de afdeling Cleaning Power
TE KOOP GEVRAAGD
met die mensen in kontakt te
ZONDAG 15 DECEMBER 10-17 uur (vrijgestelde zondag)
Equipment zoeken wij voor het gebied Noord-Holland een
Tel. 02507-14534
komen1 Dus pen & papier bij
Organisatieburo Midland BV, 033-638176.
enthousiaste
TE KOOP GEVR.- GARAGE, de hand, want noteer goed
* Ab en Margreet ga zo door Voorkom zoals vorig jaar een
zo dicht mogelijk bij rotonde. de pers.code's! 06/50 cpm.
naar de vijfentwintig jaar
Tel. 023-312122.
teleurstelling en bel vroegtij* Ade hoi Adieee nog 10 jaar dig herenkapsalon Henk van
dan mag je met de bessen der Feer voor een afspraak
Red Ear Productions
2 heerlijke nimfo's hebben op
Onroerend goed
omstreeks de kerstdagen PROFIEL VAN DE KANDIDAAT:
mee
110 ondeugende Meisjes, hun flatje pal aan de bouleen
woonruimte
Tel 02507-13874
Jong, dynamisch persoon met commerciële aanleg en een
* Ade wil het niet weten, 40
zoeken snel SEXKONTArCP vard een eigen live 06/lijn la111
te huur
ten installeren'
flinke dosis doorzettingsvermogen. Woonachtig in de regio In
jaar, wacht maar, je zult het *Vriend- en vriendinnen
06-320*330*21 (50 cpm)
SUCCESVOLLE KLEINE
Annie Cohen 40 jaar.
bezit van een rijbewijs BE.
aangeboden
weten
Echt waarin Proficiat
ADVERTENTIES VOOR DE
* Creativiteit
gevraagd Loesje m 't rode bloesje
WIJ BIEDEN.
nu van zich-zelf héle sexy
bouw
een
ark
van
Noach
voor
Te huur garage m ZandvoortZAKENMAN EN PARTICULIER
(100% naakt) foto's laten ma* Wie heeft er zin om mee te Zelfstandige job, goede primaire en secundaire arbeidsvoor- Noord ƒ 75. p.m , 023-241406.
de lustrumwedstnjd van
waarden.
ken erj daar mag je dus nu
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- De Ark m Hoofddorp-Over- lopen met de 4-daagse in NIJGeven zich bloot, vertellen om vragen! + (06/50 cpm)
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte in diverse lettergroot- bos, vóór 14 Jan
megen Interesse bel 16672. Schriftelijke sollicitatie met pasfoto sturen naar.
hoe ze d'r uit zien en wat ze
ten
Onroerend goed
Tel 02503-36532
* Zwart en mooi waren jullie. KARCHER B.V.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon voor gratis
op Sex/gebied te bieden heben
woonruimte
Bedankt
Postbus 474
DAGJE UIT
Micro s op de pagina „MICRO'S"
ben! Daarna geven ze je hun Red Ear Productions.
VERGADERING
te huur gevraagd
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie
eigen telefoon-nummer!
• Wij behouden ons het 4870 AL ETTEN-LEUR
MEEGENIETEN, met
Zandvoorts Nieuwsblad ƒ0,40 per millimeter
RECEPTIE
Boven de 18 jaar1 06/50 cpm
recht voor zonder opgave van
Loesje en stoute Anita.
Sluitingstijd dinsdag 15.00 uur
BEGRAFENIS
redenen teksten te wijzigen
(Para)medisch
personeel
gevraagd
Tijdelijk
t.h.
gevr.
i.v.m.
late
06-320*328*04 (50 c/m)
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 02507-17166 of afgebelegde broodjes of niet op te nemen.
opl. huis 3/4 k.app. voor gezin
ven/zenden aan
MONIQUE,
haar eerste keer
Red
Ear
Productions.
gesorteerd
op
schaal
bij
u
met
3
kind.
periode
febr./
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplem 12,
ze trilt van sex-genot.
Apotheek Gezondheidscentrum Gein mrt/apr.'92 Tel. 02507-12248. 310 Vrouwen vertellen eerst
thuisbezorgd
BROODJE
2042 JM Zandvoort
Verloren en
06-320.330 97 (50 c/m)
w Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
BURGER Tel 02507-18789
Onze apotheek bestaat sinds februari 1986 en is gelegen in
op deze lijn wie ze zijn en wat
gevonden
1421 AA Uithoorn
een nieuwbouwwijk in Amsterdam Zuidoost, vlakbij Abcoude.
ze in bed allemaal lekker en Nieuw m Nederland, het Tele*
De
avond
van
mijn
leven
Woningruil
« Plaatsing is ook mogelijk m de volgende combinaties'
Het is een jonge wijk, met vrijwel alleen laagbouw.
opwindend vinden. Als ze dat bordeel. Zoek je een vrouw of
Z Zandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer, hebben Iris en Carma mij geDe apotheek maakt deel uit van een gezondheidscentrum
verteld hebben geven ze je 'n meisje om alles te doen wat
geven
Sint
*
Verloren
goudkl
oorbel
Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, De Ronde
Er
zijn
prima
kontakten
met
huisartsen,
doktersassistenten,
Woonruil
HOOFDDORP- eigen geheime telefoonnum- thuis niet kan of mag, bel dan
Vener, Aalsmeerder Courant, Buitenveldertse Courant, * Help de Polen Stuur eens omg Huis in de Duinen Belo- wijkverpleegkundigen enz.
06-320.320 87 (50 c.p.m.).
Diemer Courant, De Nieuwe Bijlmer, Nieuwsblad Gaasper- een voedselpakket' Geen ning ƒ60 Tel. 02507-13070. We werken met een computer en vinden voorlichting naar ZANDVOORT Aang. 2-k.w mer aan je door.
06-340310.10 (50 c.p.m.).
Gevr 3/4-kam. m Zandv.
dam, alle edities van het Amsterdams Stadsblad, Nieuws- adres"? Dat hebben wij voor u1
PARTNERRUIL Privé
patiënten toe belangrijk.
Inter. J. Swaab, Oksholm 257, 5 meisjes/dames ontv. tijdeblad De .Purmer, De Zaanse Gezinsbode en De Nieuwe Inl tel 02907-5235
direkt apart met mannen
Kleding
Weesper ƒ 6,38 per millimeter
2133
KW
Hoofddorp.
hjk/part-time m rom. privé- en vrouwen die zin hebben
Wegens vertrek van een van onze assistentes vragen wij voor
* Hoera1 David Loggie wordt
Sluitingstijd, vrijdag 16.00 uur.
in 'n spannende sexruil!
sfeer v a. ƒ 100. 020-6252497.
• Informatie over onze overige aantrekkelijke advertentie- 34 jr Groeten van BertAidas- * Te koop damesmantel grijs zo spoedig mogelijke indiensttreding een gediplomeerde
06-320330.91 (50 cpm)
Financien en
combinaties in de Micro's zijn op aanvraag bij onze kanto- sa John Linford Eddy Bos- lamawol mt 46-48 + tas en
BI-SEX Kontaktlijn
Pascale doet het op de
ren verkrijgbaar
06-320*325*01 (50 cpm)
man Tob v d Kaay Jos Gebe handsch , samen ƒ 100.
handelszaken
tafel. Echte KEUKENSEX.
« Voor brieven onder nr wordt 1 regel extra m rekening Wally Tax A2'67 FC VVV.
Ook trio-sexkontakt
naar keuze full-time of part-time (minimaal 2 dagen en maxiTel. 02507-16121.
gebracht, alsmede ƒ 6,00 adm.kosten.
06-320*330*98 (50c/m)
maal 5 dagen per week).
BI-SEX PRIVÉ, zoek je
« BIJ plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers * "Hoi Feest" Mijn mammie * Te koop damesrokjes mt Salaris bij 38-urige werkweek: max. ƒ 3.406 bruto per maand.
Autoverzekering
PIKANT. 2 hete meisjes
een heerlijk heet meisje
verstuurd Op verzoek wordt aan de adverteerders buiten "ANNIECOHEN" is jarig, v h 38-40 zwart en antraciet ƒ 20
zijn hitsig! Alles uit!!
V.A. ƒ75 - DORSMAN
of een lekkere boy??
het verspreidingsgebied een krant verstuurd. Hiervoor gefeliciteerd Johan, Lucien. p st zwart lederen damesOok pas geslaagden of mensen die binnenkort hun diploma
06-320*330*34 (50 cpm)
blijft toch goedkoperi
Direkt
apart,
ook
trio
wordt ƒ3,00 in rekening gebracht.
* Iris en Carma. De mooiste laarzen mt. 36 ƒ50 Tel. denken te behalen, worden uitgenodigd te reageren.
Bel nu 02507-14534.
U kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo06-320 330.46 (50 cpm)
PLEZIER VOOR TWEE,
02507-19968
nisch opgeven- tel 020-562.6271 (dit nummer is niet voor Pieten van Zandvoort Nanka
de manier om direkt
9
BI-SEX
voor
TWEE,
direkt
ofaen
Sheldon
Zoek jij een lekkere Boy?
Autoverzekering
Reacties
(telefonisch
of
schriftelijk)
binnen
14
dagen.
bezorgklachten) of zenden aan:
• Rubneksadvertentie Zie
een vriend of vriendin
part
met
een
heet
meisje
of
Ho'mo/BI-sex/SM-DATING
Henk
de
Jong,
apotheker
Centrale Orderafdeling Weekmedia
nu nog goedkoper bij
* Iris en Carma hartelijk dank. voor adres en/of telefoonnr.
aan
de
lijn
te
krijgen
een lekkere jongen (18 jr.J.
06-320.330.95 (50 cpm)
of Toos van Gemert, assistente
Postbus 122
TEUBEN ASSURANTIËN
Bep.
de colofon m deze krant.
Bel 06-9.500 (50 cpm)
06-320.330.82 (50 c.p m.).
1000 AC Amsterdam
Wisseloordplein 52, 1106 MH Amsterdam.
Zoek
jij 'n lekkere meid?
Tel.
02507-14643.
* Jaap en Maartje Kerkman
PRIVE-SEX-KONTAKT
Tel. 020 - 697 30 20.
Blonde NATASJA doet
De Hete MEIDENLIJN
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing van Beverwijk naar ZandKunst en antiek
Maak een sex-afspraakje.
het met 2 hete jongens.
m dezelfde week.
06-320*320*36 (50 cpm)
Hypotheken
voort Veel geluk.
Met een heet meisje of stel.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart
06-320*327*77 (50 c.p.m.)
computervergelijking
Zoek jij sexkontakt??
Muziekinstrumenten
06-320.322.33 (50 cpm)
* Kerstconcert 21 dec. 20Friese dubbele kapklok met
Bel nu 02507-14643.
BUURVROUW Chantal en
TIPPELLIJN
uur. Herv. Kerk Zandvoorts ballonvaartmechaniek
Niet
***
RIJPE
VROUWEN
***
haar hete buurjongens
06-320 330.79 (50 cpm)
Teuben Assurantiën
Mannenkoor + Music All In van oud te onderscheiden.
veertig
jaar
en
hitsig'!
50
c/m
06-320*328*01 (50 c.p.m).
met Zanavoortse solisten Tel. 05115-1100
"P 06-320*325*45 'P
De SEXADRESSENLIJN
Ewil Keur en Rob Duiterhof.
Auto's en
Diversen
Sabrina,
een GEWILLIG
elke dag adressen van
* Mama en Papa van harte
meisje, haar eerste trio.
auto-accessoires
Huishoudelijk
de
hete
dames
&
meisjes
gefeliciteerd Debbi en Bart
06-320.323.44 (50 cpm)
06-320 328.00 (50 c.p.m.).
personeel
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
* Nog slechts een week dan
Scheur
de kleren van mijn lijf, kamerverhuizingen. Voll verz
Direkt apart met een
T k. Ford Taunus 2.0 GL, 6 cil.,
gevraagd
1
zijn Ab en Margreet al vijftien
ik
heb
een
hete
bui
!
Dag-nachtserv. 020-6424800
strenge meester of met
4-drs, 1980, APK 2-'92,
jaar bij elkaar.
06-9665 (50 cpm).
een onderdanige slaaf!
ƒ 1 400. Tel. 02507-14840.
* Oma Liefje het was
Gevr. schoonmaakster leeft.
*Gay S.M. voor TWEE*
SEX KONTAKTLIJN
grandioos. Bedankt J R.
± 55/60 jr Tel 02507-17084.
06.320.32999 (50 cp.m.).
Luister naar hete meiden
Rijles
auto's
en Bibi
voor Jan Rlmer.
die op zoek zijn naar
DIREKT KONTAKT
en motoren
* Op de Kostverloren is iets
Mannen en vrouwen bieden jongens, voor het vervullen
: aan
Kawai K 4 aanslaggevoelige synthesizer nu ƒ 1995.
Dakbedekkingsvan hun hete sexwensen.
de HAND. Eindelijk staat
zich aan, stuk voor stuk
Oppas gevraagd/
Alle bekende merken digitale piano's, keyboards,
06-320 330.66 (50 c/m)
Ade in de krant.
bedrijf
krijg
je
ze
aan
de
lijn.
Alblas
Verkeersscholen
aangeboden
synthesizers, gitaren, versterkers
Maak snel jouw keuze:
**SEX
VOOR
TWEE**
Gespecialiseerd
* Opzij-Opzij-Opzij
Alles nieuw in doos met volledige garanties.
in 5 dagen
Partnerruil. 06-320.326.11
Direkt kontakt met jonge
in alle soorten
"ANNIE COHEN" 40 jaar
Vijzelstraat 53 - Amsterdam - Telefoon 020 - 626 46 55.
UW RIJBEWIJS
Welke energieke oppas wil
Onderhoud, reparatie, doe-het-zelf
Triokontakt: 06-320.322.16
meiden, huisvrouwtjes en
Proficiat De Damesclub
dakbedekking,
Nieuwkoop, 01724-8361.
onze kinderen (5/3 jr. en 4
Bi-sex: 06-95.70
T.k. zwarte Eckstein piano
stoere hete knullen.
* "Show time Folks"
leien, pannen,
mnd ) één of twee dagen per Gevr. voor vereniging piano (ouderwets hoog model) a
Homo. 06-320.322.64 (50 c/m)
06-320 330.90 (50 cpm)
en
accordeon.
Tel.
02507ANNIE
COHEN
40
Years
week verzorgen? Liefst bij
zink- en platte
ƒ900,- en electr. orgel ƒ 300,-.
Amersfoorts schilderwerken binnen en buiten tot 8 m hg,
Diverse
clubs
Direkt Snel SEXKONTAKP
17462
na
19.00
uur.
***S.M.
PRIVÉ***
"ICongratulation
"De
Kippen
ons thuis Tel. 02507-12695.
Tel 6767953/6714265.
witten en behangen, met gar off Ook woonboten
daken.
Sex-Afspreeklijn:
De direkt apart kontaktlijn
GLEEjers"
Tel 020-6916420, ƒ50 k p d.
Wij zoeken een lieve en be06-320*322*88 (50 c.p.m). voor meesters. Bel voor een
Tevens
rep. van
*****HARDSEX*****
Voor trouwfoto's trouwbare OPPAS voor onze
strenge sexafspraak.
dakgoten.
Radio,
tv
en
video
Duik in bed met zo'n hete
Keihard
de
lekkerste
(50
c/m)
zoons Maarten (6) en Peter
06-320.322.17 (50 cpm)
meid! Bel SEXKONTAKT.
!!!! 06-320*325*35!!!
Ook voor
Foto Boomgaard (4) voor buitenschoolse op06-95.11
(50
c.p.m.)
GRATIS
**S M.KONTAKTLIJN**
timmer-, voeg- en
vang op maandag, dinsdag, 5 jaar Candax Hifi' Op alle voorraad Hifi nu:
Hete MEIDEN hoor je op
Strenge sexkontakten
Grote Krocht 26 donderdag en vrijdag. Maar- 10 TOT 50% OP=OP! KORTING:
Woninggids van Zandvoort
Flirten met z'n tienen
stukadoorwerk.
de sexadvertentielijn:
06-320*322*20 (50 cpm)
of apart. Meidenbox.
ten zit in groep 3 en Peter in
06-320.325.80
(50
cpm)
op:
Sony(ES),
Yamaha;
Teac;
Harm
Kardon;
JBL;
Tel. 13529
Tel.
02507-30890
06-320 330.77 (50 cpm)
groep 1 van de Beatrixschool.
Stiekem MEEGENIETEN
makelaars o.g.
Magnat; Infmity, Wharfedale + esl; Audioart; Solosound.
Hete meiden zijn op zoek.
023-343542
met
3
hete
tieners
Zoekt u rusf Dat vindt u in Voor nadere informatie graag Candax Hifi; Adm. de Ruyterw. 131 Asd., geen' tel info.
****G-A-Y P-R-I-V-E****
PORNO Daling.
320*322*04 (50 cpm)
met sfeervolle tuin kontakt opnemen met ons.
Jij wilt straks snel en
NVM klooster
06-320*321 *44 (50 cpm)
Marion & Henk Koolstra, van *2 T.V. aangeb 1 groot
(Gem.
Cuyk).
Folder
op
aannpwinrlnnrl
Tel. 02507-12614
Lennepweg 65-14. Tel 30995. beeld kleuren I.TT, 1 klein
Hete meisjes willen
Te koop
vraag Tel 08850-20862.
afspraakje regelen? Bel
een SEXAFSPRAAKJE.
beeld zw. Philips ƒ 150
dan Gay Privé, want daar
aangeboden
06-320.320.44 (50 cpm)
Tel. 02507-12098.
zit je direkt apart. Druk
Astma-patiënt (intellectueel)
diversen
GRATIS
5 REGELS
op de nul voor 'n andere
Hete MEISJES willen nu
Foto Boomgaard
zoekt
voor enkele avonden per week
jongen. Veel succes!!
een sexafspraak'!
Grote Krocht 26.
Adler typemachine te koop
06-320.322.68 (SOcpm)
06-320 330.42 (50 cpm)
(geen
zon- en feestdagen)
Telefoon- 13529
iets defect. Prijs nader overGewillige meisjes en hete
HOMO: Het is slikken
UW FILM OP VIDEO
een te komen. Tel. 31243.
huisvrouwen zijn op zoek
voor die hete jongens
ƒ 1,75 per minuut met
naar een slippertje1
06-320.327.01 (50 c/m)
gratis achtergrondmuziek. Friese strt klok eiken 150 cm
hoog wm slag besch wijzer06-320*326*33 (50 cpm).
Gaarne Uw reactie met brief
plaat klok was 3500 nu voor
MARIETJE staat te liften
Maak een Sexafspraak met
onder nummer 272301
Woninginrichting
1250. Tel. 02507-17357.
in haar strakke rokje!
een PRIVEMEISJE?
bureau van dit blad.
06-320.321.20
(50
cpm)
* Straattegels gratis af te ha06-320.325.04 (50 cpm)
* Eiken wandmeubel met in- len. Keur Glas. Tel. 15602.
NIET GRATIS
GRATIS MICRO'S
bouw tv, veel berg.ruimte in
zijn:
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
2 delen. Breed 225 diep 50 *Te koop buro, blank, 2 la• alle Micro's groter dan 5 regels
o inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
hoogte
175, ƒ175. Tel.den, 105-55 cm. ƒ50. Tel.
• brieven onder nummer
• aan balie kantoor zijn opgegeven
02507-19659.
• de verkoop van uit hobby verkregen artikelen
02507-12141.
» verloren/gevonden
• woningruil
* Te koop droog-automaat
o weg/aan komen lopen/vliegen
Lijsten op maat
• personeel gevraagd/aangeboden
Zanker ƒ 75. Tel. 02507-16516
e maximaal 5 regels
• onroerend goed te koop/te huur gevraagd/aangeboden
« alleen voor particulier gebruik
bij* Te koop gokautomaat met
• commerciële Micro's
a het aangebodene mag niet boven ƒ300 uitkomen
Foto Boomgaard klem defect. Vraagprijs ƒ 100.
Tel. 02507-19903 Na half
s/ïï.y.m;-:Kerstmisyerzpêken'wij iïw micro advertentie yborweekiSZV
Grote Krocht 26 negen, 's-avonds.
"üiteHijk op woensdag 1,8 december om 16.00 uur bij ons aan te leveren
Tel. 13529
*Te koop redelijke wandelBrieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
wagen met doorzichtige kap.
*Te
koop2-zits
slaapbank
te houden dat bij uw opgave de regel Br. o. nr
bur. v.d.
iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat na ieder
Vaste prijs ƒ75. Tel. 19400.
grijs gestreept ƒ 125.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).
woord, punt of komma een vakje vrij. Schrijf per regel hele
Tel. 02507-16522.
*T.k. badgeiser, gr. capaciwoorden of lettergrepen. Zoals het voorbeeld aangeeft.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Te koop 4 grenen eettafel- teit ƒ 75. Tel. 17854 + lederen
rijlaarzen mt 42-43 ƒ 75.
m a a t
T e
k 0 0 P b r u i d s l a P 0 n
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met stoelen met rieten zitting
vermelding
van
uw
postcode,
naar
ons
kantoor:
f
l
t
n
Tel.
02507-15622.
l
n
e
e
Toyota
Lite-Ace Bestel, bj.
r
n
s
a
0
a
e
m0 d e
3 8
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
085, APK 10-'92, in perf. st. Pr.
0 2 3 4 3 .
*Te
koop
aangebodenItaT e l
r i e t e n
s t 0 e l
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
ƒ 5.950 2x duoblok wit a ƒ 75.
liaanse 3-zitsbank ƒ 295.
Flipperkast/325. Voltastr. 11.
Of afgeven bij:
Tel.
02507-12658.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is kunt u bij uw
Tel. 023-246777.
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u
Te
koop
notenhouten
kast
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort
ontvangt van ons een acceptgirokaart.
t e.a b. Tel. 02507-15223
Te koop
Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.
* Te
koop
vloerkleed
gevraagd
190x290. Zo goed als nieuw
diversen
ƒ 125 Te koop Berbertje ƒ 35.
Tel. 02507-12815.
T.k. BERLUTTI br led fauteuil * Te koop gevr rail v. lamel(nw.pr. ƒ3275,-) voor slechts len van 9 cm. Tel. 02507Van 5 december t/m 2 januari nodigen wc u uit voor een bezoek aan onze Euro
ƒ 350- (vaste pr.). BERLUTTI 16522.
l.w.zwaar messing salontafel
Disney show. Een verrassend leest met Renaults in speciale uitvoeringen, fikse
1 regel ƒ 3,82
+ 2 bijbeh bijz.tafels (rookLessen en clubs
kortingen en - voor iedereen die jen nieuwe Renault koopt - een verblijf voor 4
glas bladen) ƒ150- (vpr.)
2 regels ƒ 3,82
personen in Euro Disney t.w.v. / 1.500,- kade*! Euro Disney is het grootste pretpark
OISTERWIJK, mas.boer.kast
3 regels ƒ 3,82
AEROBICS
/375,-(v.pr). Tel. 17566.
m Europa dat op 12 apnl 1992 vlakbij Parijs wordt geopend. Een uniek park waar,
o.l.v Anja v.d. Voort.
4 regels ƒ 5,09
voor jong en oud, ongelofelijk veel te beleven valt. Vanwege de komende
Bel v. info 19701 of 12215.
5 regels ƒ 6,36
Foto - Film
lecstciagen gaat niemand met lege handen naar huis. Want
Bijles gevr. voor wiskunde en
elke bezoeker van de Euro Disney show ontvangt een
Frans/Duits.
6 regels ƒ 7,63
Disney videoband of een ander leuk Disney kaclootjc'1'1
Foto Boomgaard Tel. 02507-16073.
7 regels ƒ 8,90
ook voor
MASSAGE én Shiatsu. UnieMaar u zou ook wel eens een van degenen kunnen
ke beginnerscursus 12 vnj.av.
portretfoto's,
8 regels ƒ 10,18
zijn die met een van de 250 verblijven in
pasfoto's,
v.a. 10/1. A'dam-C. Folder:
9 regels ƒ11,45
Euro Disney naar huis gaat, die door
receptiefoto's,
Touch 020-6624382 (kant.u.).
iedere dealer wordt uitgeloofd. Dus
groepsfoto's aan huis.
10 regels ƒ12,72
Grote Krocht 26.
alle reden om snel langs te komen.
Zalenverhuur
Tel. 13529.
' Hij .unkoop p.uilLllllui.n l LMM.' en Ik'U uiliicslolLii

Karcher

sales promotor

Live uit
340.340.95 Zandvoort

145 Escort Ze hebben
Sex/meiden!
340.340.50

06.96.45

apothekersassistent (m/v)

Dirk Witte
aanbiedingen
Kawai 4 octaafs
stereo keyboard

!lpSrVTO
december om 16.00 uur

Fa. Frank

nu van ƒ499 voor ƒ 199.
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een ziekenverzorgster

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

GRATIS NAAR

EURO DISNEY MET

RINKO

Zandvoorts Nieuwsblad

'* Ail.mi; tic \oona.id siieki

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.

Alle prijzen incl. 6% BTW

Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u niet gratis adverteren.
Naam:
AdresPostcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

L

Dieren en
dierenbenodigd heden

VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht

Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705-18812, voor
HONDENKAPSALON
BRUILOFTEN - RECEPTIES
ELLEN OATS
KOFFIETAFELS
Vakkundige vacht-, voet- oor-,
tand- en wasverzorging van
Huwelijk en
uw hond/langhaar/kat/konijn.
kennismaking
Bellen tussen 14.00-18.00 uur:
tel 12773 of 13368
Bel PARTNERSELECT
* Te koop aangeboden,
cavia kooi ƒ 20.
070-336.14.43
Tel 02507-17413
Voor huwelijk of LAT-partner

KOM NAAR RENAULT,
DE WONDEREN ZIJN DE WERELD NOG NIET UIT.

Autobedrijven Rinko
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort, Tel. 02507-13360 (showr.)
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Wim Hildering
De Kerstdagen naderen en dat betekent in Zandvoort weer een reeks
van optredens. Komende dagen van
de toneelvereniging Wim Hildering
en de Zandvoortse Operette Vereniging.
Toneelliefhebbers kunnen dit
weekend een kijkje nemen in gebouw De Krocht. Gedurende de komende vier dagen is dat het domein
van de plaatselijke toneelvereniging
'Wim Hildering'. Met het blijspel
'Polly Perkins' zullen naar verwachting weer veel bezoekers een plezierige avond beleven.
Vanavond krijgen de leerlingen
van de Gertenbach Mavo tijdens de
try-out het programma voorgeschoteld. Vrijdag en zaterdag is de zaal
bestemd voor het overige publiek.
Op zondagmiddag geeft de vereniging traditigetrouw een gratis voorstelling voor de ANBO. Ook andere
oudere Zandvoorters zijn hierbij natuurlijk van harte welkom. De
avondvoorstellingen beginnen om
20.15 uur, op zondagmiddag start de
uitvoering om 14.00 uur. Donateurs
hebben, mits gereserveerd, gratis
toegang. Van de overige bezoekers
wordt verwacht dat zij zeven gulden
vijftig entree betalen. Na afloop van
de laatste twee avonden wordt er een
grote loterij gehouden. De vele prijzen zijn gratis door de verschillende
ondernemers beschikbaar gesteld.
Er zijn nog enkele kaarten te koop
bij: Foto Boomgaard op de Grote
Krocht en bij Drogisterij De Gaper
in de Kerkstraat.
In de drie bedrijven wordt verhaald over een kennismaking op een
oude mailboot. Deze heeft ver strekkende gevolgen. De jonge weduwe
Leila Calthorpe ontmoet de schatrijke, doch oude heer Winkly. Zijn huwelijksaanzoek wordt afgewezen.
Na zijn overlijden blijkt hij een testament nagelaten te hebben, waarbij
zijn vermogen wordt toegewezen
aan zijn neef Fergus en ... zijn onbereikbare liefde.
Hij heeft echter bedongen dat zijn
kapitaal slechts kan worden verdeeld, als beide met elkaar in het
huwelijksbootje stappen. Geld
maakt echter niet gelukkig, zo zal'
blijken. Om achter de ware liefde te
komen moeten heel wat hindernissen overwonnen worden.
Maar 'eind goed al goed' is ook nu
weer de boodschap die 'Hildering'
voor het publiek in petto heeft. Regisseur Ed Fransen heeft gezorgd
voor een ijzersterke cast. Naast de
inmiddels bekende spelers als Ina
Vos, Pieter en Ankie Joustra, Minke
van der Meulen, Yolanda van den
Broek en Willem van Duyn treden
dit keer twee nieuwe gezichten voor
het voetlicht: Eonald Drommel en
Jenny Molenaar zullen respectievelijk de rollen van Neef Bob en dochter Minnie voor hun rekening nemen.

kust
keur
tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

~~UITGAANSTIPS

Operettevereniging biedt
veelzijdig kerstconcert
ZANDVOORT - Ook de muziekliefhebbers kunnen dit weekend weer hun hart ophalen. Aanstaande zaterdag 14 december
geeft de Zandvoortse Operette Vereniging (ZOV) in de Nederlands Hervormde Kerk haar traditionele kerstconcert. Volgens
het programmaboekje wordt het een veelzijdige uitvoering.
De uitvoering staat onder muzikale leiding van Vera Bos, die tevens voor
de pianobegeleiding zal zorgdragen. De avond begint om 20.00 uur. De
toegangsprijs bedraagt voor donateurs tien gulden, de overige bezoekers
betalen voor een toegangskaart 12,50 gulden. De torendeur van de Hervormde Kerk, aan het Kerkplein, is open vanaf 19.30 uur.
Speciaal voor deze avond heeft de Zandvoortse Operette Vereniging voor
enkele 'verrassende" stemmen gezorgd. Zo zal de Christus-figuur worden
vertolkt door de jonge tenor Remco Roovers terwijl de twee dertienjarige
sopranen Elout Korevaar en Paul Van de Velde de engelenrollen voor hun
rekening zullen nemen. Met begeleiding van het kerkorgel, dat bespeeld
wordt door de vaste kerkorganist Gerard van Zwieten de Blom, zullen een
aantal kerstliederen worden gezongen. De bezoekers worden van harte
uitgenodigd hierbij mee te zingen.
Als 'intermezzo' wordt begonnen met een selectie uit de musical 'West side
story' en de operette 'La Perichole'. Verschillende koorleden, waaronder de
bariton Frits Prederiks, de sopraan Ineke Groen, en de zanger Wim de Vries
zullen als solisten de hoofdrollen voor hun rekening nemen. Na de pauze
wordt de avond voortgezet met het 'Ave Maria', waarna het 'Weihnachts-Oratorium' van de componist H.F. Muller ten gehore zal worden gebracht.

Korte tips
• Kijken en Zien '91. Expositie Fotokring Zandvoort in Openbare Bibliotheek Z'voort, Prinsesseweg, tot
en met 31 december, tijdens de openingstijden. Maandag- en dinsdagochtend plus hele donderdag gesloten.
• Een winterwandeling in romantische kerstsfeer in de Bavo. Die
wordt in Haarlem voor de vijfde
keer gehouden door de rondleiders
van de 'Vrienden van de Grote Kerk
te Haarlem'. Inclusief muzikaal optreden. Zaterdag 21 december, aanvang 14.30 uur.
Kaarten a drie gulden bij het kerkelijk bureau, Oude Groenmarkt 23 te
Haarlem, open maandag t/m zaterdag 10-16 uur.
• 'Zandvoort 1901', tentoonstelling
in het Cultureel Centrum Zandvoort, Gasthuisplein 9b, te zien tot
en met zondag 5 januari. De tentoonstelling is samengesteld uit onder
andere berichten en bijbehorende
foto's uit de Zandvoortsche Courant
van 1901. Bovendien zijn in de vitrines scheepjes in flessen te zien, vervaardigd door Kurt Visser.
Het cultureel centrum is dagelijks
geopend van half twee tot vier uur.
• 't Lief toneel der blijde lustwarande, tentoonstelling in Historisch Informatiecentrum Haarlem, Groot
Heiligland 47, Haarlem, tel.
023-256026.
Aan de hand van oude prenten en
een maquette wordt een beeld gegeven van de tuinaanleg bij de Heemsteedse en Bennebroekse buitenplaatsen in de periode 1750-1850.
Open dinsdag t/m zaterdag 12-17
uur, zondag 13-17 uur.
• Spitsbergen, tentoonstelling die
een beeld geeft van de walvisvaart
op Spitsbergen. Pieter Vermeulen
Museum, centrum voor natuur- en
milieu-educatie,
Moerbergplantsoen 20, Umuiden. Tel. 02550 - 36726.
Open ma t/m vrij. 09.30 - 17.00 uur,
zondag 1 1 - 1 7 uur. Op feestdagen
dicht.
(ADVERTENTIE)

Bar-restaurant

„SCHRANSEN
AAN ZEE"
Boul. Barnaart 22
Zandvoort, tel. 15445
gemarineerde, gegrilde

SPARE BBBS
(± 800 gr.)
december prijs
• De Hervormde Kerk is weer het toneel voor de traditionele kerstuitvoering
van de Zandvoortse Operette Vereniging.
(Archieffoto)

ook om mee te nemen
keuken open
vrijdag t/m maandag
1630-22.00 uur

Met oog en oor
de
door
•"/'/,'„, badplaats
•">.
Nou, dat wordt hollen de aankomende twee weken. Met de kerst in
het verschiet staat ons weer heel
wat te wachten. Naast onze plaatselijke toneelvereniging 'Wim Hildering' timmeren ook de diverse
zangkoren weer behoorlijk aan de
weg.
De kerstconcerten rollen als het
ware als warme broodjes over de
toonbank. Ik heb er mijn agenda
eens op na geslagen. Zo te zien ben
ik haast geen enkele avond meer
thuis. Voor wat de eerste drie avonden betreft kunt u mij voor spoedgevallen bereiken in gebouw De
Krocht.
Vanavond geeft Hildering een
Try-out van het toneelstuk 'Polly
Perkins' voor de leerlingen van de
Gertenbach Mavo. Vrijdag- en zaterdagavond wordt het stuk voor
het 'gewone volk' opgevoerd. Tijdens de zondagmiddag zijn de bejaarden, eh .. sorry de senioren aan
de beurt.
Traditiegetrouw is de uitvoering
voor hen gratis. Evenals trouwens
voor de donateurs. Die hebben immers al een financiële bijdrage geleverd en derhalve recht op twee
uitvoeringen per jaar.

Opmerkelijk
Degenen die echter op zaterdag
deze toneelavond wil bezoeken,
kan de uitvoering van de Zandvoortse operettevereniging wel
vergeten. Uitgerekend op deze
avond geven zij in de Nederlands
Hervormde Kerk hun Kerstconcert.
Over coördinatie gesproken. Maar
goed, laten we het gezellig houden.
Het Kerstconcert dus. De operettevereniging zou de operettevereniging niet zijn, als er ook niet enkele
operettemelodieën en liederen uit
verschillende musicals ten gehore
zullen worden gebracht.
Na de 'West side story' en 'La Perichole' is er een samenzang, zo heb
ik begrepen. (Lijkt mij leuk, kan ik
eindelijk eens mijn mond open
doen). De toegangsprijs voor donateurs is tien gulden. Alle andere
dorpsbewoners moeten 12,50 gulden betalen.
De kaarten kunt u bestellen bij L.

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

de Jong en J. v.d. Werff. Hun tele- Onze Zandvoortse ondernemers
foonnummers zijn: 13113 en 13840. denken daar zelf net zo over. Ook
zij houden het bij een geurige spar.
Afgelopen dinsdag zag ik Van Kleef
Repertoire
weer zeulen met dat ding. „De onVolgende week zaterdag zijn het dernemers hebben weer eens flink
Zandvoorts Mannenkoor en het in de buidel getast", zo vertelde hij.
Zandvoorts Kamerkoor (Music all De kerstboom op het Raadhuism) aan de beurt. Ook zij geven in plein is tien meter hoog en komt
de kerk aan het Kerkplein een uit het Gooi.
korstconcert. Kaarten voor deze Ook dit jaar heeft onze Dienst Puuitvoering zijn nog steeds te bestel- blieke Werken er voor gezorgd dat
len bij: A. Kaspers, telefoonnum- hij er verlicht en wel netjes bij
mer 16711 of E. Oosterveen, tele- staat. Hulde dus, voor beide mfoon 30233. Ze kosten tien gulden stanties.
per stuk. Ook dit jaar is er weer een
kerst-samenzang. Deze wordt gehouden op zondagmiddag 22 de- Bruiloft
Gelukkig. Mijn kerstkaarten zijn
cember. U ziet, we komen de eerste
twee weken, op cultureel gebied de deur uit. Vanmorgen heb ik ze
niets te kort.
op de post gedaan. In tegenstelling
Voor het geval u met de vrijdag- tot voorgaande jaren ben ik nu
avond 20 december geen raad we- eens op tijd. Het was een hels karten en u lid bent van de sportvere- wei. In totaal 42 kaarten heb ik
niging TZB dan kan ik u de tradi- rondgestuurd.
tionele 'Kerstkien' van harte aan- Mijn heilwensen zijn ook nu weer
bevelen. „Ook nu zijn er weer vele speciaal gericht aan familieleden,
prachtige prijzen te verdienen", zo vrienden en goede bekenden. De
laat de organisatie weten.
kaarten en postzegels kostte mij
een vermogen. Met die zegels ben
ik trouwens opgelicht. Ik kocht ze
Volwassenen
van mijn kleine neefje. Het jong
De kerstbomen, ze zijn er weer. was door de leerkrachten van zijn
Kijk maar eens in de Haltestraat, school er op uit gestuurd om de
de Passage, de bloemenkiosk aan jaarlijkse kinderkaarten en -zegels
de Hogeweg, het winkelcentrum in aan de man te brengen. Om het
Nieuw-Noord en bij onze plaatselij- kind niet teleur te stellen kocht ik
ke hovenier Piet van Kleef.
zeven enveloppen met in elk zes
In alle maten en in alle prijsklasse kaarten en evenzo vele mapjes met
zijn ze weer te koop. Ook de Hema daarin zes postzegels. Precies geen Jupiter zien wel brood in deze noeg dus om niemand over te
handel. De kerstbomen die zij ver- slaan.
kopen zijn echter 'neppers'. Kunst- Nadat ik alle kaarten beschreven
bomen dus, die niet van echt te had (zelfs die vermaledijde postcoonderscheiden zijn. Ze zijn wat de's werden daarbij niet vergeten)
duurder dan de gewone kerst- besloot ik om mijn kerstwensen te
boom. Een voordeel is evenwel, dat voorzien van de verplichte porto.
die dingen niet uitvallen, je ze geen Wie schetst mijn verbazing en
water hoeft te geven en dat je er mijn ergernis, toen ik ontdekte dat
jaren mee kunt doen. Na de kerst- de mapjes vier zegels van zestig
dagen vouw je hem gewoon op en cent en twee zegels van tachtig
zet je hem in de kelderkast.
cent bevatte. Ik zit nu dus met
Om helemaal in de kerstsfeer te veertien zegels van tachtig cent in
geraken kunt u de kunstboom ook mijn maag en moest voor evenzonog voorzien van kunstsneeuw en vele zegels van zestig cent alsnog
kunstkaarsjes. Wilt u het echter naar het postkantoor (kunt u mij
helemaal echt doen lijken, dan kan volgen?). Dat kunstje dat zij mij nu
ik u de spuitbus 'dennegeur' aan- geflikt hebben zal ik niet meer verbevelen. Tien tegen een, dat uw vi- geten. Volgend jaar zoekt mijn
site niet in de gaten heeft dat zij neefje maar een ander slachtoffer.
bedonderd wordt. U zult wel begrij- Dit was het weer voor deze week
pen dat mijn voorkeur uitgaat naar Blijf gezond, tot de volgende week.
een echte boom. Maar ja, smaken
verschillen nietwaar.
BRAM STIJNEN

Delicia
verkocht
ZANDVOORT - Restaurant
Delicia aan de Kerkstraat is definitief dicht. Een van de
schuldeisers heeft beslag laten
leggen op het gebouw en afgelopen donderdag werd de complete inboedel voor 11.300 gulden geveild. Dat gebeurde in
opdracht van de belastingdienst, die nog ongeveer drie
ton had te vorderen.

AKKER-IN-opleiding
Dick
Piet kreeg eind 1966 pp zijn
werk bij de Eendracht in Aalsmeer een telefoontje van een
vriendin: in Uithoorn zocht de plaatselijke krant een redacteur. Niet lang
daarna kroop de twintigjare jongeman Piet achter de tikmachine, als
enige journalist van Ons Weekblad
en Het Streekblad in Uithoorn. De
vriendin die hem indertijd de 'gouden
tip' had gegeven, ontving onlangs de
uitnodiging voor het bijwonen van de
receptie van Dick, die er pp 12 december exact 25 jaar lokale journalistiek
op heeft zitten. Sinds december 1966
bakt Dick kranten.

buurt aan kijken." Import, veelal afkomstig
uit Amsterdam, die andere eisen aan de lokale krant stelt.
„Dat is waar je mee zit. Hoe kies je een
aanpak, een vorm, waarmee je zowel de een
als de ander kunt boeien? Ik denk dat dit
voor lokale kranten veel meer geldt dan
voor dagbladen. Wij staan dichter bij de
lezers."

k

Column

door Jan Maarten Pekelharing
De journalistieke tic van Dick Piet (45)
uitte zich al vroeg in het verzamelen van
historische kranten. In het laatste jaar van
de bakkersopleiding kwam er het correspondentschap voor de Aalsmeerse editie
van de Amstellander bij. Dit hobbyisme
werd dank zij het telefoontje uit Uithoorn
een echte, betaalde baan, bij de plaatselijke
weekbladen Ons Weekblad en Het Streekblad. Met als directeur Bob Lodewegen. Het
begin van Dick Piets loopbaan in de lokale
journalistiek.
Al die jaren plaatselijk nieuws verslaan,
verveelt dat niet? Had je achteraf gezien niet
liever de overstap naar bijvoorbeeld een dagblad gemaakt?
Dick kijkt lichtelijk onthutst. „Natuurlijk
niet. In dit vak sta je dicht bij de mensen. En
in die 25 jaren heb ik ontzettend veel kanten
yan de journalistiek, pok al is die lokaal,
leren kennen." Het is geen ondermaats
werk, benadrukt Dick. Je wordt door andefen niet minder serieus genomen omdat je
journalist van een plaatselijke krant bent.
En hij verwijst naar interviews met ministers of bestuurders van de provincie.
Dick is momenteel redactiechef van zes
lokale weekbladen die worden uitgegeven
door Weekmedia: Aalsmeerder Courant,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Amstelveens Weekblad, Nieuwsblad Haarlemnierrneer, Zandvoorts Nieuwsbla'd. Zijn redactie telt negentien man/vrouw, de corresPondenten niet meegeteld.

Affaire
Ons Weekblad en Het Streekblad bestreken het gebied Uithoorn, Mijdrecht, Wilnis,
Vinkeveen. De groei van deze dorpen heeft

Dick Piet in landelijk Aalsmeer: de Molenvliet

Foto Wilined Overwater

Dick Piet journalistiek verslagen. Met als kocht waren aan Randstad Publicaties in Piet, altijd oog voor historische feiten: „Vereen hoogtepunt de beruchte maisonnette- Aalsmeer. Randstad Publicaties gaf o.a. de geet niet, het is een van de oudste gebouwen
affaire in Uithoorn (woningen zouden hoger Aalsmeerder Courant, Uithoornse Courant, van Hoofddorp."
mogen worden dan aan de omwonenden Ronde Vener en Badhoevese/Zwanenburgse
In 1981 droeg de redactie van Randstad
was gemeld, wat leidde tot jarenlang juri- Courant uit. „Ik was meeverkocht, werd me
disch bakkeleien en gezichtsverlies voor de verteld. Met de directeur van Randstad Pu- Publicaties Dick Piet voor als nieuwe redacgemeente). Een cryptische gemeentelijke blicaties heb ik op het terras van de Drie tiechef. Hij kreeg toen een aantal kranten
mededeling in de zomermaanden was voor Kolommen besproken wat mijn toekomst onder zijn hoede waaronder de Aalsmeerder
de éénmansredactie van Ons Weekblad aan- was. Ik kon in mijn oude gebied (Uithoorn, Courant, waar Dick voordien nooit voor geleiding op onderzoek uit te gaan, het begin Ronde Venen) blijven werken, maar mocht schreven had. Zeker niet m de tijd dat zijn
ook voor een nieuwe krant aan de slag. Na vader wethouder in Aalsmeer was. In zijn
van de 'affaire'.
Dick, nog nagenietend: „Pal na een raads- tien jaar, wilde ik wel eens een ander ge- woonplaats heeft Dick zich (samen met de
smalfilmclub) ingevergadering nodigde
zet voor het houden
burgemeester Lett -rl*j_
1
j
•
" I * 1 j 1 * * 1
J
van
nostalgische
schert mij uit op zijn
kamer. Bood me een
;We
v
•)
hadden
jaar
cognacje aan. Hij
meer
danineeneen
26 honp____^_^-______________________________.^___^^^_____i_____l____„__.
wilde weten hoe ik
~
derd bezoekers. En
aan al de vertrouwelij ke informatie kwam die ik in de krant bied." Zodoende mocht Dick Piet in ander- we zijn nu bezig met de voorbereiding van
had." Letschert is niets wijzer geworden van halve maand tijd een nieuwe krant uit de dergelijke filmavonden in Zandvoort."
Het werkterrein van Dick is namelijk ingrond stampen: het Hoofddorps/Venneper
dat gesprek.
middels ook tot de kust uitgebreid. De werkEen andere affaire was het bouwschan- Nieuwsblad.
daal in Vinkeveen. Daar verrezen 'gigantiIn Haarlemmermeer kon Dick zich tegen- plek van zijn redactie is momenteel in Amsche kapitale villa's' aan de Baambrugse over de nieuwe collega's van Randstad Pu- stelveen, vlakbij het ziekenhuis en niet ver
Zuwe, groter en duurder dan was afgespro- blicaties bewijzen. „Ik zag het als een gigan- van de Ouderkerkerlaan waar Dick de ULO
ken. Dit leidde tot een onderzoek door de tische uitdaging. Hoofddorp was in die tijd heeft bezocht.
gemeenteraad. Burgemeester Blom nam nog echt een dorp. Je had als nieuwbouw
Het journalistieke werk is in de 25 jaar dat
ontslag, een wethouder moest aftreden en alleen Graan voor Visch. Toen ik er begon
de directeur Gemeentewerken werd de laan werd de eerste paal voor Pax geslagen. Moet Dick Piet ermee bezig is niet sterk veranuitgestuurd. Dick schreef erover in Het je zien hoe Hoofddorp sindsdien veranderd derd, vindt hij. Goed, beeldschermen vervingen tikmachines, en de opmaak van de pagiStreekblad en in het landelijke dagblad de is."
Een van de successen van het toenmalige na's is verbeterd, maar in essentie is de
Tijd waarvan hij correspondent was. „Er
waren toen nieuwsuitzendingen op de radio Hoofddorps/Venneper Nieuwsblad (nu op- lokale journalistieke aanpak nog dezelfde
die met Vinkeveen begonnen. Dat was genie- genomen in Nieuwsblad Haarlemmermeer) als in 1966. „Het lezerspubliek is wel veranwas de lezersactie tot behoud van Markt- derd. Je hebt in ons gebied nu twee groepen
ten hoor..."
De enige journalist van Ons Weekblad en zicht. Ooit een kruidenierszaak die gesloopt lezers: de ouderen, autochtonen, die sterk
Het Streekblad hoorde in 1976 toen hij van dreigde te worden, maar dank zij de actie bij hun dorp zijn betrokken én de nieuwkovakantie thuiskeerde dat 'zijn' kranten ver- van de krant behouden is gebleven. Dick mers die heel anders tegen hun dorp, hun

In dit vak sta ie dicht bn de mensen

filmavonden.. ,

Een fraai voorbeeld daarvan is de column
die Dick wekelijks voor zijn Aalsmeerder
Courant schrijft. Krijgt hij er veel reacties
op? „Dat kun je wel stellen, ja. Je moet in een
column prikkelen, reacties uitlokken. Dat
lukt de ene week beter dan de andere. Ik
vind mezelf af en toe als columnist ook wel
eens een rotzak..."
Lokale radio en televisie, hebben die mvloed op het lezen van kranten? „Dat zijn
volstrekt andere fenomenen. Ze hoeven het
lezen van kranten niet nadelig te beïnvloeden. Neem de Elfstedentocht indertijd, die
is de hele dag op de tv uitgezonden, maar
heeft dat de losse verkoop van dagbladen
geschaad? Er zijn er veel meer verkocht. Je
wilt het allemaal toch nog eens rustig nalezen."
Je moet echter wel rekening houden met
het feit, zegt Dick, dat lezers o.a. door het tvaanbod minder tijd voor hun krant hebben
dan vroeger. „Je moet journalistiek meer
vooruit zien te kijken, zoals we dat bijvoorbeeld bij ons Nieuwsblad Haarlemmermeer
zijn gaan doen." Meer accent leggen op wat
er speelt en de komende dagen aan de orde
is, dan op het brengen van lange verslagen

De tafels, stoelen, verlichting en
apparatuur, m totaal 24 kavels, werden opgekocht door de Zandvoortse
ondernemer Piet Drommel. Volgens
zijn zeggen in opdracht van de meuwe eigenaar. Volgens ingewijden is
dat makelaar Bakker uit Amsterdam, maar deze onthoudt zich, evenals Drommel, van commentaar. Wat
er met het restaurant gaat gebeuren,
is daarom nog niet duidelijk.
Het restaurant is vanaf 1966 eigendom geweest van W. Schoo, tot deze
twee jaar geleden overleed. Daarna
ging het over naar de erven. Het bedrijf is al enige tijd in de problemen
geweest. Onder andere doordat de
belastingdienst onverwacht met een
forse aanslag kwam, getipt door een
voormalig werknemer over belastingontduiking. Daarnaast had een
bank nog een vordering van vier ton
lopen.

Het Kraansvlak
beperkt open

ZANDVOORT - Het duingebied
Het Kraansvlak, dat tussen Zandvoort en Overveen ligt, wordt op 18
december beperkt opengesteld. Onder leiding van een deskundige kunnen maximaal veertig personen aan
een excursie die om twee uur begint
en om vier uur eindigt. Start- en
eindpunt is Manege De Bokkendoorns aan de Zeeweg naar Bloe
mendaal.
Het PIraansvlak werd in 1977 door
de provincie Noord-Holland aange
kocht en namens haar beheerd door
het Waterleidingbedrijf Noord-Holland. Het is het enige duinterrein
van behoorlijke omvang, 342 hecta
re. langs de Hollandse kust dat niet
voor het publiek is opengesteld.
Daardoor heeft het zich ongestoord
ontwikkelen. Dedumvegeta
Uit gesprekken met lezers en uit or.aer kunnen
is gaaf gebleven en vogels profite
zoeken leidt Dick af dat er compacter Xor ;:o
er van de rust.
ter geschreven moet worden ..Jo k'.;:-.: -.v.e: ivnKaarten
kosten 1,50 gulden en zijn
een lokale krant als bijvoorbeeld hè: -i ••;.». r. op werkdagen
verkrijgbaar bij het
veens Weekblad af en toe katerr.er. .\.\:: *-.\~• hoofdkantoor van
Waterleidingciale thema's wijden, maar je -^v. :::c: r.r.X bedrjf, Essenlaan het
10 in Bloemenken op meer pagina's. Het ij. oer. :r..>-. .;"-."_c „iaal. Kinderen tot zes
jaar kunnen
datje een zo goed mogelijke k:-.;:-.: hè M .;i«. gratis mee
je zoveel mogelijk pagina's. VW.-..C'
Dick mag sinds hij op miwv.rtc '.J! diveraber 1966 bij Ons Weekblad Ke: 's:reekblad
binnenstapte geen brood meer hebben gebakken, het vroege opstaan hoeft hij nimmer verleerd. Gewoonlijk doet Vu.i al om half
acht 's morgens het licht op de redactie aan.
Dit interview met hem begon, passend, dan
ook om kwart over acht 's morgens.
Tor gelegenheid \an lu-t feit ii.it hij 2.ï jaar in de
lokale journalistiek actief is. wordt Dick l'ii-l donderdagmlddag 12 december van half \ ijf tot half zei en O
middiigs) een receptie aangeboden in 11e I loge Wilgen,
Uitcrweg 25. Aalsmeer.

Geen autogordel
ZANDVOORT - Lang niet alle automobilisten dragen hun autogordel. Dat bleek tijdens de intensieve
controle die afgelopen week werd gehouden. Daarbij werden enige honderden auto's staande gehouden. Zesenzeventig bestuurders die de gordel niet om hadden, kregen een proces-verbaal. De politie beschouwt de
actie niettemin als geslaagd. De controle was - publieksvriendelijk - van
tevoren via de pers aangekondigd.
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WEEKMEDIA 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-17-19-21-22

Aulorubriek SHOWROOM verschijnl elke week in alle
edities van Weekmedia, l.w.: Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldense Couram, Dicmer Courant, De Nieuwe
Bijlmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvooris Nieuwsblad.
De adverlenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vrijdag ook geplaatst in Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-0658686. Fax 020-6656321.
Schrilteli|k: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Algeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131 of Rokin
l 10, Amsterdam.
Algeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstroat 33; Zandvoort,
Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriltelijkel die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week in alle Weekmediakranten.
Totale oplage 730.000 exemplaren.
Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ!!,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ6,10
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Citroen Visa 11 RE, bj. '85,
met.kl. Apk. Rijdt perfekt
ƒ2.950.-. 020-6105478.

zx

startklaar

Onneslaan 10 in BADHOEVEDORP

Info 020 - 6594859

*MAX ƒ 10.000,-, vraag
onze voorwaarden

Nu halen en
1 augustus 1992
betalen *
OTO//ICI
CITROEN

CASPARUS FIAT-LANCIA
02940-15108
AMSTELLANDLAAN 1,
WEESP

VAN VLOTEN CAR B.V.

Renault 5 GT TURBO, m. '88,
wit, 68.000 km, pr. ƒ 16.000. Tel.
035-215972, kantooruren; 0206439713, 's avonds (Monique).

Car Trade Holland B.V.

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar

Merk/type:
b.j.: km.stand:
Peugeot 205 Acc.5/90 46000
garantie
Peugeot 205 GL 10/88 76000
Wibautstraat 224
Peugeot 205 XR 10/89 50000
0 2 0 - 5 6 1 96 11.
Peugeot 205 XRD6/87 141000
RONDAY
RENAULT
Peu. 309 score 8/88 56000
Peu. 309 profil
6/90 35000 6 x Renault 5, v.a. ƒ2250,Peugeot 309 GR 9/89 56000 Tel. 020-6237247.
Peugeot 309 XR 3/88 55000
Peugeot 405 GL 3/90 34000
Peu. 405 GR 1.6 4/89 13000
Peu. 405 GR 1.9i 9/89 13500
Door inruil:
Peu. 405GR/break7/89 61000
Peu. 405 SRDT 4/89 70000 ROVER 825 Sterling, LPG,
Peu. 605 SRI
5/90 62000 mrt '88, APK 4-'92, als nieuw.
Austin Mini E
2/88 34000 Zeer luxe wagen, ƒ 24.000,F. Sierra 2.0, 4-drs 1/89 35000 Import USA Cars, Keurenpl. 9,
A'dam-Osdorp. 020-6670121.

Rover

ALLE AUTO'S A.N.W.B.
GEKEURD EN BOVAG
GARANTIE BEWIJS

Rover Dealer

MINOR MOTORCARS
biedt aan:
Rover 114 GTI 16V, 06/91.
*MAX ƒ 10.000,-, vraag
Rover 820 SI, 07/88,56000 km.,
onze voorwaarden
ƒ 19.750,Rover 820 l Sedan, 08/88,
LADA BONTEKOE
v.d. POUW PEUGEOT
•d.rood, 80000 km., ƒ 18.500,Altijd aantrekkelijke occasions
02940-15110
Rover 114 GTA, 06/91, rood,
APK gekeurd, BOVAG garantie
AMSTELLANDLAAN 1,
9000 km
Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
WEESP
Rover 213 S, 03/88, 78000 km,
TEL. 020-6992865.
Te koop aangeboden een Strata-grey met LPG
en diverse andere
prachtige Alfa.
gebruikte Rovers
Gratis op te halen.

Lancia

YIO „ROMA'
nog slechts 2
op voorraad,
prijs ƒ 16.950.incl.
incl.
incl.
incl.
incl.

metaallak.
rechterbuiienspiegel
punchliners
matten
GT-wieldoppen

Minor Motorcars BV

„SHOWROOM"
Postbus 156,
1000 AD Amsterdam

Sloterkade 40-44, A'dam
tel. 020-6177975

Saab
Hele mooie SAAB 99 turbo
coupé, APK 10/92. Vr.pr.
ƒ 4750:075-704452, na 18.30 u.

SAAB SERVICE
MOLENAAR
onderh., rep., apk

SAAB 900 10/82, LPG en
benz., APK tot 11/92, d.bl.
ƒ2500,-. Tel.:020-6342196.

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

Mitsubishi

Subaru

Nissan

Hyundai

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

020-6310615.

Bovag-garantie.
Autobedrijf Nissan Sunny FLORIDA 1,6SLX
BEREBEIT. Amsteldijk
25, bj. '87, in perf. st. Tel.:
A.'dam, Tel. 020-627777
02946-4802 na 17 u.

Opel KADETT CARAVAN 1.3
LS, bj. '86, LPG onderbouw,
5 drs., i.n.st. 020-6479349.

1989
1989
1991
1991
1990
1987
1987
1991
1991
1989
1989
1989
1988
1988

DIVERSE INRUILWAGENS
OPEL KADETT, OPEL ASCONA, SKODA, RENAULT, FIAT
E.D.

FORD VAN NES WEESP
HOGEWEYSELAAN 97 - TEL. 02940-15443
INRUIL EN FINANCIERING MOGELIJK
BOVAG GARANTIEBEWIJS

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop
Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort.
In Het Parool en in de maar liefst 18(!) nieuws- en huis-aanhuisbladen van Weekmedia die in Groot Amsterdam
worden verspreid. Totale oplage 750.000 exemplaren.

*e bon
In 4 dagen zo'n 750.000
vonkende verkoopcontacten.

Naam:
Adres:

Opel Kadett GS11.8. bj. '85, wit
stereo inst. extra set bnd. 15
inch spr.velg. Zien is kopen
ƒ 13.950.- 020-6105478.
OPEL Kadett Station 1.2 LS,
wit, bijna '84, APK '92, LPG
nwe banden, Zien is kopen
ƒ3.500,-. Tel.:02993-71848.

Zeilemaker-Opel

Suzuki
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer

Opel

8/87 100000
EEN GREEP UIT ONZE VOORRAAD
4/90 24000
9/86 75000 ESCORT XR3 TURBO
3 DRS ZWART 250000KM
FIËSTA 1.1 CL
3 DRS ROOD
60000KM
ESCORT 1.4 INJ. CL
ALLE AUTO'S A.N.W.B.
3 DRS ZILVER
19000KM
ESCORT 1.4 INJ. CLP
' 5 DRS ROOD 12400KM
GEKEURD EN BOVAG
ESCORT 1.6 GT
3 DRS WIT
30000KM
GARANTIE BEWIJS
ESCORT 1.4 CL SPORT
3 DRS ROOD
49000KM
ESCORT 1.4 CL
*MAX ƒ 10.000,-, vraag
5 DRS BEIGE
60500KM
onze voorwaarden
ORION 1.4 INJ CL
4 DRS ZILVER
14000KM
SIERRA 2.0 INJ. AZUR
4 DRS BLAUW
4500KM
OTO//ICI CITROEN
SIERRA 2.0 SPEC.
4 DRS BLAUW
47000KM
02940-16661
SIERRA 1.8 SPEC.
4 DRS BRUIN
29900KM
SIERRA 2.0 INJ. CLP
HOGEWEYSELAAN 21,
5 DRS GROEN
59000KM
SCORPIO 2.0 GL AUT
5 DRS BLAUW
76000KM.
WEESP
SCORPIO 2.0 CL
5 DRS GRIJS
85000KM
TIMO DE BRUYN

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

Algemeen

Seat

Lancia Thema
Pininfarina
F. Escort 1.4
Mits.Colt 1200

Geef nu uw advertentie

Ford Sierra 1.6, bl„ APK gek.,
alleen moeil.h. met choke +
versn., verder i.g.st. Vr.pr.
ƒ4.000,-. Tel. 02990-39837.

Haaker

FORD VAN NES WEESP

Swift 1.3 GS, 07-89 ƒ 17.500.Swift 10 GL, 07-89 .ƒ 15.750.Voor occasions en reparaties:
Alto GL, 01-88
ƒ 9.550.van BX, Visa en 2CV6.
Mazda 323 GLX,
APK klaarmaken tegen gered, W.O.
5-drs, 09-87
ƒ 13.500.prijz. Verk. van losse onderd.
Kadett 1.3 l, 09-89 ƒ18.950.Tel 020-6680820 en 075-702625
Inruil, financiering en 24 mnd.
garantie mogelijk. Bovag lid. Citroen 1.9 GT, m. '86, i.z.g.st.
Autobedrijf Wim van Aalst. ƒ 6950.- Inruil, financ.
Tel.: 02990-37285.
Tel. 02979-84866.

FORD Scorpio 2.4i GL Autom.
LPG,, m. '91, Sedan ƒ 29.950.Inr. gar., fin. Tel. 02990 - 37825.

Renault

Mazda 323 HB LX 1.3 ..'87
T.k. rode SAAB 900i, bwjr. '85,
Mazda 323 HB GLX 1.3 .. '87
kent. '87, veel opties w.o. airco,
Fiat Ritmo 60 L bj. '86, wit,
Mazda 323 HB Sport 1.3 . '87
Hoofddorp, 02503-14097
cv. Vr.pr.: ƒ11.950,-.
5-drs., Lpg, In nw.st. ƒ3.950.- Mazda 323 Sed LX 1.3. .. '89
Badhoevedorp
Tel.: 020-6167744.
Tel. 020-6105478.
Off. Lancia dealer
Mazda 323 Sed GLX
1.5 aut
'88
FIAT VERMEY B.V.
Info 020-6594859
Keuze uit ruim 35 occasions. Mazda 323 Sed Iris 1,3 ..'89
• „SHOWROOM",
Mazda 626 HB GLX 1.8 .. '87
A.Philipsweg 13, Uithoorn.
de autorubriek
Mazda 626 HB GLX PS 2.0'88
SEAT-AUTO KÖHLER-SEAT
Tel. 02975-62020.
Seat Ibiza 1.7 GLD van '89,
voor Amsterdam
Mazda 626 Sed LX 1.6 .. '86
v.d. Madeweg 23,
GOUDSMIT FIAT Amstelveen Mazda 626 Sed GLX 2.0 . '87
bl.
met.,
alu.
velgen,
tr.haak
en omgeving.
A'dam - 020-6686146.
Keuze uit 50 gouden Fiatƒ8500,-.
Tel.:
03240-15338.
Tel. 020-6658686.
Opel Kadett 3-drs. 1.6i ... '89
AUTOBOULEVARD
occasions. Tel.: 020-6470909 Opel Kadett 3-drs.
'89
T.k. fiat Panda 45 '82 I.z.g.st., club 1.3N
wit APK okt. '92, leuke auto. Opel Rekord Sed 2.0S . . . '88
Mazda 323 Estate 1.3 ... '84
ƒ2.000. Tel. 02979-82076.
GOLDCAR AMSTELVEEN
Slijperweg 18 A.'dam
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi
• De autorubriek
MOOY EN ZOON:
AUTO SERVICE WETTER
Tel. 0220- 6 32 02 02
occasions. Tel. 020-6433733.
„SHOWROOM" heeft
v/h Museum' autobedrijven
Nu te koop: onze Subaru
een oplage van 750.000 ex.
Mini Jumbo Demo 10/91
In PRIJS gelijk,
Subaru Legacy 1.8 GL 9/91
in SERVICE beter!
met veel accessoires
Mooy en Zoon:
Zwanenburgerdijk 503
SUNNY 1.4 LX Lpg . . . . 1-90 Nissan Cherry, 1300 l. bj '84,
al 16 jaar uw
Zwanenburg. Tel. 02907-6572
Over garantie gesproken
SUNNY 1.4 L
1-89 pas APK gekeurd, auto is in
Subaru-dealer A'dam/A'veen.
SUNNY 1.3 L
9-88 zeer goede staat. Nw uitlaat.
Ook voor een gegarandeerde
HYUNDAI OCCASIONS
SUNNY 1.6SGX
5-87 ƒ3750. Tel. 020-6195971.
De enige off. SUBARU DEAoccasion.
met 2 jaar garantie
Bluebird 2.0 SLX, 5-drs. Lpg,
LER + occ. voor Purmerend
NISSAN
SUNNY
1.6
Coupé
alleen bij:
4-89. Bluebird 2.0 SLX, 4-drs.
Ruysdael'kade 75. A'dam-O.Z.. e.o. Tuijp b.v. West-Beemster,
1986,
42000
km.,
ƒ
14.500,Lpg., 4-'89, Bluebird 1.6 LX,
Info 020-6623167-6732853
02999-278, Jisperweg 39-40.
Vakgar. Nippon, 02503-16679
4-drs., Lpg., 11-'88.

Ford

2/89 76600

Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op
komt dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?
Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt
u contact met zo'n 750.000 potentiële kopers.

Mazda

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

Citroen AX 1.0 10/88 20000
Citroen BX 1.6TRI4/87 100000
Citroen BX Diesel3/90 80.000
Lancia Delta GT "San Remo"

FORD Fiësta '82, nwe Apk.,
puntgaaf, rijdt perfekt ƒ 2450.Tel. 02990 - 37825

•*
*
*
*
*

* Rij nu betaal 12 maanden later *

Citroen

Ford Escort, automaat M.79,
APK '92. stereo, nieuwstaat,
geen roest, meeneemprijs
ƒ1500,-. Tel.:02993-71848.

Nu halen en
1 augustus 1992
betalen *
VAN DER POUW PEUGEOT

Lada

TEGEN ZEER SPECIALE PRIJZEN:

CROMA SX, 05-'91, antraciet met., 9500 km., l.m. velgen
AUTO SERVICE WETTER
TEMPRA 2.0 SX, 10-'91, rood, schuif/kanteldak
TEMPRA 1.6 S, 08-'91, groen met. deelbare acht.bank.
Al onze occasions met ster:
TIPO 2.0 DGT, 16,000 km. 04-'91,
1 jaar garantie.
Nieuwprijs ƒ 36.000.nu ƒ 29.500.Aanbieding van de week:
* UNO 1.0 Elegant, 11-'91,
blauw/groen met. Opel Kadett HB Club 1.3
* UNO 1.0 Elegant, 11-'91,
grijs/groen met.
1988, ƒ 14.995*
* UNO 1.1 S 3-drs. 11-'91,
grijs/groen met Lada 1200 .. .1986, ƒ 3.950
* UNO 1.1 S, 3-drs. 11-'91,.
lichtblauw met. Lada 2104 1.3 1988, ƒ 7.750*
* UNO 1.4 Elegant 11-'91,
grijs/groen met. Lada 2105 1.5 1986, ƒ 3.950
* UNO 1.4 Elegant 11-'91,
blauw/groen met. Lada 2107 1.5 1987, ƒ 5.750*
* UNO 1.4 S, 3-drs., 11-'91,
donkerblauw Lada Samara 1.5
* UNO 1.4 S, 5-drs., 11-'91,
blauw/groen met.
1989, ƒ 12.500*
* UNO 1.5 Selecta, 11-'91,
antraciet met Volvo 343 L . .1982, ƒ 2.500
Saab 900 GLS1983, ƒ 4.750
Tevens keuze uit ± 50 occassions v.a. ƒ 3.950.Zwanenburgerdijk 503,
Bel voor info één van onzer verkoopadviseurs
Zwanenburg. Tel. 02907-6572

Chevrolet

Auto's met 12 mnd. garantie !

in perfecte
A 1 conditie

Tel. 020-6670121
Te koop: FORD ESCORT 1, 4i
FORD ESCORT 1.3 L, Bj.'86,3- Bravo rood, spoiler, sunroof,
drs., met. kl. Apk. Zeer nette 44.000 km. Vr.pr. ƒ 17.000.
Inf.: 02977-40019.
auto ƒ7950.-: 020-6105478.

Fiat

Nu halen en
1 augustus 1992
betalen *
CASPARUS
FIAT-LANCIA

Ford Escort 1.6, 5 drs, '83,
km.st.
43.000,
i.z.g.st.,
ƒ3.950,-. Tel. 02975-61285.
FORD ESCORT 1.6 Dies. bj.
'84, 5-drs., met kl. Een plaatje
ƒ5950.-. Tel. 020-6105478.

Ferrari

• Bewijsnummers van een geplaatste "SHOWROOM"
Occasions
advertentie krijgt u alleen toe3-, 5-, 6-, en 7-serie
gezonden als u dat bij de opbj. '83 t/m '91
gave van de advertentie kenInruil/leasing/financiering
baar maakt. De kosten daar- Panda 750L
9/86 89000
020-6943093
voor bedragen ƒ3,Panda 750 CL
3/88 36000
Rat Uno 45
11/87 57000
Rat Uno 45 S
9/89 50000
Rat Uno 60 Sel. 12/87 31000
F.Tempra SX 1.611/90 10000
Rat Uno Lido
1/89 80000
IMPORT USA CARS
Rat Tipo 2.0 GT 1/89 20000
Alle soorten Pick-ups, Lumina APV Cargo, Chevy Vans,
Lancia Ypsilon
5/87 58000
Pontiac Trans Sport, tevens luxe wagens o.a. Beretta, Corsica, L. Dedra 1.6 I.E. 1/90 23000
Caprice, Buick Park Avenue. Volledige garantie, service
Lancia Thema 6V 1/87 107000
en onderhoud. Tevens diverse auto's door inruil verkregen.
Zie ook elders op deze pagina. Keurenplein 9, A'dam-Osdorp
ALLE AUTO'S A.N.W.B.
Tel. 020-6670121.
GEKEURD EN BOVAG
GARANTIE BEWIJS

2 x BX Turbo diesel break,
'90, v.a./24.750,BX RD break, '90, ƒ24.500,BX RD break, '89, ƒ18.500,3 x BX 19 TRD,'88,v/a/ 13.000,BX 19 D,
'88, ƒ 12.900,BX 19TRD,
'86, ƒ 7.950,BX 19 D,
'84, ƒ 4.500,BX
19
TRS
br.aut.
'89, ƒ24.900,BX 19 TRS el. schuifdak,
get.glas,
ƒ 18.500
3X 19 TRS
LPG,
'89, ƒ18.900,BX16TGI
'QO.f 18.900,BX 16 TRI LPG,'89, ƒ 15.500,BX 16 RS LPG,'88, ƒ12.750,BX 14 TE gr.m.'90, ƒ 16.500,BX 14 RE LPG,'89, ƒ 13.900,BX 14 E Inj., '89, ƒ 13.900,BX 14 RE,
'88, ƒ 12.500
BX 14 RE,
'85, ƒ 6.950,AX11TGE,nov.'89, ƒ11.900,C
15
Diesel
bestel
'89, ƒ 9.950,VISA GARAGE
Houtmankade 37
Amsterdam, 020-6278410.

Scorpio's

2.0, 2.0i, 2.4i, 2.9i
Citroen Visa '83, APK gekeurd
Diesel, 5-bak, L.P.G.
tot 7/92. Vraagprijs ƒ,3000,-.
Prijzen van ƒ 19.850.Tel.: 020-6997912.
ƒ85,- per dag
tot ƒ 42.000.en o.a. AX, BX
Bel voor informatie
vanaf ƒ40,10 excl. BTW
OFF. FORD DEALER
Tel. 020-6932750
v. KALMTHOUT & v. NIEL bv.
S. Stevinstraat 12a, A'dam
Marktplein 11-29, Hoofddorp
Zelf rijden in FERRARI 308
02503-13441.
V.a. ƒ 85 • 5 veerbollen op druk GTSi (Type Magnum)
Door
inruil:
brengen bij de Citroenspecia- PORSCHE 911 Carrera Targa
FORD SCORPIO 2.9 GL
voor trouwen, Uniek! 2 verlengiist van Zaanstad:
de Lincoln's 7,85 m. lang, wit '89, 35.000 km, schuifkantelGARAGE RENÉ SPAAN
dak, wit, schitterende wagen.
Vissers-pad 11, Krommenie en blauw, type '91. Bel
IMPORT USA CARS
075-281193 of -353788
Meijers BV: 030-444411.
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp

Kam.

BMW 316 bj. dec. '87, spr.vlg.
stereo service b. aanw. In
showroom staat, ƒ 15.950.-.
Tel. 020-6105478.

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

ingdijk
autoverhuur

± 14 GEBRUIKTE

HAAKER off. Fiat dealer

BMW

Asmoco

l CITROEN, mooie eend,
Charleston uitv. '84, APK '92,
geen roest, 56.000 km, ƒ 3.490,Tel.: 02993-71848.

21-10

voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
Showroom Hemonylaan 25 A (verl. A. Cuypmarkt), 020-6799100.
Div. Opel Kadetts, bj. '80 t/m Showroom/werkplYmagz. Minervalaan 85,020-6793249/6713581
'83, alle auto's Apk, v.a.
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
ƒ1950.- tot ƒ 4450.Tel.: 020-6105478.
voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
OPEL ASCONA 1.9, b.j. '80,
apk tot nov. '92, i.z.g.st. Gerevis. 020-6465934 na 18 uur. Suzuki 6 pers. busje, 1986, Suzuki Jeep S.J. 410 bj. '82, wit
striping, spr.vlg, als nieuw
Opel Ascona S, bj. '81, Nwe 70.000 km., 5 nwe bndn en ƒ 4.750.-. Tel. 020-6105478.
accu,
banken
uitn.baar,
belasApk,
puntgaaf. Rijdt perfekt
ting ƒ 89 per 3 mnd., als nieuw. Suzuki Swift, kleur rood, bj
ƒ 1950.-. Tel.: 02990-37825.
1984, vaste prijs 4.250,-.
Prijs ƒ 6000. 020-6317841.
Opel Kadett '78, Nwe Apk.
Tel. 02503-22070. Hoofddorp.
Rijdt prima. Gave auto ƒ 1250.-.
Tel.: 02990 - 37825.

INRUILWAGENS
Constant keuze uit 100 auto's Opel Kadett '82 hatchb., goede staat, radiocass. APK 8-'92
Burg. D. Kooimanweg 7,
ƒ 1950,-. Tel. 02981-1248.
Purmerend 02990-22551.

Toyota

Peugeot

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

Meer Waar Voor Uw Geld!
Peugeot
205 XE Accent, rood
205 XE junior, wit
205 XS, donkergrijs met
205 XE Accent, wit
309 GLD rood
309 XRD. d. grijs met
309 GL 1.3, rood
309 XE 1.3, blauw
405 GL 1.6i, grijs met
405 SR 1.9 wit
405 GLD blauw met
405 GRD blauw
405 GRD blauw met
505 GR 2.2 inj., grijs rr^t
Rat Uno 60S, zwart
Renault 9 GTX, Ipg, rood
Opel Kadett 1.3, wit

45.000
25.000
43.000
34.500
63.000
68.000
71.000
45.000
28.700
120.000
.' . . 113.000
109.000
75.000
55.000
49.300
103.000
96.000

01.89
01.88
01.90
08.87
01.87
01.89
04.87
02.88
07.90
02.89
07.88
01.89
06.90
04.89
09.87
02.86
01.87

Toyota Celica 1.6 Coupé, ST,
Door inruil:
HI-LUXE, sept. '89, nw. model, bj. '83, LPG., Zwart, zeer fraaie
2.2 benz., 4x4 wd, open dak, auto ƒ 4950. Tel.: 020-6105478.
poly deck. Zeer mooie wagen.
TOYOTA DE GRAAF
Vr.pr. ƒ 26.000,- ex.
nieuw + gebruikt
ƒ 15.250 IMPORT USA CARS
Condensatorweg 44
ƒ 13.250 Keurenplein 9, A'dam-Osdorp.
A'dam-Sl.dijk, info-6865511
ƒ 22.500
Tel. 020-6670121.
Ook zaterdags
ƒ12.250
ƒ 15.250
ƒ22.500
ƒ13.900
ƒ 14.250 Golf 18i miljonair, o.a. met geV.W.- en AUDI-specialist
ƒ27.950 koppeld alarm, electr. ramen
BAAS
ƒ 25.750 en cv, lichtmet. velgen, gele
ƒ20.500 koni's, bilstein verl. set, etc. Voor nieuwe en gebr. auto's
ƒ24.950 ond. boek aanw. Jan. '89, Jacob van Lennepkade 295
ƒ30.250 ƒ25.600. Tel. 02990-30724.
Tel.: 020-6183855.
ƒ31.500
ƒ 10.750 VW Kever 1200, '73, tot. gerest. VW polo 1.3, juli '89, slechts
ƒ 9.950 '90, turquoise. Vr.pr. ƒ 7.000-, 12.000 km. Extra ace. ƒ 14.500
Tel. 020-6968314.
ƒ12.750 APK. Tel. 02977-29767.

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Volkswagen

Volvo

Handtekening:

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

prijs excl.
6% B.T.W.

prijs incl.
6% B.T.W.

TTT

Te koop van 1e eig. Volvo 740,
GL, inj. ABS, el. ramen, 1-'89
ƒ26.000.- Bovag garantie.
o.a.:
Volvo 340 DL 1.7, 4-drs., grijs
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen Volvo 745 GL station, 09/89, met. Lpg, 3-'88 ƒ 12.500.eigen risiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking d.blauw, 103000 km., ƒ 39.750, Autobedrijf BEREBEIT, Amstel• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul- Volvo 244 GL sedan, 1987, dijk 25, A.'dam. 020-6627777.
lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd. d.blauw, 74500 km., ƒ21.500.
Volvo 460 GL sedan, 10/90, VOLVO 244 GLE overdrive, bj.
Dus Leeuwekeur: zeker en beter
dec.'79, nwe Apk., groen met.,
bl.met., 29500 km., ƒ28.750.
Volvo 440 5-drs 1.7, rood, 1990, leren bekl., sch.dak. Een plaat
je ƒ 2950.-. Tel.: 020-6105478.
43000 km., ƒ 23.500,
Volvo 340 3-drs. wit, 1989,
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
•Auto te koop? Plaats een
10400 km., ƒ 17.950,1183 JG Amstelveen
Volvo 340 DL aut., 3-drs., 1987, SHOWROOM advertentie. U
Tel. 020-6455451'
zult verbaasd staan over het
54500 km., bl.met., ƒ 13.750,
Halte Sneltram: „Zonnestein"
resultaat.

.._

Auto's in

25,00

26,50

36,00

38,16

47,00

49,82

58,00

61,48

69,00

73,14

80,00

84,80

91,00

96,46

102,00

108,12

vliegen de deur uit!

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/
Rokin 110, Amsterdam Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren: Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan der Helende
Meesters 421 B, Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn, Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoort, Gasthuisplein 12.

ZUIDWIJK MINERVALAAN
PEUGEOT-DEALER
AMSTERDAM - ZUID
205 Accent '86 „ . . . . ƒ 9.900
205 Accent '87
ƒ11.950
205 Accent '88
ƒ 12.500
205 Junior '87
ƒ11.850
205 GR 1.3 '85
ƒ10.750
205 GR 1.4 '87
ƒ12.950

205 GTI 1.9 '91

ƒ35.750

309 XR 1.4 '89
ƒ15.500
405 GL Diesel '89 .. .ƒ 19.750
504 Coupé 6 cyl.'75 .ƒ25.000

605 SV 3.0 '90

ƒ42.500

Fiat Panda 34 '85 .. .ƒ 4.950
Renault 5 GTX '89 . .ƒ 17.950
3-12 mnd. gar. Inr., fin. en
verz. mog. Ook inkoop.
Minervalaan 86, 020-6629517.
Donderdags koopavond.
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.

Peugeot 205 GRD, wit, get. gl„
'89, km 139.000. Vr.pr. ƒ 15.500.
Tel. 020-6122255/02503-24609.
Peugeot 205 XS, 1988, wit.
VAKGARAGE NIPPON,
02503-16679

Cobussen
Peugeot-dealer
AMSTERDAM,
sinds 1930
Het adres voor de betere

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

EEN GREEP UIT ONZE COLLECTIE
Alfa 33 1.7 QR grijs met L.M. velgen 88
16.950,ALfa Giulietta 1.6 Grand luxe Bruin met. 86
9.950,Audi 80 L.8S Blauw met LPG L.M. velgen 89 . . . . 22.950,Audi Quattro Turbo Coupé 200 PK Brons met. 84 . . 22.950.BMW 316 4 deurs Brons met. 88
18.950,Citroën BX 14E Grijs met. 87
10.950,Citroèn 19 GTI met. alle opties 89
19.950,Fiat Croma 2.5 Turbo Diesel Grijs met. 89
19.950,Rat Panda White type Carara 86
6.950,Rat Panda 1000 CLI Zwart 5 bak 90
9.950,Rat Panda 1000IE Italia 90 wit 90
10.450,Rat Panda 1000 IE div. kleuren nieuw
intr. prijs
Fiat Ritmo 60 S Blauw 3 drs. LPG 85
4.950,Fiat Ritmo 70 S Blauw 3 drs. LPG 86
5.950,Fiat Ritmo 75 S Grijs met div. opties 88
9.950,Ford Escort 1.6 CL Bravo RS uitgeb. Blauw met. 88 12.950,Ford Sierra 20 CL 4 drs. Sedan LPG Bruin met. 89 . 18.950,Huyndai Pony 15 GLS automaat 3 drs. Grijs met. 88 10.950,Lancia Prisma 1.6 IE Zwart met leder int. 88
14.950,Lancia Thema V6 Grijs met Airco enz. enz. 89 . . . 23.950,Mazda 323 1.3 LX 5 drs. Blauw met. 85
8.450,Mazda 323 F.1.6 GRX Zwart 5 drs. LPG L.M. velgen 9129.450,Mazda 626 1.8 LX 5 drs. HB. Brons met LPG m.89 17.950,Mazda 626 20 GLX 12V Coupé Zwart LPG 90 . . . . 23.750,Mazda 626 20 LX Sedan LPG wit 88
14.950,Mazda 626 20 GLX Diesel 5 drs. Grijs met. 85 . . . 6.950,Mazda 626 2.0 LX Diesel Sedan Blauw met. 88 ... 14.950,Mercedes 250 Coupé Automaat ."Old Timer" 73 ...
5.500,Mercedes 190 Diesel wit Stuurbekr. enz. 9/87 . . . . 29.950,Mitsubishi Garant 1.8 Turbo Diesel wit 87
10.950,Mitsubishi Garant 1.8 GL 5 drs. Rood met. LPG m.90 19.950,Mitsubishi L.300 Pickup wit benz. 60.000 km 86 . . . 8.950,Nissan Sunny 1.3 LX 3 drs. Grijs met. LPG 87 . . . . 10.950,Nissan Sunny 1.7 Diesel Florida stationcar 88 . . . . 13.950,Nissan Laurel 2.4 GLS E automaat alle opties 88 . . 13.950,Opel Kadett 13 LS 3 drs. wit 40.000 km 89
16.950,Opel Kadett 13 LS 3 drs. Blauw 35.000 km L.M. velgen 8917.950,Opel Kadett 13 LS 4 drs. Sedan. LPG Rood 89 ... 16.950,Opel Kadett 16 Diesel 4 drs. Sedan wit 87
10.950,Opel Vectra 17 GLS Diesel Blauw L.M. velgen 89 . . 21.950,Opel Omega 18 LS Wit LPG 88
16.950,Opel Omega 18 LS 5 drs. Caravan LPG Blauw 88 . 21.950,Renault 25 TS LPG Rood 85
5.950,Renault 21 GTS Nevada stationcar LPG Grijs met. 89 19.950,Renault Expresse Diesel gesl. bestel Blauw 88 . . . 9.950,Toyota Corolla 1.6 XL 16V 3 drs. Rood 89
17.950,Volkswagen Golf CL Diesel 3 drs. Blauw 85
9.950,Inruil financiering Leasing mogelijk
1 - 3 jaar garantie boven ƒ 7.500,- mogelijk.

Car Trade Holland B.V.
Nieuwe Meerdijk 399 Badhoevedorp
Tel.: 020-6010680-6010674 Fax 020-6041367.
HADU AUTO'S, Inruil/financ.
mogelijk, alle auto's 1 jaar APK.
Alfa Romeo 33 1.3 S '89, 5-bak
ƒ 13.950.- Alfa Romeo 1.5
Sprint Veloce '81, ƒ3950.- 5x
BMW 316 De luxe, '85/'86, v.a.
ƒ 9950.- BMW 520i de Luxe '85,
ƒ 9950. Citroen BX 19 D '86,
ƒ7950.Citroen
BX
'88,
ƒ 10.950. Citroen CX 25 D
Break Van '84, ƒ 5750. Rat Uno
45 S, '86, ƒ 6500.- Rat Ritmo de
Luxe '87, ƒ5950, Ford Escort
Luxe '84 ƒ6450.- Ford Escort
1.3 Luxe '86, ƒ 9500. Ford
Escort 1.6 Aut. '84, ƒ 7450. Ford
Sierra 1.8 Laser '88, LPG,
ƒ12.500. Ford Sierra 1.6 L.
Stationcar '84, ƒ7750.- Ford
Escort 1.6 Diesel '89, ƒ 14.750.
Honda Civic, '86, ƒ9450.Honda Prelude Aut. EX uitv.
'86, ƒ12.950.- Lada 2107 de
Luxe '89, LPG ƒ 6750.Mercedes 190 D, '85, ƒ 20.950.Mercedes 200 D, '82 ƒ7950.Mercedes 300 D Aut. '84
ƒ 13.950. Mitsubishi Colt Diesel
'86 ƒ7950. Mitsubishi Galant
1.6GL '87, ƒ 8950.-Mitsubishi
Sapporo 2000 GSR '85,' ƒ 8750.
Nissan .Sunny -Diesel, '86,
ƒ7450. Opel Rekord 2.0 S '83,
LPG ƒ3950. Opel Kadett
Station D, '88, ƒ9950.- Opel
Kadett 1.3 S '86, ƒ8950. Opel
Ascona 1.6 S. Hatchback '87,
ƒ6750. Opel Rekord 20 S, '86,
LPG, ƒ 9500. Opel Rekord 2.0 S
Stationcar '85, ƒ 7950.- Renault
9 Broadway '87, ƒ 7750.Renault 21 GTD '88 ƒ 13.950.Renault 25 GTS '85 ƒ8950.Saab.900 inj. '86, ƒ10.950.
Subaru Mini Jumbo '84, ƒ 3750.
VW Golf de Luxe '88, LPG
ƒ 13.950.- VW Passat Dies. '87,
ƒ10.950. Volvo 340 Dies. '86
f 6950. Inruilkoopjes: Rover
2000 de Luxe '84 LPG, ƒ 2450.
Opel Rekord '82,4-drs., ƒ 1750.
Ford Taunus 1.6 Aut. '81,
4-drs., ƒ 2250.- Ford Taunus 1.6
Luxe, ƒ 2950.- En nog vele
andere auto's. Hadu Auto's,
Elandsgracht 5-13, hoek Prinsengracht 302-304, A.'dam-C.,
020-6221469 of 6221638

±50 auto's, APK gek. Den
Brielstr. 18, A'dam, zijstr. Haarlemmerw.
bij
molen.
020-844079. Tevens INKOOP.
Let op! Diverse goed rijdende
auto's v.a. ƒ 1000.-. Alle auto's
nwe Apk. Tel. 02990 - 37825.
T.k. inruilauto's, Apk gek.:
Kadett 1.2 LS, station, LPGo.b., 8-'84, ƒ5550.- Kadett 1.3
S, 8-'84, LPG, 3-drs„ ƒ5550.BMW. 315, LPG, 6-'82, ƒ 5250.Citroen BX 14 RE, LPG, (met
lichte
beschadiging), 5-'88
ƒ9950. Fiat 500 L,'71, ƒ 5000.Rat Panda 45, 2-'85 ƒ4250.Opel Corsa 1.2 S, 3-'84 ƒ 6950.BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Tel.: 020- 6627777

Service en
Reparatie
APK + grote beurt v.a. ƒ299
DIESELSERVICE;
brandstofpompen; verstuivers;
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
Industrieweg 27, Duivendrecht,
tel. 020-6980639.
APK keuring zonder afspraak,
Ook reparaties en onderhoud.
Garage West-Center, 2e
Helmerstr. 15, tel. 020-6122476.
A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702
Voor AUTOSCHADE en richtspecialist met prof. app. APK
laswerk en reparatie Autobedr
BEEN, Aalsm.dijk 386. AalS'
meerderbrug. Tel. 02977-27262

Autofinanciering
en verzekering
Auto goed en goedkoop
verzekerd, mnd/kwart. bet.
Alle verz. CELIE 020-6416607

DE NIEUWE
CHRYSLER VOYAGER

Volvo-occasions
+ 35 in voorraad

Koudijs Autobedrijf B.V.

Postcode + Plaats:
Telefoonnummer:

Leasingmogelijkheid v.a. 285 p/maand incl. BTW

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

Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Bedrijfsauto's

Accessoires
en Onderdelen
AUTOBANDEN-UITVERKOOP
Laagste prijzen in Amsterdam
Van Hallstraat 73, tel. 6865689
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 134.
Tel. 020-6240748.
BLOKSMA
RADIATEURENwarmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-6148385.

Grote sortering ONDERDELEN
Merc. 210 Diesel, verl./verh.,
5-'90, 30.000 km, grijs kent., van schade-auto's, alle
aann.uitv., met vele extra's, merken, alle bouwjaren.
RAVENSTIJN, 02502-45435.
ƒ 38.000 excl. B.T.W.
Lid Nevar.
02907-6572

- HET SUCCES OP DE WEG staat ZATERDAG 14 en ZONDAG 15 dec. '91 in alle
uitvoeringen bij ons in de showroom.
Openingstijden:
za van 10.00 tot 17.00 uur
zo van 11.00 tot 17.00 uur

OE NIEUWE CHBYSLERVOYA6ER VANAF ƒ 49.995,-

& CHRYSLER
PROEFRIT MOGELIJK!
DEALER VOOR AMSTERDAM E.O.
i e., l
Officieel dealer Chrysler/Jeep en Dodge
Overtoom 116-126, 1054 HM Amsterdam
Telefoon 020-6124876
MEER DAN 75 JAAR JONG
Afgebeeld de Ctirysler Voyager 33i LE. De Chrysler Voyager is al leverbaar vanat / 40.995.(grijs kontaken), Prijs al importeur, incl. B.T.W.. excl. allcvermgskosten.
Wijzigingen voorbehouden.

l
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Selectie van
onbekende foto 's
uit het archief
van Bouw- en
Woningtoezicht

De vele

van de sta*

o Boven: de Baarsjesweg in 1942, ter hoogte van de
Adm. de Ruyterweg.

• Een geheel onherkenbaar Leidseplein met de voormalige Leidsepoort en rechts de nog niet afgebrande
schouwburg, uit 1860

Rechts: de Middenweg in 1940, geschoten in de richting
van de Kruislaan. Onder: een drukke en levendige Nieuwe Zijdsvoorburgwal uit 1957

Nee, echt verheffende
opdrachten kregen de
fotografen van Bouw- en
Woningtoezicht niet.
Bestonden er plannen om
ergens een vluchtheuvel aan te
leggen of moest een urinoir
verplaatst worden, dan diende
dat gewoon te worden
vastgelegd. Recht toe, recht
aan.
door Eduard Herkes
Bouw- en Woningtoezicht had
hiervoor eigen fotografen in dienst,
iets wat nu al lang niet meer het
geval is. In opdracht van de
toenmalige diensten
Stadsontwikkeling en
Volkshuisvesting en de afdeling
Publieke Werken gingen
ambtenaren met een camera op
stap. Werd een braakliggend terrein
aangepakt of stond een plantsoen
op de nominatie veranderd te
worden in een parkeerterrein, dan
draafde een fotograaf op om het en
ander vast te leggen op de gevoelige
plaat.
Al die klusjes bij elkaar hebben in
de loop der jaren een omvangrijk
foto-archief voortgebracht van
tienduizenden foto's.
Anonieme plaatjes waar vaak de
opdracht of de aanleiding niet meer
vanaf te lezen is, maar toch een
zekere waarde hebben door het

onderwerp dat ze afbeelden of het
tijdsbeeld.

Rondneuzen
Nog niet zo lang geleden is het
fotomateriaal ondergebracht bij het
Gemeentearchief. Het zette Fred
Schmidt van boekhandel de
Verbeelding aan om eens rond te
neuzen in de oude foto's. „Het is
toch vreselijk dat niemand al die
foto's kan zien. En zoveel echte
fotoboeken over Amsterdam zijn er
niet eens."
De opzet was de honderd mooiste
foto's van Amsterdam te selecteren
voor een boek. Maar daar kwam
niet veel van. „Nee, dat bleek een
ondoenlijke zaak met die
tienduizenden foto's. De fotografen
Hans Aarsman en Hans van der
Meer hebben maandenlang steeds
een ochtend of een middag per
week zitten selecteren om sowieso
tot een keuze te komen."

Niet verklappen
Als criterium werd gelet om te
beginnen op onbekende foto's.
Verder zijn foto's bijeengebracht uit
verschillende periodes: uit 1860 van
een volstrekt onherkenbaar
Leidseplein tot aan 1971, een foto
van een zonnige Zaanstraat. Bij alle
81 foto's staat kort vermeld om
welke plek het gaat en in welk jaar
de foto genomen is. „We hebben die
aanduiding expres niet zo op de
voorgrond geplaatst. We wilden niet
direct alles verklappen. Het aardige

is dat het niet eens opvalt dat foto's
in totaal verschillende periodes
geschoten zijn."
Als de foto's van het centrum iets
bewijzen, dan is het wel dat het er
altijd druk is geweest, vindt
Schmidt. De foto van de
Herengracht uit 1960 spreekt
boekdelen en de drukte voor het
Stationsplein (uit '64) zegt
voldoende. Curieuze dingen kom je
ook tegen, vertelt Schmidt. „Op
verschillende foto's stond steeds

een Solex. Dat was echt opvallend.
Dan vraagje je af waarom die steeds
de foto staat. Totdat we erachter
kwamen dat dat het vervoermiddel
was van die fotograaf. Om z'n
brommer in de gaten te kunnen
houden, zette hij hem voor z'n neus
neer..."
(Stadsgezichten 1860-1975, Amsterdam in
de verbeelding kost ƒ 3-4.50 en is onder meer
verkrijgbaar bij boekhandel De Verbeelding
aan de Utrechtsestraat -10).

• Bedrijvigheid
in het Oostelijk
Havengebied in
1955, met links
de U-haven en
rechts de Binnenhaven

• Ontluikend Amsterdam West: de Burg. Roellstraat bij
de kruising met de Burg. Cramergracht (1959).

Links: het Mosplein voor de verplaatsing van de markt
(1965)
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VERHUIZEN?

Rijscholen
Autorijschool Nova
Lid BOVAG

Kerstaanbieding
spoedcursus

Verhuizen is vakwerk!

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ32 per uur.
Gratis halen en brengen
Tel A'dam 020-6942145
Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel 0206932074

DEZE WEEK
BANKETSTAAF 495

ƒ875 incl examen
Bel info 020 6464778
Bovag erk Rijschool Veronica
Niassstr 29, A'dam Voor 60 Celie 1e 10 lessen ƒ 42, 50 p u
Spoedcursus ƒ 1555 Theorie
min / 40, 45 min / 30 Info
proefex a ƒ 6,25 0206416607
Rijschool Veronica 6656955

BIO-CAFÉ
250 gram van 3,99
heerlijke Arabica koffie

OOK ZO DOL OP AUTO-POETSEN ?

Autosloperijen
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502-5435

Autoverhuur

niet duur!!!

*AAA MATZER BV*
Div personenwagens v.a ƒ 25,
div. bestelwagens v.a 11-17 m3
+ autoambulance 020-6630836

Avond- en nachttar.
bestelwagen afhalen na 1730
uur en de volgende morgen
om 8 00 uur retour
tegen 4 uur-tarief.
020-6794842, 020-6908683

Kerstsfeer in de manege
a.s. zaterdagavond voor
ongebonden mensen
Gezellig dansen in 2 zalen en
live entertainment in de

Piano Bar

Correcte kleding a.u.b.
vanaf 25 jr.
Voor tweede kerstdag en
oudejaarsavond kunt u nog
reserveren tel 16023.

ƒ 9.95

Diversen
Dhr. DABO, medium voor het
terugbrengen van uw geliefde, succes in examens, zaken, werk Bescherming tegen vijanden etc. Resultaat
verzekerd 020-6812755

JOEGOSLAViSCH RESTAURANT

Dubrovnik
Zeestraat 41,
Zandvoort.
Tel. 15110

Fa. Gansner & Co.

Wij zijn alléén
2e Kerstdag
geopend

Kerstmenu
Vis Hors d'Oeuvre
o.a. gerookte Zalm, paling, garnaaltjes
Toast en boter

KEUR EN ZOON

Paradijsweg 2, tel. 15602
t/o politiebureau
daar krijg je ëën kleur van!

*
Goulashsoep
stokbrood en kruidenboter

m
m

*•

Div. soorten vlees
seizoensalade
aardappelkroketjes
* ijs
Kerst

Koffie

ƒ 49,75

Kinderkerstmenu ƒ 25,-

QUEENIE
H C J T A U B A N T

Kerkplein8/2042JHZandvoort
Telefoon02507 13599

K.

muzikaal omlijst door het

Vanaf vandaag lijn ze er weer"
Onze overbekende
schuimkransjes
koekkransjes
en
proefstolletjes

T-ATTV^ r > / i r > T ' T T
DUO DAR.1H

Menu zes gangen ƒ 87,50 per couvert,
wordt u op aanvraag toegezonden.

DINER - DANSANT

Bakkerij PAAP

VERDUBBEL UW SPAARGELD

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

BELASTINGVRIJ SPAREN
NU HET NOG KAN

v
y
(PALACE
—.—* * *HOTEL)
*

zoekt

Met het ABC Spaarplan spaart u, gedurende een
vooraf vastgelegde periode, maandelijks een vast
bedrag. En dat kan al vanaf ƒ 50,-.
Sluit snel een ABC Spaarplan met belastingvrije
uitkering af, want per l januari 1992 worden, in
verband met de Wet Brede Herwaardering, de fiscale
mogelijkheden hiervan sterk beperkt!
Stap eens binnen bij het onderstaande
rayonkantoor voor een vrijblijvend, persoonlijk
advies of stuur de bon in.

meisje voor bediening

Met: RUUD WOUTERSON

tot 23 jaar v. ± 40 u. p.w. incl. weekend.
Liefst enige ervaring.
Tevens extra kracht v.d. zondag.
Tel. soll. tussen 10.00-18.00 u. 02507-12690.

DINER-DANSANT DE NOËL 1991
, KERSTDINER - DANSANT 1991
WOENSDAG 25 DECEMBER 1991:
EERSTE KERSTDAG
****
P&té de Chemeau aux Coulis des Airelles
Paté van Wilde Berggeit verrijkt met een

CHRIS HARDENDOOD
was-,

BON

4
4
4
4
4
44
4
4
02507-17619 of 165 00
4
4 Verzorgt het hele jaar uw visschotels.
4
4
De schotels worden op de dag
4
van consumptie vers gemaakt
4
en gratis bezorgd
4
4
ook op zon- en feestdagen.
4
4
Luxe salade
Aardappel- of huzaren4
ƒ25,- p.p.
salade ƒ 17,50 p.p.
4 met krab- of zalmmet zoute haring, zure
4
of tonijnsalade, .
haring, roze garnalen,
4
J gerookte zalm, gevuld
makreel, gevuld, ei,
4 ei, haring, paling, hpll.
sardientjes en
4 garnalen en krabstick
krabstick
Gerookte visschotel
Gebakken visschotel
4
ƒ 25,- p.p.
ƒ 15,- p.p.
4
met zalm heilbot,
met mosselen,
4
makreel,
nuggets, visfriet,
4 forel, paling en brado
scampi, kuit, kibbeling,
^r*
inktvis en 4 sausjes
4
TIJDIG BESTELLEN VOORKOMT TELEURSTELLINGEN . . .
4
gratis ^V bezorgd
4
4
4
4
4
4
4
4
02507-17619 of 16500

Koffieclub/broodjeszaak
DE PRIETPRAAT

Toprendement tussen 9% en 11%

r

.sMfe.

Beide dagen serveren wij

SFEERVOLLE KERSTDINERS

reparatiedienst
droog-, koelapparaten e.d.

vossebessensaus

****
Consomme' aux Morilles parfuntê au Jus de
Truffes
Heldere bouillon met Morilles geparfumeerd
met Jus de Truffe

telefoon 023-385478
Stuur mij vrijblijvend de brochure
Belastingvrij Sparen.

Naam:

****

M/V*

CHflRLQTTE

Adres:

Bilderdijkstraat 2
2041 NK Zandvoort
Tel.: 02507-16544

Postcode/ Woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
* Doorhalen wat niet van toepassing is
Deze bon in een gesloten envelop, zonder postzegel, zenden aan:
Verenigde Spaarbank N.V., Afd. PR/Verkoopbevordering,
Antwoordnummer 35, 2000 VC Haarlem.

L

Grote
Krocht 24
ZANDVOORT-

9-

Maakt u met MoTip Laksprays.
In goud en zilver
voor

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

ERICA

4444444444444444444444444444444444444

(H)EERLIJK VOEDSEL VOOR IEDERE DAG

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

Voor een sfeervolle
Kerst
'slaagt u bij ERICA
het best

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

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

DE HOOGSTE PRIJS
JHOOGSTE_PRIJS
elk merk auto a contant met
vnjw bewijs Tel 020-6105478 voor elk merk auto, a contant,
Koop- of VERKOOPPLAN met vrijwanngsbewijs
Tel 02990-37825
NEN? Bel dan snel Nationale
Occasionlijn 023-365206
INKOOP AUTO'S, ± ANWBTe koop gevr Peugeots 404, pr, snelle afw. a contant m
504,505, J5,604 TD Schade of vnjw bew, def qeen bezw
sloop.
Autocommerce,
Tel. 020-6108280/6149352
023-338895

Studenten 10% korting
- auto-ambulance & opnjauto
-9-pers bussen en pick-up's

IBWBIDE
VERHUIZERS

Bio-café wordt biologisch verbouwd
door boeren van kleine coöperaties.
Bij biologische teelt groeien de bonen
langzamer, op een veel rijkere
bodem. En dat proeft u!

Het HOOGSTE BOD'?'' Bel
vraagt sloop- en schadewa- voor vrijblijvende prijsopgaaf
gens Origineel R D W -vrijwa- Loop, sloop en schadeauto's
ring De hoogste prijs en geen m vrijwaring. Tel 020-6754193
risico. Tel 6107942 of 6107946

BIJ

ONZE ZORG!

DE WIT VERHUIZINGEN

100 gram van 6,50
handgemaakte bonbons met
louter natuurlijke ingrediënten

Centerparts

Ouke Baas

3?9

BONBONS
JEANNETTE

T C P CAR POLISH DOET HET VOOR U
Werkplaats 3e Schinkelstraat 49,
Amsterdam Tel 020-6620530

Auto's te koop gevraagd

UW VERHUIZING,

met zuivere amandelspijs

Wasinstallaties

AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald Autosloperij Jan
Tel 0206361178/02907-6248

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

.
_J

Grote Krocht 38,
tel. (02507) 13039/17230.

De Verenigde Spaarbank doet meer

5$
M
s*
gf
0,
K

*
*
*
*

Speciaal voor de kerstdagen
kerstdekoraties voor \r\ de boom (om
zelf te borduren)
kerstkaarten (om zelf te borduren)
Amerikaanse kerstsok (vilt applikatie)1
Stijropor, kerstklokken/kransen (om
zelf te bekleden)

ij hebben nog veel meer hobby- gt
ï artikelen. Dus kom zelf eens kijken!
g* Openingstijden di. - t/m vrij. 10.00-17.00uur

Voor reserveringen of meer informatie, bel met: ;
Marcel Machielse: 02507-12911 of
faxnummer 02507-20131
•b •&•&•&-b-b •&•&•&•(?•(?•&•&•&•&&•!*•(!-b-b-b-h
DONDERDAG 26 DECEMBER 1991:
„TWEEDE KERSTDAG":
Lopend KERST BRUNCH BUFFET a ƒ42,50
per persoon,
Vanaf 11.00 uur tot 15.00 uur.
In ons PANORAMIEK RESTAURANT op de
18e etage, 70 METER HOOG!
* ***
DE KLEINTJES tot en met 10 JAAU hebben een
KERSTVERRASSING:
50% KORTING

Boisson Frappe de Papaya au Champagne
Verfrissende ijsdrank van Papaya opgespoten
met Champagne
****
Filet De Cerf de Noël Sauce Pikante
Gebakken Hertebiefstukjes vergezeld door een
heerlijke kersensaus
oü
b
l
Filet de Veau - Imperial et une sauce crème
Gebakken Kalfsbiefstuk vergezeld door een
Roomsaus Imperial
Légumes divers
Verschillende groentegarnituren
***
* Noël 1991"
Buffet de Dessen
„De
Dessert Buffet „Kerstmis 1991" •
****
Prijs per couvert ƒ 89,50

Wekelijkse Weekmedia-pagma gewijd aan nieuws en activiteiten op hét gebied van'vrije tijd

consumenteri
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Smoking en veel glitters

«^ s* M. ii, #*** *>. t-, ts, w ,1 <*.

Hoe gelijkmatig
verhit magnetron?

'

;

;

•'"

'. '

* "~ ••''*'>."' *. ',V„-', ''-''''ï''r<

weéliSCi

EESTKLEDING hoort bij Kerst. In ieder
H geval vinden de mode-ontwerpers dat.
Vandaar dat er zo rond de feestdagen er
weer heel wat fraais in de winkels hangt. Sowieso een lust voor het oog.

OOR het ontdooien, verwarmen en koken van
kleine porties kunnen
magnetrons handig zijn. Maar
dat verwarmen gebeurt vaak
niet zo gelijkmatig, zo blijkt uit
een onderzoek van de Stichting Vergelijkend Warenonderzoek.

V

Alles glimt en glittert je tegemoet. De keuze is groot...
tenminste voor de dames. De mannen gaan gewoon m
de traditionele smoking gekleed. Deze kledij is niet
Hcd.Ktic.ulK.-s A l'V:
meer weg te denken uit de modewereld. De iets meer
postbus 2104. 1000 CC: Amsterdam.
dan een eeuw oude klassieke smoking begon zijn loopiel 020 - 562 2840 (alleen 's morgens)
baan eigenlijk als een gemakkelijk huisjasje met sjaalC jiórdinaue. I'riuly Steenkamp
kraag. De heren trokken dit bijvoorbeeld aan wanneer
Vornmovinu: l'.iul Uusse
zij
zich,
gescheiden
van
de
dames,
na
het
diner
terugdoor Gerrit Jan Bel
• Links een romantische broderieblouse met dubbele kraag en een stevig trokken in de rooksalon. Later is de wat ongemakkelijdoorgestikt
bloemenrokje met bijpassende bodywarmer. Het jongetje draagt ke jas verwisseld voor een kort warm gevoerd jasje dat
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Verder is er een artikel, waarin bieden heeft aan bijvoorbeeld topbe- zwembaden, een saunalandschap, op dat een kwart van de slachtoffers
specifiek wordt ingegaan op de wen- stemmingen voor alpineskiën, de een Romeins stoombad en een aan- uit kinderen bestaat van nul tot ne- Tips
De belangrijkste tips: Steek het
sen die bij kinderen leven. Wie zit beste langlaufmogelijkheden en de tal tropische rustzones, dit alles voor gen jaar. De meeste slachtoffers (45
met de vraag wat er deze keer moet leukste ijsbanen, kan het blad Zwit- wie het skiën even te veel is gewor- procent) zijn jongens tussen de tien vuurwerk alleen aan tijdens de jaaren achttien jaar. Zij gaan vaak heel wisseling en in de eerste uren van
worden gekocht, moet dit zeker eens serland winter 1991/92 aanvragen, den.
SNEEUWPOP. Wie het beste in onverstandig met vuurwerk om. het nieuwe jaar. Zo houd je je niet
doorlezen. Sinds Sony op de markt waarin de brochure 'Reistips' los
kwam met audioapparatuur voor wordt bijgevoegd. Nationaal Zwit- staat is zichzelf en zijn familie in Omdat ze indruk willen maken op alleen keurig aan de wet, maar versneeuw na te bootsen, kan een prijs hun vrienden. Het is immers 'te gek' klein je ook nog eens de kans dat
kinderen - aparte (stevige) vormge- sers Verkeersbureau, tel. 020winnen bij de wedstrijd sneeuwpop- of 'onwijs coor als je laat zien dat je kinderen 'weigeraars' vinden en ze
ving en kleuren - hebben ook andere 6222036.
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VVeekmedia biedt lezers de geleOplossing puzzel vorige week: scheurkalender
pitsprays en reinigers voor kunst- fende peuters heeft men in het OosDe hoofdrollen worden gespeeld genheid deze unieke film op zondag*
stof, textiel, rubbers en ruiten kodoor Brigitte Helm, Alfred Abel en ochtend om half elf te bekijken mei
wen allemaal aan bod. Daarnaast
(ADVERTENTIE)
Gustav Fröhlich. Regisseur Fritz een reductie van drie gulden op de
een test van de Suzuki Swift 1.3 GS.
Lang schreef geschiedenis met deze toegangsprijs. Door middel van liet
In de Autovisie (no. 24) komt de
futuristische film, waarvoor maar invullen van onders.taantle bon.
nieuwe Honda Civic aan bod en
liefst duizend figuranten m actie maar wel na eerst telefonisch gerewordt de duurtest met de Subaru
kwamen en imposante, reusachtige serveerd te hebben, betaalt men in
Legacy 2.2 GX afgesloten ('betrouwdecors werden gebouwd. Kunstzin- plaats van negen slechts zes gulden.
baar en veilig').
AutoWeek (no. 49) inventariseert
de voor- en nadelen van de Seat Matoga 1.51 GLX ('een onopvallende,
"IK HEB EEN HUIS UIT DUIZENDEN,
vrij grote bijna-middenklasser met
DUS WIL IK DAT ENE INTERIEUR DAT DAARBIJ PAST"
goede prestaties en de prijs
V22.795) van een kleine auto').
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na telefonische
Zij vond 't bij Van Reeuwijk Nieuwe Stijl

Op stap in de sneeuw
A

toeren

Alleen een rund stunt met vuurwerk
N

Speciale korting voor onze lezers

Historische film Metropolis
draait zondag in Tuschinski
I

Tweeling-kruiswoord
4

r

M

°L

4

«1

Bon voor onze lezers

reservering bij de kassa van Tuschinski, tel 020-6230655 (dagelijks van 12 tot
18 uur) betaalt u in plaats van ƒ 9,- slechts ƒ 6,- per persoon (max. 4 pers pei
bon) voor de vertoning van Metropolis op zondagochtend 15 december om
10.30 uur (de film duurt twee uur).

Computers
Windows is de nieuwe toonzetting
bij computers. Fabrikanten van allerhande
pakketten weten niet hoe
s
nel zij hun produkt hierop moeten
aanpassen. Personal Computer Magazine (december) testte acht tekstverwerkers voor Windows: MSWord, WordPerfect, AmiPro, Prowrite, JustWrite, Wordstar, UpWord en Windows Write.
Watersportliefhebbers kunnen tekent
bij de Waterkampioen (no. 23)
w
aarin zestien computerprogram,, ->' voor de watersport worden bekeken.

"Ik heb een geweldig leuk huis. Over de inrichring had ik meteen al hele uitgesproken ideeën.
Een vleugje romantiek en lekkere frisse kleuren,
daar hou ik wel van. Van
Reeuwijk in Diemen had

precies het interieur u aar ik n.ur -/.ocht. Zelfs
voor dit bed, de gordijnen en een leuk karpet
ben ik geslaagd. Eigenlijk is dat niet /.o wonderlijk, want Van Reeuwijk heeft
allc to
P"lerken bi > <-'lkaar-"

Sniep 7, Mail» llumleuril Dicmon, ((CO) ftWl 1 1
TOPMURKEN .V1.S GALERY CL.UR, FISCHBACHER EN ROHF» MARMFREN TAFEI.S.

Naam:
Adres:
Postcode:

. Woonplaats:.

Aantal personen (max. 4 per bon):

geeff u meer!
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Profiteer nu speciaal voor de
feestdagen

Blouses
2-delige pakken
Bandplooibroeken
Alles voor de

Zonwerend
glas.

Achtciruilcwisscr met
sproeier.

-
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: ;;:|Gecprïf^
-.rrlet: e

Skï-panfaions, blazers,
mantels, puilovers en

'

ë-y^
'• ..'.••' i.' -;: 'V : 'V ; .:,'/':'-:';

;'^
'S^

» Deze verkoop start vrijdag 6 dec. om 10.00 uur.
*^ !

WolfbrcS
PANTY'S VAN WERELDKLASSE

KERKSTRAAT 4
ZANDVOORT, tel. 02507-13397
Drogisterij „BOUWMAN"
B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier
verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

|Gojfnbinatié; van kalf slende;geyuld:meteen ; :
eln^

Mistlampen.

Ruphuël
wieldoppen.

Bij Rinko in Zandvoort vindt u een wel zeer bijzondere
uitvoering van de Renault 19: de Renault 19 Europa.
Uitgerust met talloze extra's.
Waaronder zonwerend glas, mistlampen in de voorbumper, chroomstrip in de bumpers, fraaie bekleding,
achterruitewisser met sproeier en nog veel meer.
En dat voor een zeer aantrekkelijke prijs. Hij is namelijk
al leverbaar vanaf f 24.895,-*.
RENAULT
Maar maakt u er gerust eerst een proefrit mee.
G E E F T
JE LEVEN
K L E U R
Tot ziens in onze showroom.
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*Exclusief afleveringskosten.
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Autobedrijven Rinko
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Curiestraat 10, 2041 CD Zandvoon, Tel. 02507-13360 (showr.)

Wel eens om 08.43.15
gezien wie er
gisteren betaald heeft?

Texel voor de
zeehonden
spanning vt>lti>l het

lii'k de AWW op het
IHthin\>ohnrtl. \vunl er -ijn
t'\lrti nifilprijzen tt' winnen.'

Als ondernemer wilt u snel geïnformeerd worden en snel

ons kostenbesparend. En dat voordeel zetten wij om

uw bankzaken afhandelen. Dat kan met Rabobank

in een lager tarief voor elektronisch bankieren.

Telebankieren. Bij Rabobank Telebankieren staat uw com-

Al vanaf zo'n veertig mutaties per maand kan Rabobank

puter rechtstreeks in verbinding met die van de bank.

Telebankieren ook voor u interessant zijn.

Zo kunt u betalingen aan uw bedrijf, die 's nachts

Nog maar twee weken
en dan begint de Nationale Postcode Loterij
aan het wintersei/.oen.
Natuurlijk met een trekking waar we het allemaal f l i n k warm van
krijgen: twéé keer één
m i l j o e n g u l d e n ! Voor
/o'n koude (en dure!)
maand is dat mooijneegenomen.

Wij leggen u graag duidelijk en in alle openheid
uit, hoe u uw bankkosten kunt verlagen. Tegelijkertijd

door de bank zijn verwerkt, diezelfde morgen al op uw

kunnen' wij u dan de andere voordelen van Rabobank Tele-

beeldscherm zien. Ook kunt u Rabobank Telebankieren

bankieren demonstreren. U hoeft alleen maar even bij ons

koppelen aan uw eigen administratie. U heeft dan sneller

binnen te lopen of even te bellen voor een afspraak.

inzicht in uw financiële stand van zaken.

H i t b i n g o gaat n a t u u r l i j k
gewoon door. mei elke
week een dikke kans op
ƒ 25.000.- extra (kijk naar
de w i n n e n d e H i t b i n g o nummers op deze pagina).
En... helemaal gratis voor
de leden van de Postcode

Dank/ij organisaties als Eco-,
mare kunt u blijven genieten
van de natuur in het waddengebied en de Noord/ee, die tot
de mooiste in Europa behoren.
Ecomare is het Centrum voor
wadden en Noordzee op het
e i l a n d Texel. I n f o r m a t i e en
voorlichting gaan hier hand in
hand met het helpen van de
dieren. Zoals een vogelopVungcentrum. waar. vogels uit de
wadden worden gered en later
weer uilgezel.
Ook vangt het c e n t r u m zeehonden op en we kunnen zelfs
jonge zeehondjes fokken en
later weer 'uitzetten': u heeft
er beslist iets van gezien op de
televisie. Dankzij de'steun van
de Postcode Loterij - en dus
van alle deelnemers! - kunnen
wij ons \verk b l i j v e n doen
voor de dieren én de mensen.
U bent van harte welkom op
Texel! •

Twéé mi
over twéé
En dat heeft zo z'n voordelen.

'

Loterij. Daar wilt u vast
ook aan meedoen.

Lid worden
B e n t u nog geen lid?
Stuur dan vandaag nog de
W1N-EEN-MILJOENBON op. Voor één tientje
doel u mee aan de trekk i n g van de WinterH o o f d p r i j s én aan Hitbingo. U krijgt uw Hitbingokaarten dan nog vóór
oudejaarsavond thuisgestuurd, zodat u gezellig
mee k u n t doen aan de
t r e k k i n g van de WinterH o o f d p r i j s én aan H i t bingo. B

De winnende
Hitbingonummers
van 3 december:

3
5
6
8
9

U'/c inum'/i Ciirln en Irene straks
uitroepen tut kersverse miljonair?

11
15
16
17
18

19
20
21
22
23

24
25
26
29
31

Naast een efficiëntere bedrijfsvoering, biedt
Rabobank Telebankieren u ook financieel voordeel. Door
elektronisch te bankieren kunt u uw bankkosten verlagen.
De Rabobank heeft namelijk als eerste bank omzetprovisie en valutadagen afgeschaft. Het gaat er ons niet om
hoeveel u overboekt, maar op welke manier u dat doet.
De Rabobank houdt van duidelijkheid en daarom
hanteren wij een vast tarief per soort transactie. Daarbij

Vul ciaii s r i l
w^nt straks:
yajjiën de
rrtiljoënen!

geldt, dat elektronische transacties goedkoper zijn dan
handmatige. Want minder rompslomp werkt ook voor

Rabobank
Onderneem 't met de Rabobank.

Zandvoort: Grote Krocht 36, tel. 16941

Ga naar de
opnamen van
Hitbingo!
Bent u deelnemer van de
Postcode Loterij? Heeft u
de postcodecy/b/'.v 1062,
1075, 1276/2295 of
2953? Dan k u n t u zich
aanmelden, voor de volgende opname van Hitbingo.
Bel op weekdagen tijdens
kantooruren: 02977-47006
en ga een g e z e l l i g tvclagje u i t !

Ik wil meedoen aan de'Postcode Loterij en Hitbingo en maak een kans op een van de .
,t vele prijzen. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging per maand het aangegeven bedrag
'" van onderstaande rekening af te schrijven.
Deelname aan de Nationale Postcode Loterij impliceert aanvaarding van het reglement.
U 1 lot (ƒ 10,-) per maand L)

loten (a ƒ 10,-) per maand

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

Naam:_

C_l dhr. L) mevr.

Adres:
Postcode:

j Plaats:
150.91.12

Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:

Handtekening:

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

33
34
41
45

650.000 GEZINNEN ONTVANGEN
IEDERE WEEK EEN KRANT VAN

Donderdag 19 december 1991

Los nummer ƒ 1,50

51e jaargang nummer 51

Oplage: 5.100

Wethouder van volkshuisvesting, Jan Termes:

Sociale woningbouw nodig
op velden naast NS-station
ZANDVOORT - Er moet zeker sociale woningbouw komen op
de voetbalvelden bij het NS-station. Dat is de mening van
D66-wethouder van volkshuisvesting, Jan Termes. Hij zei dit
maandagmiddag, nadat hij de 'laatste sleutel' had uitgereikt,
van de nieuwe EMM-woningen aan de Van Lennepweg. Termes
verwacht bovendien dat Zandvoort over een paar jaar voor haar
woningzoekenden buiten de gemeentegrenzen moet bouwen.

getrokken, aldus Termes, die verwacht dat er meer huishoudens op
het sociaal minimum terechtkomen. Als oorzaken noemt hij onder
andere de WAO-maatregelen, vergrijzing, echtscheiding en immigratie.

„Bij de invulling van het gebied
'Het Stationsplein' zal sociale woningbouw zeker weer een rol moeten spelen", aldus Termes. „Daarbij
kunnen cijfers en wensen van het
volkshuisvestingsbeleid,
onderzocht op verzoek van de woningbouwvereniging EMM en de gemeente Zandvoort, gebruikt gaan
worden en in dit komende plan hun
weerslag vinden". Termes betreurt
het, dat er niet meteen doorgegaan
kan worden met de woningbouw op
de voetbalvelden en het resterende
terrein langs het spoorwegstation.
Dat zou mooi aansluiten op de de
bouw van het complex 'De Meeuwen' dat nu vrijwel voltooid is. Dat
laatste bevindt zich op de voormalige velden tussen Van Lennepweg,
Vondellaan en Nicolaas Beetslaan.
Het uitstel is onder andere het gevolg van een aantal hoge onkostenposten van het terrein De Meeuwen.
Over de resultaten van deze
nieuwbouw, is Termes zeer te spreken, zo liet hij maandag weten. Die
middag overhandigde hij een huissleutel aan het echtpaar P. Harder.
Het was de laatste woning van Woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht die op dit complex
werd opgeleverd. „Zo staan we toch
nog aan een gelukkig einde van een
complex Meeuwen, dat de laatste
maanden nogal wat tongen in bewe-

Puntentoewijzing

(ADVERTENTIE)

KINDERMODE
SCHOENEN - LAARZEN

Veel ideetjes voor
de feestdagen!

ging en bestuurlijk in beroering
bracht", aldus Termes. „Niemand
kan echter ontkennen dat de opzet
en het doel geslaagd zijn". Dat waren
volgens hem 'het zo goed en zo gevarieerd mogelijk huisvesten van inwoners van Zandvoort'. „Vanuit
volkshuisvestingsoogpunt zijn de
doelstellingen allemaal gehaald".
• „Financieel zit er helaas wel een
gevolg aan", meent de D66-wethouder. „De opzet om direct door te
bouwen aan'de Vondellaan in 1992 is
niet mogelijk gebleken, temeer daar
er ook een ander - ruimtelijk - aspect
om de hoek is komen kijken. Te weten de waarschijnlijke herindeling
van het hele gebied ten noorden van
het station Zandvoort, hetgeen op
zich weer een goede ontwikkeling is.
Alleen moeten we even pas op de
plaats maken", stelt de wethouder.

Stationsplein

ZANDVOOET - De Zandvoortse politie zal overlast
van vuurwerk komende
weken op een speciale wijze aanpakken. In de periode tot en met 15 januari
worden jongeren die deze
overlast veroorzaken, zoveel mogelijk naar het
Halt-bureau
verwezen.
Vuurwerk mag alleen maar
afgestoken worden op oudjaarsdag van 8 uur 's morgens tot 2 uur 's nachts.
Jongeren die buiten de toegestane tijden vuurwerk 'voorhanden hebben' en/of dit afsteken,
worden meegenomen naar het
politiebureau, waar zij het resterende vuurwerk zelf in een ton
met water mogen gooien. Dat
geldt ook bij het'afsteken van
verboden vuurwerk. Daarna
maakt de politie een procesverbaal op en worden de jongeren
doorverwezen naar het Halt-bureau. Dit geeft jongeren de kans
om een boete te voorkomen
door een tegenprestatie te léveren. Vaak betekent dit, dat zij
een aantal uren werk moeten
verrichten, meestal gericht op
het ongedaan maken van vandalisme en overlast.
Deze
'vuurwerk-regeling'
geldt voor minderjarigen plus indien zij daarmee samen zijn 'meerderjarigen' van 18 tot 21
jaar. Kinderen beneden de
twaalf jaar gaan naar Halt, op
voorwaarde dat de ouders akkoord gaan..

n
B

Datum

HW

LW

HW

LW

I9dec
20dec
21 dec
22dec

01.06
01.56
02.45
03.31
04.17
05.06
05.55
06.46
07.40

09.25
10.05
11.06
11.36
00.04
00.50
03.25
04.12
04.52

13.25
14.15
15.01
15.47
16.30
17.19
18.07
19.06
20.06

21.35
22.45
23.35

25 dec
26 dec
27 dec

Vliegeren kan in Zandvoort -j -4
dé nieuwe rage worden, voor l l
speels vermaak in de vrije uurtjes.

KI «e «j re o
De watervallen spatten bij- -f o
kans van het scherm af in l O
een Rotterdamse bioscoop. Op de
ATV-pagina verder voor de jeugd
een tekening orn in te kleuren, voor
de ouderen een speciale kerstpuzzle.

Mededeling

12.21
13.06
13.45
14.35
15.23

Vaanstanden:
V
M zat. 21 dec. 11.23 uur
Springtij 22 dec. 15.47 u NAP+128 cm

4
4
4
4
4

In verband met Oud & Nieuw verschijnt het Zandvoorts Nieuwsblad niet op donderdag 2 januari,
maar op dinsdag 31 december.
Daarom verzoeken wij u uw advertentie-materiaal uiterlijk dinsdag 24 december om 12.00 uur bij
ons aan te leveren en uw redactiekopij uiterlijk op maandag 30 december om 9.00 uur.

• Een aantal medewerkers van de gemeentesector Eigendommenbeheer is afgelopen dagen druk bezig geweest om
het dorpscentrum alvast in kerststemming; te brengen. Op en rond het Raadhuisplein werd een tiental groene en wit
gespoten kerstbomen neergezet, versierd met rood geschilderde eikeitjes. De bomen sluiten goed aan bij de grote
kerstboom op het Raadhuisplein, van Ondernemers Vereniging Zandvoort, en die van 'Het wapen van Zandvoort' op
het Gasthuisplein.

Directeur Circuit Park Zandvo&rt:

'Duinbehoud trekt verkeerde conclusies'
ZANDVOORT - De Stichting
Duinbehoud heeft in haar rapport 'Zee, zand en zorgen', een
aantal onjuiste conclusies getrokken. Dat zegt circuitdirecteur J.C.J. Ernst, in antwoord
op de begin deze maand verschenen knelpuntennota over
de toestand van de duinen.
Hierin wordt een aantal nadelige gevolgen opgesomd, die het
circuit, zou hebben voor het
omliggende gebied.
„Het Circuit Park Zandvoort is
van mening dat de Stichting Duinbehoud, bij een objectieve benadering,
met het opstellen van haar rapport
rekening had moeten houden met de
ontwikkelingen, die inmiddels in

4
4
4
4
4
4
HOGEWEG 67- ZANDVOORT
4
TEL. 02507-18703
4
TEL. 023-359473
4
AUTOTEL. 06-52804326
Wij wensen al onze leerlingen
4
prettige Kerst en een gelukkig 1992..
4
EIG.: E.W. NEHLS
GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN HAARLEM E.O. 4
OOK VOOR SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN
4

AUTORIJSCHOOL

Te vroeg vuurwerk
'bestraft' door Halt

23 dec
24 dec

'Ik houd van pionieren' zegt
n
Simon Paagman, directeur
O
Zandvoort Promotie. En dat is maar
goed ook: hij is de eerste gast in
een nieuwe rubriek in deze krant.

gang zijn gezet", zegt directeur
Ernst. Hij wijst erop dat er al 45 jaar
in Zandvoort een bestaande inrichting is, die dienst doet als circuit.
„Inmiddels zijn er maatregelen getroffen om de geluidsbelasting te beperken, door dempers voor diverse
raceklassen voor te schrijven", zegt
Ernst. De geluidsbelasting zal volgens hem verder teruggedrongen
worden door de compactere vorm
van het toekomstige circuit, geluidswallen en voorzieningen aan de
noordzijde. „De nationale autoraces
blijven volgens de gegevens van het
milieu-effectrapport binnen de
norm voor stiltegebieden", aldus de
circuitdirecteur, uitgaande van de
'meest milieuvriendelijke' circuitvorm.

Vliegtuiglawaai

Dagelijks geopend van 11.00-18.00 uur
Zondag van 13.00-17.00 uur
Maandag gesloten
HALTESTRAAT 45, ZANDVOORT

Waterstanden

'

Termes verwacht dat het 'regionale budgethoudersschap van de gemeenten Zuid-Kennemerland' de
komende maanden haar beslag zal
krijgen. „Dan kan de gemeente
Zandvoort door de zogenaamde
spaarmogelijkheid na l januari flexibeler optreden, met betrekking tot
het invullen van haar bouwplannen". Volgens WD-wethouder Van.
Caspel zal het college naar sociale
woningbouw 'streven'. Dat beloofde
hij de gemeenteraad dinsdagavond.
De meerderheid is van mening dat
er in ieder geval een aantal huuren/of premiekoop-woningen moet
komen. Of dat lukt is niet zeker,
omdat de planóntwikkeling start
met, een tekort van ruim twee miljoen gulden. Van Caspel kon dan
ook geen garanties geven.
Omdat de subsidies in de woonsector onder druk staan moet bij
woningbouw in de toekomst de-doelgroep mogelijk strenger geselecteerd worden. Momenteel gebeurt
dat op basis van inkomen. Maar de
bovengrens is daarbij 'niet echt laag'

Wat registratie en puntentoewijzing betreft moet Zandvoort zoveel
mogelijk op één lijn komen met de
omliggende gemeenten, omdat de
woningbouw in de toekomst waarschijnlijk regionaal geregeld gaat
worden. „We zullen als regiogemeenten over een aantal jaren elders moeten bouwen, ook voor onze
woningzoekenden die niet in staat
zijn een eigen woning financieel-te
behappen", aldus Termes. Ook
EMM is zich al op het een en ander
aan het beraden. „Ik denk dat we
redelijk op hetzelfde spoor zitten als
de gemeente", bevestigt EMM-voorzitter Marijke Herben. „En dat is
goed, natuurlijk, want we hebben
een gezamenlijke verantwoordelijkheid".

Geld
Het bestuur van de Hervormo
de Kerk is naarstig op zoek
O
naar geld om met de noodzakelijke
restauratie te kunnen beginnen.

4U4MM444444444444444444444444

Volgens Ernst is het circuit niet
het enige wat invloed heeft op de
rust of onrust in de duinen, waardoor deze niet als stiltegebied kunnen worden aangewezen. „Overige
-geluidsbronnen als verkeerslawaai,
vliegtuiglawaai en spoorweglawaai
staan dit in de weg". Respectievelijk
wijst hij op de boulevard en de Zeeweg, de aanvliegroute Schiphol en
de spoorlijn Zandvoort/Haarlem.

Bodemonderzoek
Ernst ontkent ten stelligste dat de
bodem verontreinigd is als gevolg
van de race-activiteiten. Eerder gedaan bodemonderzoek, onder andere onder het huidige Gran Dorado-terrein, zou dat bevestigen. „Het

Circuit Park is zich wel degelijk bewust, dat zij activiteiten organiseert
aan de rand van een grondwaterbeschermingsgebied. In dat kader
wordt door het circuit op geheel vrijwillige basis een milieubeheerplan
voor de inrichting opgesteld en uitgevoerd".
;,We stellen niet zo zeer het circuit
maar meer de gemeente verantwoordelijk", reageert Mare Janssen
van de Stichting Duinbehoud. „Die
neemt het voortouw bij het opstel-

Redactie en commercie
Weekmedia

len van een bestemmingsplan. Maar
bodemverontreiniging geeft een circuit altijd, al is het maar door de
ongelukken die gebeuren. Daarbij
lekt altijd brandstof of olie weg, de
grond in.
Daarnaast kunnen wij alternatieven
bedenken die nog milieuvriendelijker zijn, maar die zijn nooit onderzocht. Onder andere: races zonder
een aantal internationale motorraces en Grand Prix. Want die kan
absoluut niet, zo dicht bij een natuurgebied".

Namens iedereen
van

HALTESTRAAT 20
ZANDVOORT-HOLLAND

Drie jaar cel voor schietpartij
dammer raakte wel een toevallige
passant, de 25-jarige Zandvoorter.
Deze werd in zijn rechteroog geraakt en is voor de rest van zijn le- £ Prettige Kerstdagen
ven aan dit oog blind. De rechtbank %<l
Kerstnacht en
achtte poging tot doodslag bewezen jjj 2e Kerstdag geopend
en veroordeelde de schutter tot drie
De 28-jarige Amsterdammer had jaar gevangenisstraf met aftrek van
op 26 juli in de Haltestraat het pi- voorarrest.
stool getrokken tijdens een ruzie,
ontstaan rond een tasjesdiefstal in
een Zandvoortse horecagelegenheid. Tijdens de zitting voor de
Haarlemse rechtbank verklaarde hij
dat hij degeen met wie hij ruzie had,
bang had willen maken. Die dook
echter snel weg, toen hij zag dat de
ander de trekker wilde overhalen.
Dat was hem snel genoeg gelukt
door zijn oorlogservaring in Libanon, zo verklaarde de man.

ZANDVOORT - De Amsterdamse schutter die deze zomer
een 25-jarige Zandvoorter voor
zijn hele leven verwondde, is
veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar.

Het echtpaar Harder verhuist van
het oudste en enige vooroorlogse
complex van EMM, de Burgemeester Beeckmanstraat, naar het allernieuwste complex, waar het één van
de twaalf seniorenwoningen betrekt.
Dit blok woningen ligt op de hoek
van de Vondellaan en de Van Lennepweg. Mevrouw Harder was voor
deze gelegenheid, na extra inspanning van doctoren en verplegend

Het tweede schot van de Amster-

personeel, zelfs enkele dagen eerder ke gevel uitsteekt, is er ruim uitzicht
uit het ziekenhuis teruggekeerd dan zowel naar voren als naar één zijaanvankelijk de bedoeling was.
kant.
„Het is een schitterende woning",
zegt zij. „Een grote woon- en een
slaapkamer, plus een logeerkamer
voor m'n kleinkinderen". Bij buitenstaanders maakt vooral de voorgevel indruk: door de constructie van
het voorraam, dat buiten de eigenlij-

BROSSOBS SCHOENEN
Zandvoort
Haarlem

Samenwerking
In totaal zijn er twaalf seniorenflats, twaalf flats voor starters en 31
eengezinswoningen opgeleverd en
toegewezen. Deze werden voor de
eerste keer in een zorgvuldig samenwerkings- en besluitvormingsproces
door gemeente en EMM gezamenlijk geadverteerd en toegewezen, aldus EMM-voorzitter Marijke Herben. Wat dat betreft spreekt zij van
een 'uitstekende samenwerking'
tussen beide instanties.
EMM is via de keuze van 'haar'
architect, Wagner uit Amsterdam,
vroegtijdig betrokken bij de vaststelling van het stedebouwkundig plan.
„Er kwam een uitstekend plan",
vindt de voorzitter. De woningen
zijn volgens haar erg in trek, onder
andere door het ontwerp en de relatief gunstige huur.
Zij vertrouwt erop dat de gemeente
snel de bestrating zal voltooiien, momenteel is een aantal garages nog
onbereikbaar voor de auto.

Overleden
De woningen zijn klaar, elf maanden min één dag na de start. Die
vond plaats op 17 januari van dit
jaar, met symbolische handelingen
van wethouder Van Caspel, NWR-directeur Kempen en de heer Schutte
van de Stichting Kapklus, indertijd
opgericht in verband met het clubhuis op deze velden. Schutte is afgelopen jaar overleden. „Wij zijn blij
dat wij hem toch nog hebben kunnen vragen bij een plechtigheid op
de grond, waar hij zo nauw bij be• Het echtpaar Harder kreeg als laatste de sleutel uitgereikt van een splinternieuwe seniorenwoning, op de hoek trokken was", aldus Marijke HerVondellaan/Van Lennepweg.
Foto Bram siijnen ben.

„*
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EMM klaar met woningbouw De Meeuwen
ZANDVOORT - Het echtpaar P. Harder heeft maandag
de sleutel in ontvangst mogen
nemen, van de laatste voor
Eendracht Maakt Macht opgeleverde woning op het complex
De Meeuwen. Precies elf maanden min één dag na de start
van de bouw, aldus EMM-voorzitter Marijke Herben.

^

zondags geopend

die krant moet ik hebhen.
Natuurlijk,
Omdat ik graag wil weten wat zich in mijn
omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00
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Daarna word ik abonnee en betaal per
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* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-668.13.00.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam. l' hoeft geen post/egel te plakken.
8 "710371"017003
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FAMILIEBERICHTEN
Bedroefd geven wij kennis dat toch nog onverwacht van ons is heengegaan onze lieve vader,
schoonvader en opa

Pieter Hendrik Terol

weduwnaar van
Diederika Johanna Terol-Loos
op de leeftijd van 80 jaar.
Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging,
die hij in „Het Huis in de Duinen" heeft ontvangen.
Kinderen en kleinkinderen.
Zand voort, 10 december 1991
Correspondentieadres:
P. H. Terol
Van Ostadestraat l
2042 VR Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels in besloten kring
plaatsgevonden.

Daar was Ibis.
in een wolk van dons en vleugels.
Zijn zilveren ogen keken haar aan.
„Is het geen tijd?", vroeg hij vriendelijk.
Verheugd knikte ze. te moe om te spreken.
Terwijl hij haar zachtjes opnam vulde
zij één traan met alle liefde die ze
had voor hen die achterbleven.
Op 12 december is overleden, onze Anneke.
Anna Frederika Jacoba Hubert-Draijer
Geboren 19 juli 1932
Ted
Carla
Mam
Carla en Geert
Aafke
2042 GC Zandvoort, december 1991
Paradijsweg 9
De crematie heeft 16 december plaatsgevonden.

Vier jaren na het overlijden van zijn geliefde
echtgenote is hij vredig ingeslapen, zittende op
zijn vaste plaats voor het raam, dat hij in vrede
moge rusten

„Want ik bon ar zeker van, dat het lijden
van de tegenwoordige tijd niet opweegt
legen de heerlijkheid die over ons
geopenbaard zal worden."
Romeinen 8 : 18
Moegestreden is op zondag 15 december 1991 ingeslapen mijn dierbare man, onze innig geliefde
vader en grootvader

Herman Adriaan (Ted) Gerritsen

gepensioneerd Ass. Resident in het
voormalig Ned. Indie
op de leeftijd van bijna 85 jaar.
M. J. Gerritsen-van Es
Willeke en Gerard
Jos en Bob
Maud en Sander, Harro
de Ruyterstraat 2, flat 4,
2041 HJ Zandvoort.
Mijn man is overgebracht naar het Uitvaartcentrum, Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.
De begrafenis zal plaatsvinden vrijdag 20 december om 14.00 uur op de begraafplaats Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 6 te Driehuis.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in één
van de ontvangkamers.

Tot onze grote droefheid, ging op 11 december
1991, onverwacht van ons heen, onze geliefde
zuster, schoonzuster, tante en oudtante

ADVERTENTIES
Dames
ook u kunt
mooie nagels hebben
Niet van echt
te onderscheiden.
In leder gewenst
model en lengte

Haltestraat 56 A,
Zandvoort

Riek de Smit

lek 02507-13618

voor afspraken
JM COIFFEURS
Kerkstraat 22,
Tel. 14040

Lieve Tante Bep

Je was mijn levensmaatje

Dag lieve Bep
Ik zal je erg missen
Corrie

Hetgemeenteèestuurvan Zandvoort nodigt de inwoners
van Zandvoort uit voor ongebruikelijke

ieuzvjaarsreceptie

-

op
donderdag 2j anuari 1992.

023^15855

J. G. Anderson
huisarts
Afwezig tot 2 januari 1992
En van 17 januari 1992 tot 5 februari 1992
Waarneming
C. A. Jagtenberg, tel. 13355
F. Weenink, tel. 12499
Spreekuren vgls. afspraak

De receptie wordt gehouden in de.
tRaadzaalvan Het 1(aadhw$l
ingang 3(aadhuisp(ein,
van 19.00 tot 20.30 uur.

In verband met de feestdagen zijn de gemeentelijke gebouwen enkele dagen
gesloten.
De beide Kerstdagen, 25 en 26 december, zijn alle afdelingen gesloten.
Ook vrijdag 27 december zijn alle afdelingen gesloten, behalve de afdeling Reiniging.
Maandag 30 december en dinsdag 31 december zijn de gemeentelijke afdelingen gesloten, behalve voor aangifte van geboorte of overlijden. Op beide
dagen kunt u hiervoor op het Raadhuis terecht van 9.00 tot 10.00 uur. Ook de
afdeling Reiniging is open. Voordeze dagen geldt het normale vuilophaalschema.
Woensdag 1 januari 1992 zijn wederom alle afdelingen gesloten.

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

Vanaf donderdag 2 januari zijn alle afdelingen weer op de gebruikelijke tijden
bereikbaar.

Wijziging ophalen huisvuil/grofvuil
In verband met de feestdagen is het ophaalschema voor huisvuil en grofvuil
gewijzigd.
Grofvuil 25 december (vrijdagwijk)
Huisvuil 26 december (donderdagwijk)
Grofvuil 1 januari (maandagwijk)

PROVINCIE

Noor</-/Do//ond

naar 22 januari 1992
naar 27 december 1991
naar 5 februari 1992

Verplaatsing weekmarkt

BEKENDMAKING

In verband met de komende feestdagen heeft de gemeente besloten de weekmarkt van woensdag 25 december te verplaatsen naar
dinsdag 24 december 1991.
De markt duurt die dag tot 15.00 uur.
De marktdag op 1 januari 1992 komt te vervallen.
De eerste marktdag in 1992 is dan weerop woensdag 8 januari.

WAAROM BETAALT
U BIJ EEN ANDER
MEÉRVOPR
HETZELFDE PRODUKT
Euro loodvrij
ƒ l ,77
Super benzine ƒ l ,92
Diesel
ƒ1,12

SERVICESTATION
(bij Palace Hotel)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat op
de secretarie van de gemeente Zandvoort en in het Provinciehuis
(de dienst Milieu en Water, Houtplein 33) te Haarlem, gedurende
de periode van 20 december 1991 tot en met 21 januari 1992,
voor een ieder ter inzage ligt het verzoek van J. Jacobs en Zoon
te Zandvoort om ontheffing van de verbodsbepalingen vervat in
artikel 3, eerste lid, sub a, b en d, van de Verordening Grondwaterbeschermingsgebieden Noord-Holland voor het uitoefenen van
een metaalbewerkingsbedrijf, gelegen aan de Kochstraat 6 te
Zandvoort (395/028/01).
Gedurende deze periode kan iedere belanghebbende schriftelijke
bezwaren tegen het verlenen van de ontheffing indienen bij gedeputeerde staten voornoemd (Postbus 123, 2000 MD Haarlem).

Drank- en Horecavergunning
(art. 3c lid 1 Drank- en Horecawet)
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een Drank- en Horecavergunning te verlenen voor:
- Stichting Activiteiten Centrum 't Stekkie
- Stichting Sociëteit De Manege.
De ontwerp-vergunning ligt gedurende één maand na publikatie in dit blad ter
inzage bij de sector Grondgebied, afdeling Algemeen Bestuur, Raadhuiplein 4.
De afdeling is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.0-12.30 uur.
Gedurende deze termijn worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld
hun zienswijze hieromtrent naar voren te brengen.

Verleende bouwvergunningen

Degene die zijn bezwaren tijdig kenbaar heeft gemaakt, alsmede
degene die het verzoek om ontheffing heeft ingediend, worden
indien zij daartoe de wens te kennen geven, door gedeputeerde
staten gehoord.

141B-91 Zuiderstraat 10 - vergroten garage en plaatsen kap
Verzoek tot wijziging verleende bouwvergunning 121 B-91 - verplaatsing 1
Billboard van hoek Ir. Friedhoffplein naar hoek Van Lennepweg/Tollensstraat.

Haarlem, 19 december 1991.

Belanghebbenden, die door een vergunning rechtstreeks in hun belang menen
te zijn getroffen, kunnen op grond van de Wet Arob binnen dertig dagen na verschijnen van dit blad een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 2,2040 AA Zandvoort.

EJTUTl

19 december 1991

woningbouwvereniging eendracht maakt macht
VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR

Waterleidingbedrijf
Zuid-Kennemerland
Het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland is
gesloten van 27 december 1991 tot en met
3 januari 1992.

In geval van storing in de drinkwatervoorziening
kunt u het bedrijf bereiken via
telefoonnummer 023-240424.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon
DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

;e
Daar ligt onze belangrijkste
taak en dienstverlemng.
|fe Daarnaast kunt u bjj orts
Uitvaartverzekering

NiVO-POLis
We zullen Uw liefde en hartelijkheid missen.
Geert Nelleke
Shiela Jaimy
Sacko Els
Jelle
Femke Ronald

FABRIEKSOPRUIMING

Vrijetijdskleding

Bep

Anna Elisabeth Faber-Molenaar
weduwe van Keimpe Tjeerd Faber
op de leeftijd van 72 jaar.
Haarlem:
Floris Faber
Zandvoort:
Annelies Schekkerman-Faber
Peter Schekkerman
Kim, José
Haarlem:
George Faber
Marjon Faber-Scholtz
Bart, Renée
Zandvoort, 16 december 1991
Kostverlorenstraat 14
Correspondentieadres: F. T. Faber
Berkenrodestraat 26, 2012 LB Haarlem.
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 20 december a.s. om 11.30 uur in het crematorium
„Velsen" te Driehuis-Westerveld.
Mama is opgebaard in het Uitvaartcentrum
Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.
Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats „Westerveld".

Kerst en Nieuwjaar

Zijlweg183Tel.Q23-315855 (DAG EN NACHT)
opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7'Zandvoort

BN'NBN

Aanvragen en opzeggingen kunnen in die week
niet in behandeling worden genomen.
De zin van het leven is
de dn in het leven.
Wij zijn bedroefd dat na een welbesteed leven
van ons is heengegaan onze geweldige moeder
en oma

mnmmi
? ASSCXZIATIE UITVAART VERZORGING

J';^""'^BiJ-X-•..;•'•:•'

Diderika Hendrika van den Bos
18 oktober 1921
11 december 1991
Zandvoort:
J. van den Bos
S. van den Bos-Kooyman
Bredevoort:
L. N. van den Bos
J. C. L. van den Bos-van Eerden
Zandvoort:
S. van den Bos
C. M. van den Bos-ter Wolbeek
Diever:
H. van de Bos
C. J. van den Bos-Dees
Nichten en neven
Achternichten en -neven
Zandvoort, 16 december 1991
„Het Huis in de Duinen"
Herman Heyermansweg 73
Correspondentieadres: S. van den Bos
Heimansstraat 10 2041 BN Zandvoort
De rouwdienst en de begrafenis hebben heden
plaatsgevonden in de aula en in het familiegraf
op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

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

Sluiting gemeentelijke gebouwen

Egbert Jongsma
in de ouderdom van 88 jaar.
Kinderen
Kleinkinderen
En achterkleinkinderen
14 december 1991
Correspondentieadres:
E. H. C. Jongsma
Wilhelminaweg 44
2042 NR Zandvoort
De bijzetting in het familiegraf heeft op woensdag 18 december plaatsgevonden op de algemene
begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.

Fa. Frank

.-•H

uitvaartovereenkomst
^Vraag rustig vrijblijvend
alle inlichtingen bij:

Secretaris LBosmanstraat 40
2041 KT Zandvoort,
TeL 02507-17244

1. Flemingstraat 32, huur ƒ672,61 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met C.V. pp de 1e verdieping.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten
minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijke) bruto maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4035,- zijn.
2. Flemingstraat 144, huur ƒ641,67 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met C.V. op de 2e verdieping.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten
minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijke) bruto maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ3835,- zijn.
3. Lorentzstraat 167, huur ƒ685,08 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten
minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijke) bruto maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 4076,- zijn.
4. Lorentzstraat 347, huur ƒ675,11 per maand (excl. stookkosten)
4-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten
minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijke) bruto maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ 4035,- zijn.
5. Nic. Beetslaan 60, huur ƒ 424 ,'98 per maand
3-kamereengezinswoning
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten
minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijke) bruto maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ2655,- zijn.
6. A. J. v.d. Moolenstraat 55 rd, huur ƒ 677,87 per maand
4-kamerbovenduplex
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten
minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijke) bruto maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ4295,- zijn.
7. RECTIFICATIE
J. P. Heyeplantsoen 6, huur ƒ 536,77 per maand
3-kamereengezinswoning met C.V.
Toewijzing aan 2-persoonshuishoudens en (onvolledige) gezinnen ten
minste bestaande uit 2 personen.
Het (gezamenlijke) bruto maandinkomen voor deze woning mag max.
ƒ3380,- zijn.
8. Garage Keesomstraat C.
Huur ƒ 69,49 per maand. Toewijzing aan de huurders van de flatwoningen aan de Keesomstraat.
9. Garage Sophiaweg TL.
Huur ƒ 69,49 per maand. Toewijzing aan de huurders van de flatwoning
aan de Sophiaweg.
10. Parkeerplaats Mr. Troelstrastraat K.
Huur ƒ26,38 per maand.
De toewijzing zal geschieden op basis van het lidmaatschapsnummer.
Bij het tekenen van de huurovereenkomst dient de nieuwe huurder/huurster de op zijn/haar naam gestelde kentekenbewijzen deel 1, 2 en 3 alsmede het rijbewijs te tonen.
Reactie: uiterlijk dinsdag 24 december 1991 vóór 12.00 uur schriftelijk bij
EMM, voorzien van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: tussen dinsdag 7 januari en vrijdag 10 januari
1992 in het gevelkastje ten kantore van EMM.
Toewijzingscnteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM.

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

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

Waterleidingbedrijf
Zuid-Kennemerland
TARIEVEN PER 1 JANUAR11992 (incl. B.T.W.)
Vastrecht per perceel per jaar
(klein verbruik)
Kollektieve bemetering
Gemeente Bloemendaal
Gemeente Haarlem
Gemeente Velsen
Gemeente Zandvoort

f 57,24
f 76,32
f54,06
f 63,60

Individuele bemetering
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Bloemendaal
Haarlem
Velsen
Zandvoort

f 82,68
f 95,40
f73,14
f 85,86
Prijzen per m3

Gemeente Bloemendaal
Gemeente Haarlem
Gemeente Velsen
Gemeente Zandvoort

2,16
2,12
2,16
2,16

Een nieuwe definitieve standaardaansluiting kost f 660,(excl. B.T.W.).
Bij de totstandkoming van het bedrijf per 1 januari 1985 hebben bqvengenoemde gemeenten besloten, dat de gemeentelijke tarieven in tien jaar
tijd zullen groeien naar één tarief voor het gehele voorzieningsgebied.
Meer informatie over de tarieven vindt u in de Tariefbepalingen 1992,
de Algemene Voorwaarden 1990 en de Aansluitvoorwaarden 1985.
Deze zijn gratis te verkrijgen bij het bedrijf.
Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland
Postbus 6085
2001 HB HAARLEM
tel. 023-240424.
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Kerkbestuur hard op zoek naar donateurs en sponsors

Restauratie Hervormde Kerk
meer dan een half miljoen
ZANDVOORT - De Hervormde Kerk, aan het Kerkplein, moet
voor meer dan een half miljoen gerestaureerd worden. Onder
andere het dak is sterk aangetast. Dat blijkt uit een onderzoek
van de Monumentenwacht van Noord-Holland. De werkzaamheden moeten op korte termijn verricht worden. In verband
daarmee is de kerkgemeente naarstig op zoek naar financiële
steun van particulieren en eventueel het bedrijfsleven.
Het kerkgebouw heeft veel te lij- mijn plaats te vinden om verder verden gehad van de weersinvloeden, val van het kerkgebouw te voorkozo blijkt uit het onderzoek dat de men. Financieel is dat echter een
Monumentenwacht in opdracht van probleem, omdat de subsidie waarhet College van Kerkvoogden heeft schijnlijk over minstens vijf jaar
verricht. Dat betekent dat de buiten- wordt uitgesmeerd. „Wij moeten alkant een grondige opknapbeurt les voorfinancieren", bevestigt de
moet ondergaan. Ook het houtwerk kerkvoogd. De Hervormde Kerk
van het dak is aangetast, onder de heeft daarom het rekeningnummer
dakpannen was geen isolerende laag 56.58.39.829 bij de ABN/AMRO-bank
aangebracht, zoals dat tegenwoor- geopend, ten name van het OBR
dig gebeurt. De dakgoten zijn enige Fonds. Het postrekeningnummer
tijd geleden al gerepareerd.
van de bank is 4000.
Op de 'gemeenteleden' van de
De kerkbezoekers hoeven echter kerk is een dringend beroep gedaan,
absoluut niet bang te zijn dat het om een financiële bijdrage te stor• Bij het optreden als Bloemenmeisje hoort natuurlijk veel reizen.
dak naar beneden komt. „Er moet ten. „Maar we hopen ook dat andere
wel op korte termijn wat aan gebeu- mensen een bijdrage willen léveren", aldus kerkbestuurder Cors ren", aldus Van der Mije. „Mensen
van der Mije Pzn. „Ik denk dat we die graag willen dat het kerkgebouw
daar eind volgend jaar wel mee moe- behouden blijft", zegt hij, wijzend op
ten beginnen".
de vele andere functies die het
Ook binnen moeten er restauratie- bouwwerk voor de Zandvoortse gewerkzaamheden verricht worden. meenschap heeft. De Hervormde
Zo is de Grafkapel van Paulus Loot Kerk, het enige echte 'monument'
ZANDVOORT/HAARLEM - Gezocht: bloemenmeisjes. Met week, niet alleen in het weekend." aangestast door zout en vocht, dat dat Zandvoort rijk is, kan tegenHet werk als taloemenmeisje is op door de muren is doorgeslagen. De woordig wel 'multifunctioneel' gedeze kreet roept de regionale VVV representatieve meisjes van
rond de achttien jaar op, om zich aan te melden als bloemen- vrijwillige basis en dat betekent dat kapel is momenteel afgeschermd noemd worden. Zo wordt het gefinanciële vergoeding gebo- omdat deze een a twee jaar moet bouw al vele jaren gebruikt voor bijmeisje. Een team van tien tot twaalf bloemenmeisjes vormt ook er geen
wordt. De VVV laat wel weten drogen.
voorbeeld de dodenherdenkingsvolgend jaar weer het gezicht van de regionale VVV Zuid-Kenne- den
dat veel meisjes in hun latere werkDe restauratieplannen worden -bijeenkomsten, én voor de muziekmerland.
kring met de opgedane ervaringen binnenkort ingediend bij de gemeen- uitvoeringen
van
diverse
Ellen Brantjes, marketing-mede- menmeisjes een belangrijk instru- hun voordeel doen.
te, die deze moet doorsluizen naar verenigingen.
werkster van de VVV in Zandvoort ment voor de promotie van Zuidde Monumentenzorg. Als de planvertelt dat de meisjes voor een jaar -Kennemerland in Nederland, maar
Meisjes die meer willen weten nen worden goedgekeurd, krijgt de
worden aangesteld. „Het seizoen ook in het buitenland. Het team over het vak 'bloemenmeisje', kun- Hervormde Kerk waarschijnlijk
ZANDVOORT - Het Zandstart op 21 maart en bij die seizoen- wordt ingezet bij handels- en consu- nen bellen met mevrouw E. Kraak, subsidie voor de werkzaamheden. voortse radiostation ZFM versopening zal het team al aanwezig mentenbeursen, produktpresenta- de vaste begeleidster van het promo- Het is echter onbekend hoeveel dat zorgt vanaf maandag 23 dezijn."
ties, ontvangsten en congressen-. Zo tieteam (023-273915 na 19.00 uur) of zal zijn. „Dat moeten we afwach- cember meer dan een week
zullen de meisjes de regionale VVV met Eveline van der Stuyt of Ellen ten", zegt voorzitter Hellemans van
De VVV is op zoek naar meisjes vertegenwoordigen tijdens beursen Brantjes (02507-12262). Wie in aan- de Commissie Onderhoud-, Bouw- lang een live-programma, ge'met een charmant voorkomen', die in Antwerpen en Keulen, maar ook merking wil komen voor het promo- en Restauratie (OBR) Fonds Her- durende 24 uur per etmaal.
over veel vrije tijd beschikken, bij- bij uitwisselingen met de zusterste- tieteam moet zo snel mogelijk een vormde Kerk Zandvoort/Bentveld. Middels een rechtstreekse uitvoorbeeld scholieren en studentes. den van Haarlem: Osnabrück in briefje sturen, met recente pasfoto „In ieder geval zullen we zelf wel zending kunnen de luisteraars
Ze moeten niet alleen genoeg vrije Duitsland en Angers in Frankrijk. en gegeven zoals schoolopleiding, en enige enige tonnen moeten hebben". zoeken naar een Kerstman.
tijd hebben, maar ook een redelijke Ellen Brantjes: „In het voor- en na- confectiemaat naar de regionale
De totale kosten zijn geraamd op
talenkennis en kennis van de cultu- jaar zijn de bloemenmeisjes ook VVV Zuid-Kennemerland, ter atten- 506.668 gulden. „Gelukkig hoeft niet
De live-programmering duurt van
rele aspecten van Zuid-Kennemer- elke zaterdagmiddag present in het tie van de afdeling Promotie en Mar- alles tegelijk te gebeuren", zegt Van maandag 23 december acht uur 's
land, zoals de verschillende musea. centrum van Haarlem. Verder vindt keting, postbus 212, 2040 AE in der Mije. Toch dienen de restaura- morgens tot l januari twaalf uur 's
Volgens de VVV vormen de bloe- het werk plaats op alle dagen van de Zandvoort.
tiewerkzaamheden wel op' korte ter- avonds. Volgens de ZFM-redactie

Bloemenmeisje bij de WV Zuid-Kennemerland:

'Druk maar leuk vrijwilligerswerk'

NZH-chauffeur op ludieke wijze de VUT in
ZANDVOORT - Collegabuschauffeurs van de NZH hebben woensdag op een wel zeer
ludieke wijze afscheid van
Theo Loogman genomen. Politie en brandweer moesten er
aan te pas komen om de scheidende Loogman duidelijk te
maken dat het echt zijn tijd
was om af te stappen.
Buschauffeur Loogman ging de
VUT in en dat moest worden gevierd. Alleen het tijdstip, daar had de

scheidende Loogman geen rekening het 'slachtoffer', dat nietsvermoe- door de bevelvoerende commandant
mee gehouden. Zelf dacht hij dat het dend met lijn 81 naar Haarlem op verwittigd dat het hier om een grap
feest een dag later plaats zou vinden, weg was, door de politie tot staan ging en dat de bus niet in brand
maar omdat het een verrassing gebracht onder het mom dat hij te stond. Terwijl Loogman nog van vermoest zijn, werd het een dag eerder hard reed. Op hetzelfde ogenblik bazing moest bijkomen, arriveerde
gevierd. Collega's en chefs hadden kwam ook de brandweer eraan met ook een oude /versierde stadsbus
alles achter zijn rug om geregeld en loeiende sirene om Loogman uit zijn met familie en bekenden. Na ruim 25
geheim weten te houden. De schei- bus te spuiten. Dit werd symbolisch jaar mocht Loogman zijn laatste rit
dende Loogman was een bekende gedaan door Jacqueline Hekker die rijden naar het station te Haarlem in
verschijning op de lijnen 80 en 81 en zijn plaats in zou nemen.
de bus waar hij zoveel herinnerindus werd de 'overval' in Zandvoort
Passagiers werden onmiddellijk gen aan heeft overgehouden.
gehouden.
De politie en de brandweer voelden wel wat voor deze grap. Voorbij
de rotonde aan de boulevard werd

j Kerkdiensten
Weekend:
21/22 dec. en
Kerstdagen 1991
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Zondag 10.00 uur: Viering Heilig
Avondmaal, ds. J.A. van Leeuwen,
m.m.v. fluit-ensemble.
Dinsdag 24/12 23.00 uur: Kerstnachtdienst, ds. J.A. van Leeuwen, m.m.v.
Hervormd Kerkkoor en Jongerenkoor.
Woensdag 25/12 10.00 uur: Eerste
Kerstdag, ds. J.A. van Leeuwen,
m.m.v. Hervormd Kerkkoor en Muziekgroep.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: (Vierde Adventszondag) ds. C. van de Vate.
Woensdag, Eerste Kerstdag, 10.00
uur: ds. C. van de Vate.

voor en met kinderen, pastor Cl. van
Polvliet
Om 23.00 uur: Kerstnachtviering,
pastor Cl. van Polvliet m.m.v. koor.
(Geen kaarten nodig).
Woensdag, Eerste Kerstdag, 10.30
uur: pastor Kaandorp
15.00 - 15.45 uur: Kindje Wiegen.
Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: drs. I. Clement
(Oec. kerstviering)
Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218,
Haarlem):
Zondag 10.30 uur: Morgendienst, ds.
A. Snijders
Zondag 17.00 uur: Kinderkerstfeest
Dinsdag 24/12 22.00 uur: Kerstnachtdienst, ds. A. Snijders
Woensdag 25/12 10.30 uur: Kerstmorgendienst, ds. A. Snijders
Jehova's Getuigen:
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Haarlem. Zat. 17.00 - 19.00 uur en
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
van Rongen, L. Meeszstraat 14,
Haarlem, tel. 023-244553.

dres: Postbus 223, 1420 AE Uithoorn.
Faxnummer adv.verkoop: 02975-61095
Verkoopmanager: M. Chnstiaanse.
Micro-advertenties tel. 020 - 562.6271. Telex
advertenties 10730 PCADV.
Redactie: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel.
02507 -18648. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort. Bij geen gehoor: 0206451515 tijdens kantooruren.
O'ck Piet (red. chef), Mananne Timmer (adj.
chef), Joan Kurpershoek.lvar Dobber.
Abonnementsprijzen: ƒ 15,- per kwartaal; ƒ
27,- per half jaar; ƒ 49,- per jaar. Voor postabonnees gelden andere tarieven. Losse nummers ƒ 1,50.
Opgave abonnementen, verhuizingen,etc:
ma t/m vr 08.30-17 uur, tel (020)-6.68.13.00
Bezorgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 17166
Zandvoorts Nieuwsblad
1941.

is opgericht in

(Archielfoto)

ZFM komt met
Kerstprogramma

de zender de mogelijkheid om kerstwensen uit te spreken, daarvoor kan
tijdens genoemde periode gebeld
worden naar ZFM: tel. 30393.

wordt de bestaande programmering
gedurende deze periode aangevuld
met leuke en gezellige programma's,
die de feestdagen extra glans geven.
Zo wordt op eerste en tweede kerstdag samen met de luisteraars gezocht naar de kerstman en zijn pakjes. Degeen die hier het best in
slaagt, wacht een beloning. Als extra
service naar haar luisteraars biedt

Zaterdag 28 december wordt een
speciale dag voor een aantal muziekliefhebbers. Dan worden de honderd
populairste platen van Europa, van
het afgelopen jaar, gedraaid in hef
programma Euro Breakdown 1991
ZFM i& op elke radio te ontvangen
op 107 FM, met uitzondering van
toestellen die op het kabelnet zijn
aangesloten.

Achter de s

Simon Paagman

'Ik houd van pionieren
Behoorlijk wat mensen in deze
gemeente zijn voor menigeen een
'heel bekend' gezicht geworden.
Door hun werk, hun hobby of door
andere activiteiten. Het Zandvoorts Nieuwsblad gaat op zoek
naar de 'persoon' achter deze mensen, het leven 'achter de schermen'. Deze week: Simon Paagman,
directeur van de Stichting Zandvoort Promotie.

Simon Paagman heeft veel
gezien van de wereld en hij
praat graag over zijn ervaringen. Een paar dingen komen
in een gesprek met hem altijd naar voren: zijn liefde
voor werken en zijn algemene interesse. Maar ook zijn
sociale bewogenheid.

j Weekenddiensten

m

Weekend:
21/22 dec. 1991
+ Kerstdagen
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of - voor info overdag - (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.

Overleden:
Paardebek, Max, oud 80 jaar
Kooij geb. Lubsen, Marretje, oud 99
jaar
Van Schaik, Gijsbertus, oud 83 jaar
Meloen geh. Schilperoord, Geertruida, oud 77 jaar
Bonnier, Johannes, oud 72 jaar
Terol, Pieter Hendrik, oud 80 jaar
Van den Bos, Diderika Hendrika,
oud 70 jaar
Hubert geb. Draijer, Anna Frederika
Jacoba, oud 59 jaar
Jongsma, Egbert, oud 88 jaar
Beek, Johan Gerard, oud 74 jaar
Faber geb. Molenaar, Anna Elisabeth, oud 72 jaar

HUISARTSEN: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B.
van Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover tijdens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van
11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Plieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
Tandarts: Hiervoor de eigen tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
(alléén voor recepten): zaterdag
10.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
de openingstijden alleen in dringende gevallen en na telefonische afspraak. Kerstdagen: Zandvoortse
Apotheek, H.B.A. Mulder, Raadhuisplein, tel. 13185,11.30 -12.30 en 17.00 18.00 uur.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's nachts en in het
weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
de Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
Gombert, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. 02507-14437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Thorbeckestraat 17 te Zandvoort, tel.
15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereni-

Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
NPB:
Zondag geen dienst
Woensdag 25/12 10.30 uur: Kerstdienst verzorgd door eigen leden
Roomskatholieke Kerk:
Zaterdag geen viering
Burgerlijke stand H
Zondag 10.30 uur: Vierde zondag v.d.
Advent, Th. Duijves en Cl. v. Polvliet, zang en meditatieviering Periode:
m.m.v. koren Agatha- en Antonius- 10 -17 december 1991
Ondertrouwd:
/Pauluskerk.
Dinsdag, Kerstavond, 19.30 uur:Til, Robald Eduardo en Millecam,
Sofia Anthonia Johanna
Onstein, Johan en Van Essen, Petra
Van Vliet, Wilhelm Cornelis Warner
en Flinterman, Ingrid
Zandvoorts
Gehuwd:
Nieuwsblad
Lanting, Arthur Peter en Lehn, Claudia
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Geboren:
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op donMarieke, dochter van: Poelstra, Roederdag Uitgave Weekmedia BV Hoofd commercie: J F. Sas. Hoofdredacteur: J.M. Pekellof Lammert Robert en Louët Feisharing.
ser, Nelleke Saskia
Kantoor: Gasthuisplein 12, Zandvoort, tel. Valerie Rianne, dochter van: Van
Limbeek, Johan Frederik en Van
02507 -17166. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort.
der Ham, Lucia Maria
Faxnummer. 02507-30497.
Anneloes Mariëtte Maria, dochter
Kantoor geopend: maandag 13-16 u.; dinsvan: Poelmann, Johannes Henricus
dag 10-13,14-16 u , woensdag 9-11 u ; donderdag 10-12 en 13-17 u., vrijdag 9-12 u.
Antonius Maria en Van den Heuvel,
Advertentieverkoop: Stationsstraat 70,
Daniëlle Angela Maria
1421 AA Uithoorn. Tel 02975-40041. Posta-

• De
Hervormde Kerk
aan het
Kerkplein.

ging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
De SWOZ is na het Kerstfeest enige
dagen gesloten: van 27 december tot
en met 5 januari. Met uitzondering
van donderdag 2 januari, dan is het
kantoor open tijdens het spreekuur
van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Telefonisch spreekuur elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging
EMM:
Klachtentelefoonnummer technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

door Ivar Dobber

S

imon Paagman, de 51-jarige directeur van de Stichting Zandvoort Promotie,
is geen geboren Zandvoorter. Hij groeide op in Haarlem en
woont nu in Heemstede. De belangstelling voor Zandvoort werd
'gekweekt' tijdens zijn jeugd: „Als
scholier ging ik met vrienden naar
Tijn Akersloot in Zuid. Er kon
veel in Zandvoort. Met name daardoor voel ik mij betrokken bij
Zandvoort."
Paagman volgde verschillende
opleidingen. Marketing was zijn
'hoofdvak' en daarnaast heeft hij
ook een opleiding Promotie gevolgd. Toen hij klaar was vertrok
hij voor Nederlandse firma's naar
Portugal om bedrijven op te zetten.
Vanaf dat moment is zijn 'zwerftocht' over de wereld begonnen.
Maar niet alleen voor bedrijven.
Paagman: „Mijn grote hobby is
sport en met name zeilen en tennis. In 1978 heb ik samen met anderen, bijvoorbeeld met Stefan
van de Berg, de promotie van de
surfsport opgepakt. Met hem heb
ik de hele wereld afgereisd. Dat
heb ik gedaan tot 1985."
De sport heeft ook tot gevolg
gehad dat Paagman soms te beluisteren is bij het sportprogramma 'Langs de Lijn'. „Ik versla voor
dat programma surf- en zeilwedstrijden. Dat is begonnen toen ik
met Stefan in 1981 op de Bermuda's was. Toen moest ik plotseling
een live-verslag maken. Dat ging
zo goed dat ze gevraagd hebben of
ik dat vaker wilde doen. Ik maak
ook een programma met klassieke muziek en een actualiteitenprogramma voor een lokale omroep."

Oude liefde
De wegen van Paagman en Van
de Berg scheidden zich. Van de
Berg werd professioneel surfer en
Paagman pakte zijn oude liefde,

• Het Zandvoorts Nieuwsblad 'op zoek naar Simon Paagman
de marketing, weer op. Hij werd bedrijfsconsulent. In het najaar van
1989 werd Paagman benaderd en gevraagd om de Stichting Zandvoort
Promotie gestalte te geven. Dat deed
hij.
Over werken m het algemeen zegt
Paagman: „Mijn werk moet mijn
hobby zijn. Ik ga altijd met plezier
naar Zandvoort toe. Ik ken geen vaste werktijden. Als ik thuis kom. dan
zegt mijn vrouw wel eens: 'Daar heb
je de workaholic met het Zandvoortvirus'." Ondanks dat 'Zandvoortvirus' woont Paagman nog steeds niet
in de badplaats. Hij zegt daarover
„Ik heb er eigenlijk nooit aan go
dacht om in Zandvoort te gaan wo
nen. Er zijn wachtlijsten, maar d.n
is niet de enige reden: ik woon ge
woon goed in Heemstede."
Paagman is de hele wereld over
geweest. Alleen in Afrika is \\\•\ nog
niet geweest: „Daar zou ik nog gr.iag
naartoe willen. Naar landen ?oak
Togo en Ethiopië, om mijn beeld
compleet te maken." Toch vmdl hii
het niet erg dat hij nu regelmatiger
thuis is dan vroeger: ..Doordat ik
veel reisde, was ik alleen in de week
enden thuis. Op een gegeven m o
ment ben je dat wel zat."
Als Paagman thuis is. pakt hij hè;
liefst de krant. Niet een. maar /.ovee'.
mogelijk: „Ik lees alle kranten die ik
maar kan krijgen. Van Vrij Nedei
land tot de Volkskrant en de Tele
graaf. Omdat ik interesse heb in de
Nederlandse en internationale poli
tiek. Ik ben zelf niet politiek geenga

geerd. Ik heb zowel hnk&e a.s
rechtse dictaturen gezien Eigen
lijk heb ik mijn buik vol \v.:i de
politiek In hart en meren 'oer. .k
een democraat. De Panii var. cu j
Arbeid heeft we! star.dpu-ror
waar ik het mee eens ber. "i... •
het CDA en de YYD ook Ir. a..<
partijen zie ik wel iets goed>

Praatavonden
Zijn sociale bewo
klaart hu voor een de
dat h ij een geestelijk
zoon heeft. ..We neb
dochter. Haar op\ot\
we gesehelden ger.o.
opvoeding \ a n or.ze .\
jaar longer is We .,•
gen haar da: .e :•...
;-leeptouu moe>:-v"
eer. gege\en tr.o'v.o:*"
rel i '.nee Toer .-•• ."•
M* h o o. .-.\: \\..•, " v

v
.-s :ïoua
••• v.o: -.er.und
.c M; i g mbile:.\.'. \ieien "
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ZËI^Kp^
24 december sfeervol uw kerstinkopen doen bij candlelight en met live hammondorgelmuziek
(avondkleding voor medewerkers

^

44444444444444444444444444444444

Kwekerij

P. van KLEEFF
Van Stolbergweg 1.
Tel. 17093

Opgemaakte kerstbakken
i Kerststukjes
4
Groen
Beshulst
4
Bonte Hulst
Bloeiende planten
Azalea, Cyclamen
Kerststerren
4
4
4

4

INSTEEK VOOR HET ZELF
MAKEN VAN KERSTSTUKJE.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Direktie en medewerkers van
Kerstsfeer in de manege
a.s. zaterdagavond voor
ongebonden mensen
Gezellig dansen in 2 zalen en
live entertainment in de

Piano Bar

Correcte kleding a.u.b.
vanaf 25 j r.
Voor tweede kerstdag en
oudejaarsavond kunt u nog
reserveren tel 16023.

TULBANDJES

5.50

Bakkerij PAAP
Potgieterstraat 24,
Zandvoort, tel. 12865
Zandvoortselaan 355,
Bentveld, tel. 023-241967
Dinsdagmiddag na 13.00 uur gesloten.!*;

NAAIMACHINES

De Singer Jubileum 140

LMTSTE
oPRINSENHÖFSTRAAT,
__

7

T/0 GARAGE VERSTEEGE

0O25O7- 20072

Maandags gesloten

4444444444444444444444444444444^

interieur

wensen u gezellige kerstdagen

444444444444444444444
4
4
Speciaal voor de komende feestdagen 4
4
•*• * handwerkpakketten * borduurzijde
* kerstkaarten
4 * borduurpakketten
(ook om zelf te borduren) 4
•*• * styropor vormen
* kerstdecoratie
* Australisch nylon
4
4 * plastic stramien * (ook
kerstkleden
om zelf te borduren)
4 * wol voor hand
4
* slabbetjes/schortjes
en mach. breien
(om te borduren
* grote sortering
4
4 stoffen p. mtr.
* Wij hebben nog veel meer hobby- 4
4 artikelen. Dus kom zelf eens kijken! 4
4 Openingstijden di. - t/m vrij. 10.00-17.00 uur 4
44444444444M44444444

schilders
glasservice

•\ C U K
HflnDWERKBQETIEKi
CHHRLQTTE
4

SINGER

KEUR

PARADIJSWEG 2 T.O. POLITIEBUREAU ZANDVOORT

Bilderdijkstraat 2
2041 NK Zandvoort
Tel.: 02507-16544

Y

TOERKOOP Reisburo Zonvaart
Vroegboekers ontvangen een leuk kado.
Dit jaar ontvangt u bij boeking een schoenenzak, gevuld meteen toilettasje, een
naaigarnituur, schoenpoetsdoosje, schoenlepel en een kledingborstel

#Jl>

feewolle
ERICA

ERICA
Grote
Krocht 24
ZANDVOORT

Indonesian Restaurant

ïiitcis.

té.
té.
té.
té.
té.
té.
té.
té.
té.
té.
té.

"Bar Brinck?"
"Wacht 'es effe, dat is in Nieuw
Unicum, onder die grote eidop."
„Een kantine of zo?"
„Nee joh, schijnt gewoon een bar te
zijn. Maar ja, ik ken het alleen van
carnaval en dan weet je het wel."
„Lijkt me best wel eng, tussen al
die mensen in zo'n rolstoel, en dan
een biertje te drinken."

f-

Oudejaarsavond, vanaf 21.00 uur

WIE DURFT TE FEESTEN MET
DEZE MENSEN?

-* TOERKOOP Reisburo Zonvaart

niet

«O

anders ^

Y

Zandvoort,
Grote Krocht 20,
tel. 02507-12560

ANVK

Jf

Passage 6-8-10 - Zandvoort
tel. 02507-19538

Wij bieden u op
eerste en tiueede kerstdag een
feestelijk kerstdiner aan.
Bediening in traditionele
klederdracht
Wij maken van uw kerstavond
een waar feest
Reserveren gewenst.

76,50 P,

Koopt u nu bij ons een nieuwe Volkswagen Polo,
dan scheelt u dat in het nieuwe jaar ruim f1.000,Vanaf 1 januari 1992 vervalt grotendeels de
milieusubsidie op nieuwe auto's met katalysator. Ons advies: hebt u plannen voor een
nieuwe Volkswagen Polo, .koop hem dan nu
bij ons! We hebben nog een beperkt aantal
nieuwe Polo's op voorraad. Model 1992 en kenteken 1992. Daarvan kunt u eqnu nog een bij ons

Audi
Dinsdag 24 dec. en 31 dec. zijn wij gesloten.

uitzoeken voor de huidige prijs, waarbij u dus
profiteert van ruim f 1.000,- milieusubsidie! Na
oudejaarsavond is die kans voorgoed verknald... Komt u dus snel naar onze showroom
om ervoor te zorgen dat u die avond wat extra
te vieren hebt: 'n voorspoedige autowisseling
in een nieuwe Volkswagen Polo!

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, Zandvoort. Tel.: 14565
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DONDERDAG 19 DECEMBER 1991

Z75 blijft Aalsmeer de baas

ZANDVOORT- Na en
uiterst spannende partij
voetbal bleef Zandvoort'75
concurrent
Aalsmeer met 2-0 de
baas. In de eerste helft,
een beter Zandvoort'75
dat een 1-0 voorsprong
nam. In de tweede helft
knokte Aalsmeer voor
de gelijkmaker, zette
Zandvoort'75
onder
druk, maar vooral laatste man Jan Willem Luiten zorgde er toen voor
dat de defensie gesloten
bleef. In blessure tijd
maakte Robin Castien
vanaf de elf meterstip
aan alle onzekerheid
een einde: 2-0.

trainer Gerard Nijkamp.
Aalsmeer, dat toch niets had
aan een gelijkspel, startte
behoorlijk
behoudend.
Zandvoort'75 was sterker
maar de spitsen werden in
deze wedstrijd niet zuiver
genoeg aangespeeld, waardoor Paul Longayroux en
Robin Castien weinig gevaar
konden stichten in de hechte Aalsmeerse afweer. Het
duurde twintig minuten eer
Zandvoort'75 een opening
vond in de Aalsmeer veste.
Een hoekschop kwam via
het hoofd van Rob Koning
terecht bij Bas Heino, die
fraai scoorde: 1-0.

Vrije trappen

Aalsmeer ging er vervolgens stevig tegenaan, zonder
echt grove overtredingen te
begaan. Toch voldoende
door Aaldert Stobbelaar voor de scheidsrechter om
Zandvoort'75 enige vrije
trappen toe te kennen. Zo
werd een indraaiende vrije
In de eerste helft lag het trap van Edwin Ariesen met
initiatief bij de mannen van moeite door de Aalsmeer-

doelman uit zijn doel geranseld. De doorgebroken Robin Castien werd nadien
door de ver uit zijn doel gekomen doelman opgevangen. Ook uit die vrije trap
ontstond niet het gewenste
resultaat.
Aalsmeer bleef met veel
man achter de taal spelen en
zocht alleen de aanval via de
counter. Vlak voor de pauze
leek dat gevaarlijk te gaan
worden maar Pierre Visser
redde bekwaam.
In de tweede helft een
meer open strijd. Aalsmeer
nam wat meer risico's, zonder echter geheel de defensie
te verwaarlozen. In de meeste wedstrijden is dat voor
Zandvoort'75 een kolfje naar
de hand. Dan kunnen de
snelle spitsen Paul Longayroux en Rotain Castien gelanceerd worden. Het Zandvoortse middenveld slaagde
er niet in om dit gevaarlijk
duo op maat te lanceren.

Vinnig
Zolang

het

slechts één doelpunt was,
rook Aalsmeer de gelijkmaker. Daardoor ontstonden er
vinnige duels, maar meestal
zat de scheidsrechter er
goed taij. De spanning steeg
wel met de minuut. Een
snelle Aalsmeerse invaller
zorgde nog voor de meeste
onrust in de Zandvoortse defensie. Eenmaal ontsnapte
hij aan de aandacht van de
verdedigers en scoorde ook,
maar op advies van grensrechter Koning werd het
doelpunt geannuleerd. Aalsmeer zette aan voor een offensief, maar in de Zandvoortse defensie bleven
René Paap en vooral een ijzersterk spelende Jan Willem Luiten de zaken controleren.
De counters van Zandvoort'75 kwamen er deze
middag niet uit, alhoewel
Robin Castien pech had met
een knap schot tegen de onderkant van de lat, na een
fraaie solo. In blessuretijd
liet Castien opnieuw zijn
verschil klasse zien. Een Aalsmeer

Hoofdrol voor doelman Wil Koper

Blessure tijd funest voor ZVM
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen lijkt de opwaartse
lijn weer te pakken te hebben.
Na het verdienstelijke gelijkspel van vorige week, volgde
nu opnieuw een remise. Runner-up Schalkwijk kon pas
ruim in blessure tijd de gelijkmaker forceren: 2-2. In dit duel
heeft Zandvoortmeeuwen het
punt voor een groot deel te
danken aan het voortreffelijke
keeperswerk van Wil Koper.
Deze jonge doelman bleek een geweldige steun te zijn voor de Zandvoorters. Koper hield de meest
fraaie schoten van Schalkwijk, met
bliksem reacties uit zijn doel. Voor
de doelman was het uiterst sneu dat
Schalkwijk alsnog het tweede doelpunt scoorde. Voor dat het zover
was, was er wel het een en ander
gebeurd.
Het hardwerkende Zandvoortmeeuwen kwam na een kwartier
spelen op een 1-0 voorsprong. De
sterk acterende Francis de Boer lanceerde spits Riek de Haan die rustig
scoorde. Schalkwijk kwam, op het
door de vorst harde veld, meer in de
aanval, waardoor de druk op het

Meeuwen doel groot werd. Schalkwijk slaagde erin de gelijkmaker te
scoren al was dat volgens de Zandvoortse grensrechter in buitenspel
positie. In de commotie die toen ontstond gleed Mark Lammers op het
gladde veld onderuit en botste tegen
de scheidsrechter aan. Deze verwees
hem onverbiddelijk naar de kleedkamer. Met tien man moest Zandvoortmeeuwen verder.
De Schalkwijkers voerden de
druk nog meer op, maar via counters waren er zeker kansen voor de
badgasten. Mischa Tibboel, weer razendsnel, brak uit en werd in het
strafschopgebied onderuit gehaald.
De toegekende strafschop werd
door Francis de Boer verzilverd: 2-1.
In de tweede helft moest Schalkwijk al snel met tien man verder,
eveneens doordat de scheidsrechter
een speler wegzond. Opnieuw waren
de counters van Zandvoortmeeuwen erg gevaarlijk. Viermaal was er
een mogelijkheid om de score op te
voeren maar het lukte niet. De inzet
was voortreffelijk maar Schalkwijk
perste er een geweldig offensief uit.
Door het werkelijk sublieme optreden van doelman Wil Koper, leek
Zandvoortmeeuwen de twee punten
vast te houden. Een vrije trap van

Schalkwijk zeilde echter, ruim in
blessure tijd in de uiterste boven
hoek: 2-2.
„Ik vind dat we meer hadden verdiend", stelde trainer Ton Hijnen na
afloop. Wat tempo en instelling betreft hebben we het uitstekend gedaan. Dat tweede doelpunt van
Schalkwijk was wel heel erg ongelukkig. Het was toch wel een deceptie, het gelijkespel. Ondanks dat
hebben we de opgaande lijn te pakken. Blijven we zo spelen dan moet
er winst in zitten, aanstaande zondag in de uitwedstrijd tegen DSK".

Dronken bestuurder
ZANDVOORT - De Zandvoortse
politie heeft afgelopen vrijdag en zaterdag meegedaan aan een grootscheepse, regionale alcoholcontrole
bij automobilisten. In totaal werden
in Zandvoort vier personen bekeurd
wegens het rijden onder invloed.
Eén bestuurder, een 24-jarige man
uit Nieuw Vennep, bleek dermate
onder invloed te verkeren, dat hij
niet gehoord kon worden. Hij mocht
zijn roes uitslapen op het politiebureau.

verdediger kon een actie niet
anders onderbreken, dan de
Zandvoortse spits neer te
leggen. De toegekende strafschop werd door Castien onberispelijk ingeschoten, 2-0.
Er werd nog wel afgetrapt
maar de stand onderging
geen wijziging meer.
Trainer Gerard Nijkamp
was over de eerste helft wel
tevreden, maar het tweede
gedeelte ging niet naar zijn
zin. „We hadden de spitsen
directer moeten aanspelen",
vond hij. „Nu gingen er een
paar voor eigen glorie, te solistisch dus. Van de ruimte
werd geen gebruik gemaakt
en daardoor kregen we het
moeilijker dan nodig was.
Toch mogen we niet mopperen. Als pas gepromoveerd
team opnieuw bovenaanstaan is erg goed. Dat geeft
veel voldoening. Een periodetitel is nu binnen handtaereik en ik kan nogmaals wel
stellen dat met deze spelersgroep promotie haalbaar
moet zijn".

• Een Z'75-er geeft zijn teamgenoot een zetje, om bij de bal te kunnen.

Chess is winterkampioen
ZANDVOORT - Dankzij
een 5-3 overwinning op het
vierde team van HWP uit
Haarlem mag de Chess Society Zandvoort zich in ieder
geval twee maanden lang
winterkampioen
noemen.
Het achttal moet deze officieuze titel echter wel delen
met het eerste team van SVS
uit Schalkwijk.

bij de tijdcontrole nog niet afgelopen. Teamleider Olaf Cliteur miste, na een uitstekende partij, m
tijdnoodfase, de winstkans. Cliteur nam verder geen risico en besloot met zijn tegenstander tot remise over te gaan: 2,5-1,5. Daar de
overige partijen zeer comfortabel
stonden, kon Chess de winst bijna
niet meer ontgaan. Ben de Vries
en Ton van Kempen hadden in
een uitstekende partij een pion
veroverd, terwijl Simon Bosma en
De wedstrijd tegen Het Witte Peter van de Beek iets gunstiger
Paard werd door Chess Society stonden dan hun tegenstanders.
zeer voortvarend aangepakt. Op
Later m de week zette De Vries
het zesde bord versloeg Hans
Drost zijn tegenstander binnen de zijn partij voort. Na drie uur schakortste keren. De in een uitsteken- ken wist de Aerdenhouter het
de vorm verkerende Chess prae- punt te pakken, waarmee de stand
ses veroverde snel een stuk en op 3,5-1,5 in het voordeel van
daarmee het eerste punt. Ook het Chess was gekomen. HWP keek
derde bord werd snel in Zand- tegen een hopeloze achterstand
voorts voordeel beslist. Hans van aan en zag af van verder spelen. De
Brakel legde net als Drost beslag overige drie partijen werden daarop de nodige stukken en stelde de door remise gegeven. Eindstand 52-0 voorsprong veilig. Op het vijf- 3 voor de Chess Society.
de bord verliepen de zaken heel
De Zandvoorters hebben zich
wat minder gunstig. Kees Koper
werd, na onnauwkeurig spel in de door deze overwinning samen met
opening, met de rug tegen de SVS aan kop genesteld van de dermuur gedrukt. In de tijdnoodfase de klasse P. Na een korte winterverspeelde de Zandvoorter een lo- stop zullen de leden van Chess Soper en daarmee de partij: 2-1.
ciety in februari 1992 de race om
De overige vijf partijen waren het 'kampioenschap voortzetten.

ZVM presenteert
tennisprogramma '92
ZANDVOORT - Afgelopen
vrijdagavond presenteerde Casino-ZVM handbal, afdeling
tennis, het tennisprogramma
1992 in de Pannekoekfarm in
de Kerkstraat. Daar waren genodigden samengekomen om
te luisteren naar wat Casino ZVM in het tennisseizoen 1992
te bieden heeft.
Bestuurscodrdinator Rinie Cappel deelde mee dat er komend seizoen aan maar liefst elf groepen tennisles gegeven gaat worden. Geheel
nieuw is een zogenaamde 'tennis-intensive' week. Deze week is speciaal
opgezet voor de vergevorderde speler. Drie uur per avond wordt een
slag of combinatie van slagen intensief beoefend. Ook voor de beginners en de jeugd zijn diverse cursussen gepland.
Uitgebreid vertelde Cappel over
het tennis-jeugdkamp, dat in de eerste week van augustus gehouden
gaat worden op de velden van Casino-ZVM. Op dit kamp zal niet alleen
getennist gaan worden, maar er worden vele andere sporten beoefend,

Pleines hield fraaie
duivententoonstelling
ZANDVOORT - In het duivenlokaal aan het einde van de
J.P.Thijsseweg vond afgelopen
weekend een zeer geslaagde
duivententoonstelling plaats.
De Zandvoortse Postduivenvereniging Pleines kan terugzien op een uitstekend geslaagd
evenement, waarbij de combinatie Koper/Koper de meeste
prijzen in de wacht sleepte.
De leden van de vereniging hadden
zo'n tweehonderd duiven tentoongesteld. Deze tentoonstelling vindt altij d plaats in de maand december om
de lange stilstand van het wedstrijdvliegen te onderbreken. Op zaterdag
werden de fraai verzorgde duiven gekeurd door keurmeester Van Marie
uit Amsterdam, die zich uitstekend
van zijn taak kweet. Een keurmeester is het toegestaan om 200 duiven
aan een onderzoek te onderwerpen
zodat er bij deze expositie geen tweede aan te pas hoefde komen.
Na veel spanning bleek vooral de
combinatie Koper/Koper in de prijzen te vallen. Niet alleen bleek deze
combinatie vele fraaie duiven te bezitten maar ook bij de loterij waren
zij niet ongelukkig. De fraaie hoofdprijs, een televisie met video viel hen

ten deel. Bij de viertallen, vier duiven
in een hok, was het Ben Alferink die
de eerste prijs bemachtigde, voor de
combinatie Koper/Koper. Goede
derde werd Peter Bol. De prijs voor
het schoonste hok van de gehele tentoonstelling ging naar Ben Alferink.
Ook Ben Alferink was afgelopen
weekend erg succesvol, want bij de
schoonste oude doffer ging eveneens
de eerste prijs naar hem toe. De
schoonste oude duivin was in het bezit van de combinatie Koper/Koper,
terwijl de schoonste jonge duiven
Hans Heiligers als eigenaar had. Peter Bol kwam eveneens goed voor de
dag door de eerste prijs op te eisen in
de klasse schoonste jonge doffer. De
aparte damesklasse was voor de
combinatie Koper/Koper en de bolsklasse, de knapste oude doffer, was
voor, u raadt het al de combinatie
Koper/Koper.
„Het was wederom ontzettend gezellig", vond één van de organisatoren Jan van der Wal. „We leven als
commissie na het vliegseizoen naar
deze dag toe. Het breekt de lange
pauze van het niet vliegen. Er waren
op deze tentoonstelling fraaie duiven
te zien, en aan belangstelling ontbrak
het ook niet. Het was gezellig druk en
ik mag wel zeggen dat het enorm
geslaagd is".

De muziekwedstrijd was een verolg van de kampioenschappen
techniek van drie weken geleden.
Als eerste werden de soli gezwomfiien. Op Age-group II zwom Sandra
Beugel haar solo. Zij zwom dit zeer
netjes en behaalde daarmee een
v

fraaie tweede plaats. Op Age-group
III zwom Tamara van Rhee mee, die
ook een goede tweede plaats behaalde. Op het hoogste niveau zwommen
maar liefst drie meisjes van de Zeeschuimers een solo.
Vivian Croes, die pas voor de tweede keer van haar leven een solo
zwom, eindigde op een vijfde plek.
Ditte Valk liet een mooie uitvoering
zien en behaalde de derde plaats.
Saskia Wester zwom zich, met zes
punten voorsprong op de tweede
plaats, naar een uitstekende eerste
plaats.
Na de soli kwamen de duetten. Op
Age-group II zwom er niemand voor
de Zeeschuimers, maar op Agegroup III mochten Tamara van

zoals voetbal, handbal, kanoen,
paardrijden, zwemmen, speurtocht
etc. Op de laatste dag van het kamp
zal een tennistoernooi worden gehouden welke wordt afgesloten met
een gezellige avond in het clubhuis.
Tijdens deze week zal het eten en
drinken door de vereniging worden
verzorgd. Dankzij de sponsoring zal
deelname aan het kamp slechts honderd gulden bedragen.

Tennis bij kunstlicht
Tenniscoórdinator Jaap Methorst
memoreerde dat er volgend jaar ook
getennist kan worden bij kunstlicht
dankzij de nieuwe lichtinstallatie,
die zo rond maart/april opgeleverd
wordt. Hij bedankte Maneke Acda,
voor haar inzet evenals Edgar
Schmidt en Raymond Lembeck, de
tennisleraren voor komend seizoen.
Methorst benadrukte het prima contact met de tennisclub Zandvoort.
„Het prima contact mag wel blijken
uit het feit dat wij hun computergestuurde ballenmachine voor een
laag bedrag mogen huren", aldus
Methorst. Hij was vooral trots op de
'ouderenploeg', die al drie jaar les
had. Deze cursus was binnen vijf dagen al volgeboekt. Methorst besloot
met de woorden: „Laten we zo doorgaan. Met z'n allen gaan wij dan een
mieters seizoen tegemoet".
Belangstellenden voor een partijtje tennis of een tennisles kunnen
inlichtingen verkrijgen via telefoonnummer 18269. Ook kunnen zij een
informatieboekje krijgen bij het
adres Max Euwestraat 31.

Eerste nederlaag
voor ZVM-vrouwen
tegen Concordia
ZANDVOORT - Het mannen
handbalteam van Casino-ZVM
speelde een sterke partij in en
tegen Alkmaar. De overwinning was ruim en zeer verdiend: 21-16. De Zandvoortse
vrouwen leden de eerste competitie nederlaag van dit seizoen. Hefr Hillegomse Concordia hield Casino-ZVM met 1611 op afstand.

Foto Bram Stijnen

Combinatie Koper/Koper met één van de fraaie prijzen.

Zeeschuimers kampioen Noord-Holland
ZANDVOORT - Afgelopen
zaterdag hebben , de kunstzwemsters van de Zeeschuimers uitstekend gepresteerd.
Tijdens de kringwedstrijden in
?urmerend vielen vele kunstzwemsters in de prijzen, terwijl tevens het kampioenschap
van Noord-Holland werd behaald

Foto Bram Slijncn

Rhee en Sharon Bouman hun duet
laten zien. Dit ging erg goed, hetgeen
uiteindelijk een prima tweede plaats
opleverde. Bij de duetten voor de
senioren werd goed gezwommen. Vivian Croes en Ingrid Kraaijenoord
behaalden met hun mooie duet een
goede tweede plaats. Ditte Valk en
Saskia Wester waren prima op
dreef. Ondanks de zenuwen van Ditte Valk legde zij samen met Saskia
Wester beslag op een geweldige eerste plaats.
Als laatste werden alle groepen gezwommen. Op Age-group II zwommen Natascha Bakker, Monique van
der Werff, Minke Kortekaas, Jeanette Karsdorp en Sandra Beugel hun
groepsnummer. Na een perfecte uitvoering greep deze groep de derde
plaats. Bij de groepen voor de senioren hadden de Zeeschuimers alleen
maar concurrentie van één vereniging, namelijk Alliance uit Zaandam. Het groepsnummer van de
Zeeschuimers, gezwommen door Vivian Croes, Ingrid Kraaijenoord,
Ditte Valk en Saskia Wester, behaalde en zeer fraaie eerste plaats. Dit
ondanks twee strafpunten voor het
zwemmen met te weinig meisjes.

• Van achter naar voren de succesvolle Zeeschuimers, Saskia Wester,
Ingrid Kraaijenoord, Ditte Valk en Vivian Croes.

Geen succes Lions
ZANDVOORT - De basketbalteams van The Lions waren afgelopen weekend weinig succesvol. De vrouwen verloren, na
een spannende partij, met 60-54
van de reserves van Sea Devils.
Derba taleek voor de jongens junioren van The Lions te sterk,
gezien de 81-63 uitslag.
De Zandvoortse basketbalsters speelden een goede eerste
helft. Beide teams waren goed
in de aanval hetgeen een ruststand opleverde van 29-27 in het
voordeel van Lions. In de tweede helft slaagde Lions er niet in
een gevaarlijke schutster van
Sea Devils aan banden te leggen.
Daardoor kwam Sea Devils al
snel op een voorsprong, die het
niet meer zou afstaan: 60-54.
De junioren van Derba en
Lions kwamen met vlot basketbal uit de startblokken. Na zeven minuten stond de stand van
17-15 op het scorebord. De volgende vier minuten waren echter fataal voor Lions. De Zandvoorters vielen stil terwijl Derba zestien punten scoorde. In de
tweede helft heeft Lions de 38-26
achterstand tevergeefs gepoogd
weg te werken. Door het missen
van negen van de twaalf vrije
worpen bleef het verschil in
punten. In de slotfase bepaalde
Derba de eindstand op 81-63.

Laatste wedstrijd tweede competitie
ZANDVOORT - Vorige week
woensdagavond speelde de
Zandvoortse Bridgeclub de
laatste wedstrijd in de tweede
competitie. Dat betekende voor
velen promotie of degradatie.

voor de dames Van Ackooy/Drenth,
Hagen/Meijer en Fokkens/Kinkhouwers. Terugverwezen naar de B-lijn
zijn mevrouw De Boer en de heer
Heilker, de dames Rudenko/Rudolphus en de dames Berghoff/Drose.

In de A-lijn waren mevrouw de
Leeuw en de heer Braun na vier wedstrijden naar een gevaarlijk plek afgezakt. In de laatste wedstrijd deden
zij het echter goed door eerste te worden. De Hellendoorns behaalden dezelfde score als De Leeuw/Braun.
Door de goede score grepen de Hellendoorns de eerste plaast gevolgd
door mevrouw Spiers en de heer Emmen. Gedegradeerd naar de B-lijn
zijn het echtpaar Hoogendijk, de heren Overzier en Van der Staak en
Mevrouw Paap met de heer Vergeest.

In de D-lijn weer een zege voor de
dames Koning en Rooijmans, terwijl
de dames Van Beets en Briejer fraai
tweede werden. In de kopgroep van
de D-lijn veranderde niets, waardoor
gepromoveerd zijn naar de C-lijn de
dames Koning/Rooijmans, Van
Beets/Briejer, KlinkhamerA/ ooistra
en Beijer/Rauwerda.

In de B-lijn was opnieuw het echtpaar Van der Meulen niet te houden.
Door de eerste plaats volgde teven
promotie naar de A-lijn. Op de tweede plaats volgden de dames Gotte en
Koning, die eveneens promoveerden
naar de A-lijn. In deze lijn komt nu
ook uit Het echtpaar Smink. Gedegradeerd naar de C-lijn zijn de dames
Van Mancius/Veltman, Van Beek/Stocker, Dekker/Roest en Havinga/Van der Meer.
In de C-lijn speelden de dames
Fokkens en Kinkhouwers erg goed,
waardoor er winst was. Goede tweede werden de heren Boom en Verburg, wat hen behoedde voor degradatie. Promotie naar de B-lijn was er

Het begin was stroef van CasinoZVM. Alkmaar nam een 7-4 voorsprong, maar nadien was het Casino-ZVM dat de strijd dicteerde. De
achterstand werd omgezet in een 109 voorsprong bij de rust. In de tweede helft hebben de Zandvoorters de
voorsprong, met snelle aanvallen,
opgevoerd naar een uiteindelijk 2116 overwinning. Door deze zege
draait Casino-ZVM behoorlijk goed
mee in de middenmoot. Na de promotie van vorig jaar is dat een prima
resultaat.
Concordia en Casino-ZVM waren
in de eerste helft aan elkaar gewaagd. Beide teams deden niet voor
elkaar onder en sloten de eerste
helft af met een 7-7 stand. De tweede
helft gaf een geheel ander beeld te
zien. Casino-ZVM kwam aanvallend
niet meer tot uitgespeelde mogelijkheden. Concordia beschikte over
een schutster, die met afdoende
door Casino-ZVM werd afgestopt.
Mede daardoor liep Concordia uit
naar een 16-11 overwinning.
Doelpunten vrouwen: [Hartreet Sterrenburg 5, Els Dijkstra 2. Janna ter Wolbeek l,
Astrld Molenaar l, \Vend> \M\ Straten l,
Kenate Defcrink 1.
Doelpunten mannen: Kees Hoek (i, IMenuo
Trouw (i, Ouido VVeldem» (i, Konalcl Vo.s l,
Ricliard Vo.s 1. Jan van Duijn 1.

Topscorers

OWcckmaiu/JB

Castien (Zandv.75)
©Longayroux (Zandv.75)
van Rhee (ZVM-zat)
Paap (ZVM-zon)

Visser (ZVM-zat)

14

19

ZANDVOORT - Het gebeurt niet vaak dit seizoen, maar afgelopen zaterdag
slaagde Paul Longayroux er niet in te scoren. Zijn leidende positie komt echter
niet in gevaar, al scoorde Robin Castien wel een keer. Castien is nu op elf
doelpunten gekomen.
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algemene

Van Galenstraat 4:
Goed onderh 2 kam app nabij strand Ind entree,
hal gang, toilet, woonkamer voorzien van parketvloer,
open keuken slaapk douche Terras zuid Ged v v
kunststof kozijnen Serv k ƒ 150,- p m
Vr.pr. ƒ95.000,-- k.k.

Swaluestraat 26d:
In goede staat van onderh verkerende
tweekam maisonnette Bouwj 1984 Ind 1e et
woonkamer met balkon, keuken, toilet, trapkast 2e
et badk met douche, toilet en wastafel, slaapk (v h
2) c v Thermopane begl op 1e et Serv k ƒ55,- p m
Vr.pr ƒ142.500,- k.k.

Burg. van Fenemaplein19/1
en 19/2:
Vierkam app op 1e et Uitzicht op zee Ind entree,
hal toilet woonk met open haard, keuken, 3 slaapk ,
badk met ligbad en wastafel Serv k ƒ 425,-p m
Balkon aan oost- en westzijde
Vr.pr. per appartement ƒ210.000,-- k.k.

De Favaugeplein 37/2:
Aan wandelboulevard gelegen 4 kam app op 2e e t ,
uitzicht op zee en strand Ruime garage Ind entree,
hal L-vormige woonk met open haard en luxe open
keuken met inb app , balkon west, 2 slaapk , badk
met ligbad en toilet, c v Serv k ƒ350,- p m
Vr.pr. ƒ249.000,- k.k.

m

Leuke bijverdienste in het weekend.
Het verzorgingshuis Huis in het
Kostverloren
vraagt i.v.m. uitbreiding van het
eettafel-project een

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

AZIË

KEUKENHULP

Chin. Kerstdiner A
ƒ39,00 p.p.
Chinese Soep
(Kip, Krab, Chin. ChampiKnons)
KOIICJ Bao Ngau Yuk
(Rundervlees met Kong Bao saus)
Ho Se Kai
(Kipvlees met oeslersaus)
Boa Lo Yuk
(Varkensvlees met ananas)
Gebakken ijs
Koffie of Thee

AUTOBEDRIJF

Sung La Tong
(Chinese pikante soep)

BEL VOOR GRATIS WONINGBROCHURE

VAN

*•

Qing Tao Ha
(Garnalen met peulen)

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Kong Bao Kai
(Kipvlees met Kong Bao-saus)

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Tao Si Nyau Yuk
(Rundervlees met zwartebonensaus)
Peking eend*

ƒ16,50

Gebakken ijs

Chinese mini loempia's
Gebraden kip of Kipfüet met
champignons
of 2 stokjes Saté met patat en
appelmoes
Kinderijxje

Erkend
APK Station
Gespecialiseerd in dieselmotoren en
Revisie Reparatie van
Alle AUTOMERKEN '
Nu ook in banden.

Tel. 02507-31068

Chin. Kerstdiner B
ƒ49,00 p.p.

Kinder Kerstmenu
Voltastraat 5
i
2041 CK Zandvoort \
Telefoon- 02507-19155

Allerlei soorten dakwerkzaamheden * Slucadoors en tegelwerk
Verbouwingen
* Schilderwerkzaamheden
Timmerwerkzaamheden
.
* Beglazing
Hang- en sluitwerk
* Loodgieterswerkzaamheden

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

Zeestraat 49, tel. 02507-14567

Op zondag van 11.30 tot 14.30 uur.
De werkzaamheden bestaan uit
assisteren bij de maaltijdband, tafels
afruimen, afwassen.
Informatie over deze functie kunt u
verkrijgen bij de heer H. Meijer,
hoofdvoedingsdienst tel. 02507-16945
toestel 15.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u sturen
naar: Dir. Huis in het Kostverloren Burg.
Nawijnlaan 1, 2042 PM Zandvoort.

Thorbeckestraat 42:
Ruime tussenwonmg, uitstekend geschikt voor
zornerverhuur Ind beg gr 3 slaapk met wastafel,
badk met douche en toilet, 2e toilet 1e et hal, gang,
toilet woonk met open haard en parketvloer, luxe
keuken met inb app 2e et gang, 3 slaapk met
wastafel, badk met douche en toilet, gangkast, balkon
aan voor- en achterzijde 3e et 2 slaapk met
wastafel Parkeerruimte op eigen terrein voor 3 auto s,
cv
Vr.pr. ƒ345.000,- k.k.

*
*
*
*

CHINEES - INDISCH SPECIALITEITEN RESTAURANT

Koffie of Thee

1ste Kerstdag

Decemberaanbieding:

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/Assurantien
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

Indonesisch Restaurant

Dunlop
„alle seizoenen" band

Oriëntal Rumours

De ideale band
voor het gehele jaar
Bij 133 R 13

Gemarineerde Zalm en Heilbot
of
Gerookte Parelhoen
of
Grapefruit met rode Port

GESLOTEN

ƒ 84f-

Incl. mont. + balanceren.

KERSTMENU TOINE 1991

exclusieve stijlmeubelen

van maandag 23 december
t/m donderdag 26 december

Telefoon 02507-12944*/Fax 02507-17596

Tongrolletje gevuld met Zalm
of
Gegratineerde champignons
met Slakken en Kruidenboter

Galerij Kerkstraat 22
Tel. 18855
&
&

a

A
A

A

A
A
A
A

QUEENIE
B E S T *

U B A N I

Kerkplein 8 / 2042 JH Zandvoort
Telefoon 02507 13599

Tevens Inkoop

Kerstsfeer.

muzikaal omlijst door het

r\r rs~\ T-> /i TTT-IT r
DUO
BAR. TH

Antieke en decoratieve
geschenkartikelen

Menu zes gangen ƒ 87,50 per couvert,
wordt u op aanvraag toegezonden.

Maakt u met MoTip Laksprays.
In goud en zilver
voor

Wij wensen u prettige kerstdagen
2e Kerstdag geopend

Beide dagen serveren wij

SFEERVOLLE KERSTDINERS

Heldere Ossestaart met Kervel
Tournedos Rosstni en garnituur
of
Lamsbout met garnituur

ƒ 9.95

Dessert „de Gulle Toine"

DINER - DANSANT

Koffie - Bonbons

f 82,50
Reserveren gewenst

V.a. 12.00 uur info: tel. 12932
Boul. Barnaart 14

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

•'*'f,
• ••

KEUR EN ZOON
Paradijsweg 2, tel. 15602
t/o politiebureau

MoTip; daar krijg je een kleur van!

Hoe bespaart
uruimte,tijden
geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

GRATIS NAAR
EURO DISNEY MET
RINKO

!$>Ty&&vV;

|||||èn^iü«|prettigö kerstdagen en een
liïörs
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Wij zijn geopend 24 december 11.00 tot 21.00 uur
Beide kerstdagen open van 13.00 tot 18.00 uur
Oudejaarsavond van 11.00 tot 18.00 uur

Van 5 december t/m 2 januari nodigen we u uit voor een bezoek aan onze Euro
Disney show Een vei rassend feest met Rcnaults in speciale uitvoeringen, fikse
kortingen en - voor iedereen die een nieuwe Renault koopt - een verblijf voor 4
personen m Euro Disney t \vv ƒ 1500,- kado*! Euro Disney is het gi ooiste pretpark
in Euiopa dat op 12 april 1992 vlakbij Pari]s wordt geopend Een uniek park waar,
\oorjong en oud, ongelofelijk veel te beleven vak Vanwege de komende
Iccstdagcn gaat niemand met lege handen naar huis Want
elke bezoeker van de Euro Disney show ontvangt een
Disney videoband of een ander leuk Disney kadootje'1 ^
Maai u zou ook wel eens een van degenen kunnen
zijn die met een van de 250 verblijven in
Euro Disney naar huis gaat, die door
icdcie dealer wordt uitgeloofd Dus
alle reden om snel langs te komen
Bi] i inkoop pirlkiiliuin U isi ui IliAt imt;isknui
* /nl.\ni;tk \oniMul Mulu

KOM NAAR RENAULT,
DE WONDEREN ZIJN DE WERELD NOG NIET UIT.

Conn. Slegenss traat 2 b, tel. 02507-12070
Geopend 7 dagen per week van 13.00-21.00 uur

Autobedrijven Rinko
Cuncsiraat8-I0, 2041 CD Zandvoort, Tel 02507-13360 (showr.) ,

4444444444
4 Kroon Mode
4 Haltestraat 55
4 SCHIESSER
4 Aanbiedingen
en
4 HERENSIJPS
-SINGLETS
4 2 stuks voor
4 mt.19,95
5-6-7-8
4
wit/bleu
4 HEREN
* * MINISLIPS
***
4
2 stuks
4
19,95
wit-bleu4 marine-zwart
4 *****
BALESTRA
4 HERENSLIPS
4 Nu 2 stuks
29,95
4
*
****
4
4 AMERIKAANSE
T-SHIRTS
2 stuks
4
29,95
4 MT M-L-XL-XXL
4 ALLEEN WIT
4 *' TRICOT
****
4 lange
PYJAMA'S
mouw
4
4 mt 49,95
50 t/m 58
4 *****
4 DAMESSLIPS
100% katoen
4
tanga's
2 stuks
4
13,95
4
heupslips
4
2 stuks
14,95
4
slips
4 taille
2 stuks
4
15,95
4 *****
SLIPPIDIDU
4 elast.
katoen
damesslips
4 div.
4 bij modellen
2 stuks
4 5,- korting
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GOURMET- EN
FONDUESCHOTELS

NIKE AIR
MAX

NIKE AIR Ï80

199,

Zaterdag 28 december op afspraak
geopend van 9.00-16.00 uur.

r

KERKSTRAAT 6A ZANDVOORT

H. W. COSTERev
Makelaar o.gc
Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort,
telefoon 15531
telefax 02507-20025
Voor aan- of verkoop van uw FLAT of
WONING
Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

;•;!• •:;/.•!.; •'••O";;* c-v.-;'.-'•<.'.'••.••: >'-.•• ' , ; • ' : . • ' . • • .-•.;:.' .•.,..•.:•,;;.•,•.,.:.-;.. .-.,•• • ' > . • , " • • • • - • . • . . • • . • v;-,-^W^S*

SFEERVOLLE
FEESTDAGEN

Stuur mij vrijblijvend de brochure
Belastingvrij Sparen.

Naam:

M/V*

Adres:

maandagochtend en
maandagavond 23 dec. geopend

Postcode/Woonplaats:
Geboortedatum:

Excellent Stokbrood

Stegeman

Telefoonnummer:
* Doorhalen wat niet van toepassing is

achterham

Deze bon in een gesloten envelop, zonder postzegel, zenden aan
Verenigde Spaarbank N.V., Afd. PR/Verkoopbevordenng,
Antwoordnummer 35, 2000 VC Haarlem.
_J

Grote Krocht 38,
tel. (02507) 13039/17230.

• •:•!, iiJMB

Kerststal

De Verenigde Spaarbank doet meer

750 gr
+ 150 gr

44444444444444444444444444444444444444
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
J
4
4
f
|
4
4
4
4

ALL STARS
ALLE KLEUREN

* Wij U erop willen wijzen dat deze dagen voor veel
dieren iets minder prettig verlopen
* Er heel smakelijke vegetarische gerechten bestaan
r* Deze vegetarische diners ook vaak 5-gangen hebben
* Als U hiervoor kiest U een heleboel dieren ook een
Vrolijk Kerstfeest biedt
* Eet U smakelijk! Maar eet DIER BEWUST!

Met het ABC Spaarplan spaart u, gedurende een
vooraf vastgelegde periode, maandelijks een vast
bedrag. En dat kan al vanaf ƒ50,-.
Sluit snel een ABC Spaarplan met belastingvrije
uitkering af, want per l januari 1992 worden, m
verband met de Wet Brede Herwaardering, de fiscale
mogelijkheden hiervan sterk beperkt!
Stap eens binnen bij het onderstaande
rayonkantoor voor een vrijblijvend, persoonlijk
advies of stuur de bon in.

L

20 TOT 50%

wenst U
Prettige Kerstdagen
maar; wist U dat. .

Toprendement tussen 9% en 11%

ROLLADES FRICANDEAU
ROSBIEF KERSTSALADES
KERSTPATÉS ENZ. ENZ.
FIJNE VLEESWAREN

ALLE MERKEN
KORTINGEN VAN

ïii»ZANDVOORTS:li

BELASTINGVRIJ SPAREN
NU HET NOG KAN

4

4
4
4
Verder hebben wij voor u:
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4 o.a. heerlijke versgekookte Ham
4
4
en
als
delicatesse
Ardenner
Ham
4
4
i
4
4
4
4
4
4
4
VREEBURG & Zn
4
HALTESTRAAT 54 ZANDVOORT
4
TEL. 12451
4444444444444444444444444444444^

GRANDIOZE
UITVERKOOP

DIERENBESCHERMING

VERDUBBEL UW SPAARGELD

Speciaal aanbevolen voor Kerst

02507-17619 of 165 00
Verzorgt het hele jaar uw visschotels.

De schotels worden op de dag
van consumptie vers gemaakt
en gratis bezorgd
ook op zon- en feestdagen.
Luxe salade
ƒ25,- p.p.
met krab- of zalmof tonijnsalade,
gerookte zalm, gevuld
ei, haring, paling, holl.
garnalen en krabstick
Gerookte visschotel
ƒ 25,- p.p.
met zalm heilbot,
makreel,
forel, paling en brado

ZANDVOORT
Oranjestraat

ZANDVOORT
TE KOOP
De Ruyterstraat 216

Perfekt gerenoveerde en gestoffeerde
bovenwoning met balkon. Indeling:
entree/ruime hal, grote woonk. met
open haard en half open keuken inb.
app., badkamer/douche, toilet/wit. 1e
etage: gr. zolderk. met dakkapel,
dubb. begl., linnenkast. Elektr. vervangen. 1988. C.V. (Combiketel).

Gerenoveerde en gestoffeerde
bovenwoning in centrum dorp, v.v.
cv-gas, L-vormige woonkamer,
slaapkamer, keuken, balkon, douche
en toilet, v.v. ged. dubbele beglazing.
Vraagprijs ƒ 139.000,-

Verb. vierh. hoekapp. met balkon op
het Z.W. op de 3e etage met prachtig
uitzicht over zee, strand en boulevard.
Ind.: ruime hal met bergkasten,
woon/eetk. met balkon, mod. badk./ligbad, twee slaapkamers, toilet. Het
app. is ged. v.v. kunststofkozijnen,
deuren en dubb. begl.

llli

Avocado
„Carmer

John West
pink
zalm
2,19
Vankensfiiet

4
4
4
4

100 gr

1,
goupinetschotel

- • '

Verse
kipfilet
500 gr

7^95
Witlof

Wij wensen,
:

''f^'-i',::fK>:

feestdagen!

Altijd voorop parkeergelegenheid

4
4
4
4
4

4
TIJDIG BESTELLEN VOORKOMT TELEURSTELLINGEN . ,
4
gratis
bezorgd
4
4
4
4
4
4
4
4
4
02507-17619 of 16500
*
è
A
?M4444444444444444444444444444444444^

ZANDVOORT
TE KOOP
Dr. C. A. Gerkestraat 27 rd.

5,95
Messias

4

Aardappel- of huzarensalade ƒ 17,50 p.p.
met zoute haring, zure
haring, roze garnalen,
makreel, gevuld, ei,
sardientjes en
krabstick
Gebakken visschotel
ƒ 15,- p.p.
met mosselen,
nuggets, visfriet,
scampi, kuit, kibbeling,
inktvis en 4 sausjes

blik 400 gr

amandelspijs

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Unox ragout
div, smaken

jA'/y

&

jS'/y

&
^t/s

3£

a
a

Het bestuur van de
ZSV Zandvoort Meeuwen
wenst al haar leden, sponsors,
donateurs, supporters en allen
die onze club een warm hart
toedragen

%\'/>

M

k.

<"!/,•

M
.*'fc

iÉ

m

ZANDVOORT
Hogeweg 11

PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN HËÈËL
VOORSPOEDIG 1992

TE KOOP

Voll. gerenoveerde woning in centrum.
Part.: ruime woonk. met open haard
(gas). Sout: keuken met mb.app., eetkamer, toilet. 1e et: slaapkamer met
badkamer/hgbad en 2e toilet, slaapkamer. 2e et.: 2 slaapk., berging. 3e
et.: zolderberging.

ZANDVOORT
Hogeweg

iii

C

TE KOOP

Tweekamer-appartement op de 2e et
Eigen parkeerplaats. Indeling: entree/
hal, woonk. met open keuken, slaapk
met badkamer/douche/wastafel, toilet
met fonteintje. App. is v.v. hardhouten
kozijnen en dubbele beglazing. Eigen
C.V. (combiketel).
Vraagprijs ƒ 132.500,- k.k.
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RFOSE
Wist u dat er:
520
400
350
98

kleuren
kleuren
kleuren
kleuren

Voor exclusieve

lipstick
nagellak
oogschaduw
make-up

PORTRETFOTO'S

Foto

Bij de

Boomgaard

GAPER DRUGSTORE
in de winkel liggen."
Als u daar geen kleurtje van krijgt

Grote Krocht 26
tel. 13526
Zandvoort

DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK

Kerkstraat 31 Zandvoort
Tel. 02507-12513

heeft de meest aktuele modieuze
schoenen en laarzen
Wegens enorm succes prolongeren wij onze
SPECIALE AANBIEDING:

De bonflaarsjes
\.

foto voor de behandeling

foto van BOOMGAARD

/

Kerkstraat 1 a
ZANDVOORT

Bij inlevering van deze advertentie

voor zéér jong en oud.
Vanaf mt. 22 t/m 41
in zwart, suède, kroko en leer

10% KORTING

*** SPECIAAL ***
Uitgebreide Hoofdmassage (15 minuten)

17,50

inkl. Haarmasker en warmte pakking

32,50

Haarmaskers:

Shabam
Nertsolie
Perzikolie
Zeealgen

CONFETTI
Speciaal voor de kerst
•*• Lang vest 100% katoen
in 5 medische kleuren

V.a. 39,50

Wimpers verven

12,50

Wenkbrauwen verven

12,50

Epileren

12,50

Dag- of Avond Make-up

25,00

* Bijpassende legging

DONDERDAG
VRIJDAG
MAANDAG

Zeestraat 56 Zandvoort. Tel. 02507-30838.

Olinda is 24 jaar en werkt bij een KLM-reiswinkel.Een van haar hobby's is hockey, voor Olinda is een
nonchalant kapsel dus ideaal, vandaar dat ik
gebruik gemaakt heb van de natuurlijke valling van
haar haar. Ik heb het haar in lange lagen geknipt
waardoor haar eigen krullen weer spontaan te
voorschijn kwamen, daarna heb ik gebruik gemaakt
van een crèmekleuring van l'Oreal, waarmee je inéén keer de gewenste blonde kleur kan bereiken. Als
Olinda wil kan zij haar haar nu natuurlijk op laten
drogen, ideaal dus als je veel aan sport doet.

in div. kleuren en maten
U hoeft niet verder te zoeken,
bij Rosarito slaagt u zeker.
foto na de behandeling foto van BOOMGAARD

GOEDE VOORNEMENS?!
Fitness Dames & Heren
Fitness 50+ Dames & Heren
Specifieke krachttraining

Bandhardloopmachine
Traploopmachine
Hometrainers

Callanetics
Figuurcorrectie
Sauna + Turks bad
Zonnebank
Snelbruintunnel, voor een lekker
kleurtje het gehele jaar door
® Gezichtskanon
Solgar-Vitaminen
(voor extra weerstand in de winter)

FITNESS PARADISE
Paradijsweg 1, 2042 GC Zandvoort
Tel. 02507-17742

19 dec. tot 20.00 uur
20 dec. tot 21.00 uur
23 dec. tot 21.00 uur

Ons metamorfosemodel deze week is
OLINDA LUKSEN uit Zandvoort.

Voor uw feestkleding
en
feestelijke lingerie
in kadoverpakking

Konditietraining:

NU 39,95
15,-

KERSTVERKOOP

MAANDAG VOOR DE KERST GEOPEND

t.b.v. andere sporten
(b.v. skiën)

(op niet afgeprijsde artikelen)

HALTESTRAAT 14a, tel. 02507-15473

-\CQQ

Henna behandeling in 12 kleuren

79,95

vanaf

Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen.
Of kom gewoon even langs. Tot ziens!

OPENINGSTIJDEN
ma. t/m vr.
10.00-22.00 uur
za.
10.00-14.00 uur
zo. gesloten

Olinda traint 3 dagen per week bij Fitness
Paradixe op de Paradijsweg, daarover vertelt zij:
op een bepaald moment ging ik met hockey niet
zo lekker meer. Ik hor dat je bij Fitness Paradixe
ook speciale kracht/konditieschema's kon trainen
t.b.v. je eigen sport. Na een paar weken trainen
merkte ik duidelijk verschil en blijf ik dit er zeker bij
doen.
Voor de make-up heb ik de nieuwste
herfst/winterkleuren gebruikt: Terug naar de natuur,
verkrijgbaar bij Drugstore de Gaper. Ogen: Bois de
Cèdre 37, bruine maskara Traceur matic Brun 02,
Crayon Khôl Brun-noir 15, Blush Majeur Muscat 11,
Lippen: Rouge Absolu Oranje Lumière 69.
Ook de halsketting en de oorbellen die Olinda draagt
zijn van Drugstore de Gaper.
De prachtige zwartkante body is verkrijgbaar bij
Rosarito.
Olinda was voor mij een fantasties model voor een
echte metamorfose. En dan niet te vergeten onze
fotograaf Men v.d. Boomgaard, zonder zijn mooie
portretfoto's zou de metamorfose nooit zo tot z'n
recht gekomen zijn.
Cora Klijn HAIRWAVE

WEEKMEDIA22
l
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Kerstconcert
en samenzang

Met de kerstdagen voor de deur
staat muziekminnend Zandvoort
Moveer heel wat te wachten. Aanstaanij de zaterdag geven het Zandvoorts
yiannenkoor en het Zandvoorts Kanierkoor (Music all in) hun traditionele kerstconcert in de Nederlands
hervormde Kerk aan het Kerkplein.
Als solisten treden op: Ewit Keur en
Rob Duisterhof. De uitvoering staat
Ook nu weer onder muzikale leiding
v nn dirigent Dico van Putten, die
tevens voor de pianobegeleiding zal
zorgdragen. De avond begint om
20.00 uur. De toegangsprijs bedraagt
iien gulden, de kaarten zijn te koop
ij A. Kaspers of aan de kerk.
Het repertoire bestaat uit verchillende kerstliederen uit binnenc n buitenland. Voor de pauze wordt
net kerstverhaal verteld. Het bijzonclere daarvan is, dat het zich ditmaal
afspeelt in het hedendaagse Zandvoort.

.Awakenings

T C kust O
l C keur QC
tips & suggesties
Gasthuisplein 12-2042 JM Zandvoort

UITGAANSTIPS

Kerstsamenzang

ZANDVOORT - Aanstaande zondag is er wederom in de Hervormde kerk
een kerstsamenzang. Deze wordt georganiseerd door plaatsgenoten Minke
Van der Meulen en Hanneke Jongsma. -„Het moet een echt Zandvoorts
gebeuren worden", zo laten beide dames weten. De samenzang begint om
14.30 uur. Als bijdrage in de kosten dienen bezoekers een rijksdaalder te
betalen. Aan dit evenement verlenen medewerking: het Seniorenkoor 'Voor
Anker' en het 'Zandvoorts Dames Vocaal Ensemble'. Het geheel staat onder
leiding van Trudy van Staveren en het orgel zal worden bespeeld door de
Oud Kerstlied
vaste kerkorganist Gerard van Zwieten de Blom. De voordracht zal worden
Na de pauze kan men kennisma- verzorgd door Gonnie Heierman. De kerk is open vanaf 14.00 uur.
n met een Zandvoorts kerstlied
dat al rond 1645 in deze gemeente
vverd gezongen. Het lied werd enkele
jaren geleden bij toeval ontdekt door
pastoor Voets, die het beschreef in
ZANDVOORT/HAARLEM/SANTPOORT - Dit weekend zijn
liet Bisdomblad. De toenmalige re- er in de omgeving van Zandvoort twee ruilbeurzen te bezoeken.
dacteur van de 'Klink', plaatsgenoot Zaterdag 21 december in Haarlem, zondag 22 december in SantTheo Hilbers, beschreef het enkele poort. Beide beurzen worden georganiseerd door de vereniging
jaren geleden op zijn beurt voor het 'De verzamelaar'.
Genootschap oud Zandvoort'. Hij
weet te vertellen dat het in die tijd
De ruilbeurs in Haarlem wordt gehouden in het Buurtcentrum Noord,
ebruikelijk was om tijdens de Muiderslotweg 238. Men kan er terecht voor onder andere munten, postzekerstdagen kaarsen aan te steken en gels, bankbiljetten en penningen. Dat zelfde geldt voor de beurs zondag in
deze in de vensterbanken te plaat- Santpoort. Die wordt gehouden in de zaal van hotel Zomerlust, Hoofdstraat
sen, waarbij men dan rond het vuur 142.
zat en af en toe dit lied zong.
Beide beurzen zijn 's middags geopend van half een tot half vijf. De entree
Een Rooms-Katholieke priester bedraagt 1,25 gulden. Voor inlichtingen: Haarlemse beurs: J. Teunisse, tel.
verbleef in het begin van de 17e eeuw 023-334760; Santpoort: Henk von Grumbkov, tel. 023-382411.
voor enige dagen in Zandvoort. Hij
deed daarvan verslag bij het Kapittel in Haarlem. Het lied was bij de
ieren van het Kapittel volslagen onbekend maar wekte wel de belangstelling. Een jongeman met de naam
Koning werd naar Haarlem gehaald
om voor de Heren dit lied voor te
ingen, waarbij Kanunnik Ban het
op melodie zette. Men was onder de
ndruk van dit specifieke kerstgebruik maar ook van het lied, dat in
de oorspronkelijke melodie gehandlaafd bleef. Door godsdienstige
moeilijkheden verdween dit lied uit
het Zandvoortse kerstrepertoire.
Hopelijk komt het na zaterdag weer
tot leven.

Weekend met ruilbeurzen

Een kijkje op een beurs in de omgeving van Zandvoort.

't Stekkie draait vrijdagavond
acht uur de film Awakenings. Entree 5 gulden, en 2,50 gulden voor
leden op vertoon van de lidmaatschapskaart. (Een filmkaart voor
vijf keer kost 20 gulden.) Het verhaal speelt eindjaren zestig rond het
Brainbridge Ziekenhuis in het New
Yorkse Bronx, een afdeling die 'de
tuin' wo'rdt genoemd. Een van de
patiënten geeft al dertig jaar geen
teken van bewustzijn, maar 'ontwaakt' bij een experiment met een
nieuw medicijn. Als de eerste opwinding over dit wonder bedaard is,
blijkt dat er te vroeg gejuicht is...
O.a. met Rotaert de Niro.

Korte tips

• Kijken en Zien '91. Expositie Fotokring Zandvoort in Openbare Bibliotheek Z'voort, Prinsesseweg, tot
en met 31 december, tijdens de openingstijden. Maandag- en dinsdagochtend plus hele donderdag gesloten.
• Een winterwandeling in romantische kerstsfeer in de Bavo. Die
wordt in Haarlem voor de vijfde
keer gehouden door de rondleiders
van de 'Vrienden van de Grote Kerk
te Haarlem'. Inclusief muzikaal optreden. Zaterdag 21 december, aanvang 14.30 uur. Kaarten a drie gulden bij het kerkelijk bureau, Oude
Groenmarkt 23 te Haarlem, open
maandag t/m zaterdag 10-16 uur.
• 'Zandvoort 1901', tentoonstelling
in het Cultureel Centrum Zandvoort, Gasthuisplein 9b, te zien tot
en met zondag 5 januari: De tentoonstelling is samengesteld uit onder
andere berichten en bijbehorende
foto's uit de Zandvoortsche Courant
van 1901. Bovendien zijn in de vitrines scheepjes in flessen te zien, vervaardigd door Kurt Visser. Het eultureel centrum is dagelijks geopend
van half twee tot vier uur.
• 't Lief toneel der blijde lustwarande, tentoonstelling in Historisch,Informatiecentrum Haarlem, Groot
Heiligland
47, Haarlem, tel.
023-256026. Aan de hand van oude
prenten en een maquette wordt een
beeld gegeven van de tuinaanleg bij
de Heemsteedse en Bennebroekse
buitenplaatsen in de periode
1750-1850. Open dinsdag t/m zaterdag 12-17 uur, zondag 13-17 uur.
• Spitsbergen, tentoonstelling die
een beeld geeft van de walvisvaart
op Spitsbergen. Pieter Vermeulen
Museum, centrum voor natuur- en
milieu-educatie,
Moerbergplantsoen 20, IJmuiden. Tel. 02550 - 36726.
Open ma t/m vrij. 09.30 - 17.00 uur,
(Archieffoto} zondag 1 1 - 1 7 uur. Op feestdagen
dicht.

(ADVERTENTIE)

Ba r-restaurant

„SCHRANSEN
AAN ZEE"
Boul. Barnaart 22
Zandvoort, tel. 15445
gemarineerde, gegrilde

SPARE RIBS
(± 800 gr.)
december prijs

16,

ook om mee te nemen
keuken open
vrijdag t/m maandag
16.30-22.00 uur

TZB/Van Riet een
bekerronde verder
ZANDVOORT - Het zaalvoetbalteam TZB/Van Riet
kwam afgelopen week tweemaal in actie. Voor de bekercompetitie werd HFC afgestraft met 10-2, maar in de
strijd voor de gewone competitie werd met 6-3 verloren van
Snoeks.
Tegen HFC speelde TZB/Van Riet
een sterke partij. In een hoog tempo
werd HFC naar een duidelijke nederlaag gespeeld. Vlotte combinaties afgerond met harde schoten en
fraaie doelpunten. Door Doelpunten
van Nico de Booy (4), Johan Maaskamp (3), lan Beekelaar (2) en Harry van der Woerd (1), werd het tiental doelpunten bereikt.
Zonder wissels trad TZB/Van Riet
aan tegen Snoeks. Dat brak de Zandvoorters in de tweede helft op. In de
eerste helft een gelijkwaardige strijd
die afgesloten werd op 2-2. Voor de
Zandvoorters scoorden Nico de Boo
en lan Beekelaar. In de tweede helft
een moegestreden TZB/Van Riet,
dat op een 4-2 achterstand werd gezet, lan Beekelaar bracht nog enige
hoop, maar in de slotfase bepaalde
Snoeks de eidnstand op 6-3.

Auto gevonden
ZANDVOORT - Een op 24 november in Zandvoort gestolen auto is
vorige week in Beverwijk aangetroffen. Van de wagen waren het contactslot geforceerd en de kofferbak
opengebroken. Daaruit was een
zwart leren damestas gestolen. In de
tas zaten een bedrag van ongeveer
drieduizend gulden plus een rijbewijs.

CINEMA CIRCUS
bioscoopprogrammering vrij. 20-26 december
LADY AND THE TRAMP
Ned. gesproken - dag. 15.00 uur

ROBIN HOOD
AL - dag. 18.45 en 21.30 uur

De voltallige 'cast' van Wim Hildering werd na afloop van de voorstelling terecht in de bloemetjes gezet.
Foto Bram Slijnen

ZANDVOORT - De uitbater
van 'Gebouw De Krocht' toonde zich dit weekend tevreden.
Drie dagen lang een nagenoeg
uitverkocht huis krijg je niet
wekelijks in je schoot geworpen. Reden voor zijn verhoogde omzet vormde dit maal het
optreden van onze plaatselijke
Toneelvereniging 'Wim Hildering', die, onder regie van Ed
Fransen het blijspel 'Polly Perkins' van de auteur Douglas
Murray op de planken zette.

CARTOONFESTIVAL dag. om 13.00 uur
Speciaal voor de kleintjes en voor een speciaal prijsje (kaarten ƒ 2,50), de
wereldberoemde cartoons over het MOLLETJE en HET KREKELTJE.
(geen gesproken teksten, de filmbeelden vertellen alles, begeleid door
uitstekende muzikale effecten)
DE NOTEKRAKERSUITE dag. om 14.00 uur
Het beroemde ballet van Tsjaikovski als tekenfilm!
Rond de kerstboom zijn de hovelingen in de weer samen met een houten
soldaatje in de vorm van een notekraker en een leger muizen, alles .in een
vuurwerk van fantasie.
Een meerdere malen BEKROONDE TEKENFILM.
(tijdsduur 30 minuten, kaartje ƒ2,50)

handen. Polly Perkins': Een blijspel Ruth en de goedlachse Ada. Hartverzonder boodschap. Simpel entertai- warmend was het optreden van Minnement dus.
ke van der Meulen. Hoewel haar bijrol slechts enkele zinnen bevatte,
verdient ook haar creatie als Mrs.
Complicaties
Hubbard alle waardering. Yolanda
De story speelt zich af in Enge- Van den Broek en Willem van Duyn
land. De oude, schatrijke heer Win- bleken wonderwel in staat om aan
ky wordt tijdens een cruise op een het dienstmeisje en aan oom Priestmailboot verliefd op de jonge, mooie ly gedegen gestalte te geven.
De beide debutanten Ronald
weduwe Leila Calthorpe. Zijn liefdesverklaring wordt echter niet be- Drommel en Jenny Molenaar bleken
antwoord. Overmand door liefdes- een aanwinst voor 'Hildering'. In
verdriet legt hij - nog voor het doek hun bijdragen als neef Bob en dochopengaat - het loodje. Na zijn overlij- ter Minnie toonden zij aan 'geboren'
den blijken diens neef Fergus Wim- te zijn voor het toneelspel. Resumebush en Leila ieder de helft van zijn rend kan dan ook gesteld worden,
door Bram stijnen
vermogen te erven. Voorwaarde is dat 'Hildering' met dit stuk heeft
echter wel, dat zij met elkaar in het laten zien, zeer wel bij te kunnen
dragen aan het culturele leven in
„Ik vond het stuk niet best, maar huwelijksbootje treden.
deze badplaats. Daarvan getuigden
ik heb het dan ook onder uiterst
de reacties van het publiek.
ongunstige omstandigheden gezien:
het doek was open". Dat zei ooit Debutanten
eens de toneelcriticus Groucho
De keuze om Ina Vos de hoofdrol
Marx. Voor hem dus een verloren toe te bedelen bleek een schot in de
avond. Voor de Zandvoortse toe- roos. Haar dubbelrol van Leila en
schouwers betekende deze uitvoe- Polly getuigde van een gedegen
ring echter enkele aangename uren. tekstvastheid en een goed inlevingsGoed toneelspel vraagt om een gede- vermogen. Goede wijn behoeft geen
gen rollenkennis, vakmanschap en krans. Deze spreuk doet zeker ophet nodige enthousiasme. Al deze in- geld voor Pieter en Ankie Joustra en
grediënten waren gedurende dit Ria Driehuizen als de respectievelijweekend in 'De Krocht' ruim voor- ke neef Fergus en zijn bazige zuster

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

Men kan ook bellen: 12066 of 17166.

Trois chauds-froids a la Gelee
de Sauternes, Canard Suprême
Farci de Girolies avec une sauce
de vin Malaga, of een Escalope
Vienne. Rond deze tijd van het
jaar raak ik een beetje gestoord
van al die namen. Sla er uw krant
maar eens op na. Ieder zichzelf
respecterend restaurant voert op
dit moment met grote advertenties aktie om met de kerstdagen
een flinke omzet te kunnen draaien. Op zich is daar natuurlijk niets
op tegen. Integendeel zelfs, het
lijkt ook mij bijzonder gezellig om
tijdens deze dagen met familie en
bekenden buiten de deur te gaan
eten. Waar ik evenwel moeite mee
heb, is het feit, dat de aankondigingen meestal in de Franse taal
gevoerd worden. Ik weet niet hoe
het u vergaat, als het aan mij lag,
zouden ze hun gerechten ook in
het Nederlands kunnen vermelden. Gewoon drie kleine voorgerechtjes in gelei, een stuk eend in
rode wijnsaus of een Wiener
schnitzel bijvoorbeeld.
Bij deze laatste benamingen
weetje tenminste watje op je bord
krijgt. Ik lig zelf iedere keer in een
deuk, als ik de gezichten van mijn
tafelgenoten zie, bij het aanschoi;wen van zo'n menukaart. Vroeger
was dat wel even anders. Geen
poespas maar recht voor zijn raap
vertellen wat je te eten krijgt.
Laat ik u een voorbeeld geven:

Feestmaal
In vroeger dagen dacht geen enkele Zandvoorter er aan om met
de kerstdagen 'buiten de deur' te
gaan. In de eerste plaats ontbraken daarvoor de centen en in detweede plaats hoorde je dan thuis
te zijn. Gezeten onder de olielamp
werd ook toen een feestmaal opgediend. Moeder stond ten gerieve
van man en kroost uiteraard wel
urenlang in de keuken. Konijn en
kip waren destijds betrekkelijk
goedkoop. Het knaagdier strikte
je in het duin en het gevogelte
haalde je gewoon achter uit het
hoenderhok. Onlangs vond ik in
mijn archief enkele recepten uit
grootmoeders tijd. Voor het geval
u nog niet weet wat er tijdens deze
dagen op tafel moet komen, heb ik
voor u een aardig Zandvoorts receptje. 'Sanverse kip'. Makkelijk
klaar te maken en smakelijk om
op te eten.

Om te beginne wil ik jeloi dereis
vertelle, hoe jeloi een kip oit alkaer motte haele, want kip is 'n
lekkerbikke, mits je 't maer goed
klaer maekt en je ken d'r van alles
mee oitvoere. Grille, bakke, stove,
braeje en gae zo maer deur. 't Is 'n
echt volksvoedsel 'eworre en viel
een te kost 'et niet. Jeloi motte sorrege veur 'n snaiplank en 'n groot
mes. Wat de vekmense een 'batter'
noeme is te groot, neem 't maer
liever 'n slaggie klainer, maer wel
flink scherp. Je mot beginnen met
't strotje d'raf te haele en daerna 't
losse vel bai de nek, Dan 'et beesie
bai 't bortsbeen insnaie, twie haele
langs de ruggegraet, omdraeie en
an de aere kant de ruggegraet
d'roit haele. Die ruggegraet mot je
dan 'ebroike om boeljon van te
trekke. Dan 't geval plat neerlegge
en tusse de poten en de vleugels
los snaeie, d'r is echt gien iene
barst an.
'n Oud Zanvers recept veur kippe
gaet aldus: je hakt de dooie kip,
die je oit 't hoenderpark heb
'ehaeld in viere. Daernae slae je
'em plat alsof 't je vent is, of 'n aere
snotpierik die lastig is. Die plat
'eslaege zooi bestraik je dan met
olie van zonnepitte en leg dat platte zaekie met de hoidzai naer bove
onder de gril, ongeveer 'n kwartier, maar niet op z'n heetst. Neem
dan 'n eetluppel mosterd met 'n
bietje waeteren roer daer 'n pappie van. Nae dat roostere in de gril
de bleke kant insmere met die

mosterdpap en dan nog es 'n klain
kwartier roostere en af en toe insmere met 't restent van die mosterdzooi. Ondertusse 'n eetluppel
beste buttcr menge met de kroimels van vier sneje oud brood
(geef dat deuze keer maer es niet
an de varrekens) en twie eetluppels fain 'estamte haezelnote. De
gegrilde dele met dat heule koekesopie insmere en dan nog effies
naegrille an allabai de kante. Geef
d'r dan es venkelslaei bai en 'n
mandje met verse, knapperige
broodjes en as je 't misse ken 'n
lekker fris Loire-waintje. sancerre
is erg smaekeluk en je heb dan 'n
heerluk 'winter-aevondmael'.

Verdwenen
Er schijnt hier in het dorp een
dief rond te lopen. Van de week
hebben de ondernemers aan de
Grote Krocht hun straat versierd.
Speciaal voor de aanstaande
kerstdagen werden hun winkels
voorzien van kleine kerstboompjes. Enkele dagen geleden ontdekten zij tot hun ontsteltenis dat het
groen uit hun vlaggemasten was
verdwenen. De dief moet tijdens
de nachtlijke uren te werk zijn gegaan. „Een rot streek", noemen de
neeringdoenden deze lafhartige
daad. Hun boosheid lijkt mij dan
ook alleszins gegrond. Ook mij
overkwam deze week iets dergelijks. Afgelopen maandagavond
zat ik bij de Zandvoortse radio-omroep in de watertoren. Mijn
helm had ik zolang op mijn skooter gelegd. Toen ik terugkwam
was hij verdwenen. Eerst dacht ik
aan een grap. Later begreep ik dat
de dief weer had toegeslagen. Hopelijk is hij gelukkig met dat ding.
Ik heb inmiddels een nieuwe gekocht.

Reclameborden
Protesteren heeft nog wel degelijk zin. Wellicht herinnert u zich
nog het 'boegeroep' van de taewoners aan het Friedhoffplein, toen
daar die twee grote reclameborden werden geplaatst. „De borden
belemmeren het zicht op het erachter gelegen duingebied", zo
werd beweerd. Zij eisten van de
gemeente dat die dingen werden
weggehaald. Deze week werd taekend dat de bewoners gedeeltelijk
hun zin krijgen: een van de borden
verhuist binnenkort naar elders.
Geruchten beweren dat deze 'horizonvervuiler' nu op de hoek van
de Tollensstraat en de Van Lennepweg wordt geplaatst. Het zal
mij benieuwen hoe de bewoners
van deze buurt hierover denken.
Hart schreeuwen jongens, echt,
dat helpt echt, al is het maar een
beetje.

Feestdagen
Hulde aan de noeste werkers
van onze dienst publieke werken
(tegenwoordig 'Eigendommenbeheer'). Evenals in voorgaande jaren hebben zij ook dit jaar weer
gezorgd dat ons dorp er tijdens de
aanstaande
feestdagen weer
prachtig uitziet. Op verschillende
plaatsen zijn diverse kerstbomen
neergezet. Dat moet een hele klus
geweest zijn. In de remise werden
de denneappels rood geschilderd
en sommige bomen werden voor
de variatie zelfs wit gespoten.

Vakantie
Dit was het laatste 'Met Oog en
Oor' van dit jaar. De eerst volgende twee weken neem ik vakantie.
Ik ben er aan toe. Na vijftig weken
is deze rustperiode mij zeer weikom. Alle lezers wens ik bij voorbaat gezellige kerstdagen en een
gelukkig uiteinde. In januari kunt
u mij weer terug verwachten. Tot
dan.
Dit was het weer voor deze week
Blijf gezond, tot het volgend jaar.
Bram Stijnen

Z A N DVOORT

ZWEMBADPASJES MALIBUBAD

(ADVERTENTIES)

TIMMERBEDRIJF RUITER
Specialist in dakramen en dakkapellen
Nijverheldsterrein 14,1645 VX Ursem. Tel. 02202-2700. Fax 2730

WIST U TROUWENS DAT ER ELKE ZONDAGMIDDAG LEVENDE
MUZIEK IS IN CIRCUS ZANDVOORT (vrije entree)
EN NU OOK OP EERSTE EN TWEEDE KERSTDAG E;N OP
NIEUWJAARSDAG.

CINEMA CIRCUS ZANDVOORT

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

Recept

J

KERSTVAKANTIE (20 dec. t/m 5 januari)
SPECIALE ATTRAKTIE in CINEMA CJRCUS

Met oog en oor
de badplaats door

In kunststof, hardhout of combinatie van beide. Geïsoleerde uitvoering. Casco
of geheel afgetimmerd. Alle maten uitvoerbaar. Met handige raamsystemen. In
één dag gereed met vijfjaar garantie. Óók hele dakopbouwen, kozijnen en puien.
Vraag vrijblijvende offerte.

Snelle correcte afwikkeling.

Als zandvoorter heeft
u het grote voorrecht
om gebruik te maken
van het Malibu
Zwemparadijs met
50 % korting.

(electronische) handeling
kan vanaf Zaterdag 28
december 1991 worden
toegepast bij de
Parkreceptie aan de
Vondellaan.

ACTIVEREN

KOSTEN

Vele Zandvoorters
hebben inmiddels een
zwembadpasje in
bezit. Dit pasje dient
wederom te worden
geactiveerd voor het
jaar 1992. Deze

De kosten bedragen
f 4,50 per pasje, indien
geactiveerd voor
1 februari 1992. Na
1 februari 1992 brengen
wij u f 7,50 in rekening.

NIEUWE PASJES
Mocht u nog niet in
het bezit zijn van een
pasje, dan kunt u dit
aanvragen bij de
Parkreceptie tegen
betaling van f 7,50 en
inleveren van een
recente pasfoto
alsmede een bewijs
dat u in Zandvoort
woonachtig bent. Dit
pasje is dan geldig
voor 1992.

DONDERDAG 19 DECEMBER 1991
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ULTIEME PERFECTIE

Met: RUUD WOUTERSON

Te huur aangeb.
voll. ingericht

DINER-DANSANT DE NOËL 1991
KERSTDINER - DANSANT 1991

appartement

WOENSDAG 25 DECEMBER 1991:
EERSTE KERSTDAG

vrije opgang,
tuin, van
1/1/'92 tot 30/5/'92
v. 1 pers.
Geen huisdieren.
750,- incl. p.m.
TEL 02507-19037

** * *
Paté'de Chevreau aux Coulis des Airelles
Paté van Wilde Berggeit verrijkt met een
vossebessensaus

*** *
Consommé aux Morilles
parfumé au Jus de
Truffes
Heldere bouillon met Morilles geparfumeerd
met Jus de Truffe

Voor reserveringen óf meer informatie, bel met:
Marcel Machielse: 02507-12911 of
faxnummer 02507-20131

Gérald Genta, de onnekroonde koning van do horlogedesigners is een
perfectionist avant la lettre. Zo ontwerpt hij zijn eigen brillen. De
maestro vindt nu eenmaal dat geen merk ter wereld het combineren
van kostbare materialen en precisietechniek beheerst zoals hij. En wie
zijn brillen ziet moet hem gelijk geven. In 1987 ontstond het idee voor
een Gérald Genta brillenlijn. Deze unieke collectie omvat nu 12
monturen voor dames en heren. Ze zijn alle vervaardigd van 24 karaat
goud plated en het design is geïnspireerd op de wereldberoemde
Gérald Genta horloges „Classic", „Gefica" en „Gold and Gold". De
Gérald Gcnla brillencollectie. De schoonheid van ultieme pefectie.

DONDERDAG 26 DECEMBER 1991:
„TWEEDE KERSTDAG":
Lopend KEUST BRUNCH BUFFET a ƒ42,50
per persoon,
Vanaf 11.00 uur tot 15.00 uur.
In ons PANORAMIEK RESTAURANT op de
18e etage, 70 METER HOOG!
*•*•**
DE KLEINTJES tot en met 10 JAAR hebben een
KERSTVERRASSING:
50% KORTING

BLOEMENHUIS
De specialist

in al uw
bloemwerken

geboortekaartjes
huwelijkskaarten
en uw handelsdrukwerk

drukkerij van petegem b.v.

VERBOÜWINGSUITVERKOOP

kerkpad ó - tel. 02507-1 2793
postbus 54-2040 ab zandvoort

•'":•' ::': '•:•• B«J - • ' ' ? • ' • • '••.

PNNflN
Vrijetijdskleding
Haltestraat 56 A,
Zandvoort
Tel. 02507-13618

4
4 Zaterdag 21 december
4
4
live optreden
4
4
in
café
Sam-Sam
van
4
4
4
4
Celesta Spring
4
4
Aanvang 23.00 uur
4
4
444444444444444444444

GEEF KADOOS DIE OOG EN HART OP SLAG VEROVEREN

Exclusief alleen verkoop in deze regio.

'R OPTIEK
Gediplomeerd opticien, optometrist o.v.
kontaktlensspecialist A.N.V.C.
Grote Krocht 20A, Zandvoort, tel. 02507-14395

Leverancier van alle ziekenfondsen

Sfeervol^ met
Kerst dineren?

Reserveer nu uw
Kerstdiner
bij 't
Boeckaniersnest
Beide Kerstdagen geopend

'J BQECKANIERSNffl

CAFÉ - RESTAURANT

ZANDVOORTSELAAN 187 -2042 XL ZANDVOORT- TEL. 02507- 12401
(Reserveren gewenst - Ruime parkeergelegenheid)

„LA BONBONNIERE"
Haltestraat 39 a, tel. 15584

vroegtijdig bestellen
van patisserie Tummers
Omelet siberien (ijstaart)
IJsbombe
Opgemaakte pudding
Truffeltaartje
Framboostaartje
Bosbestaartje
Kiwi, mangotaartje
Appel speciaal taart
Christoffel taart
Espresso taart
Hazelino taart
Petits fours 9 stuks
Petits fleurs 12 stuks
TV gebakjes 8 stuks
Saucijzenbroodjes mini 10 st
Kaassoesjes 12 st
Pasteitjes 12 stuks
Ragout bakjes 12 st
Hartige hapjes 12 st

2514,95
14,95
14,95
14,95
14,95
14,95
12,50
12,50
12,50
12,50
13,50
7,75
8,50
5,95
7,75
9,50
9,50
8,75

Wij wensen u gezellige dagen

„La Bonbonnière"
Naam:
Adres:

J, BLUYS
Haltestraat 65
Zandvoort
Tel. 12060

uw drukker voor:

* •*• * *

Boisson Frappe de Papaya au Champagne
Verfrissende ijsdrank van Papaya opgespoten
met Champagne
* ** *
Filet De Cerf de Noël Sauce Pikante
Gebakken Hertebiefstukjes vergezeld door een
heerlijke kersensaus
oü
ó
/
Filet de V eau - Impenal et une sauce crème
Gebakken Kalfsbiefstuk vergezeld door een
Roomsaus Imperial
Légumes divers
Verschillende groentegarnituren
*** *
Buffet de Dessen „De Noël 1991'"
Dessert Buffet „Kerstmis 1991" •
* ** *
Prijs per couvert ƒ 89,50

Kom langs en
geniet van onze
kerstassortimenten

drogisterij-parfumerie
schoonheidssalon
Haltestraat 1
Zandvoort
tel. 02507-16123

U/EEKMEDIA22
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Kerk bijna vol voor operettevereniging

Nieuwste rage in Zandvoort: vliegeren
ZANDVOORT - Ed van Wonderen, die zelf vliegers verkoopt, weet het zeker: in Zandvoort is langzamerhand een
nieuwe rage aan het ontstaan
voor jong, oud, man en vrouw:
vliegeren. „In andere plaatsen
is het al ontzettend populair,
hier komt het vliegeren langzamerhand op gang".
Van Wonderen is zelf al tijden razend enthousiast over het vliegeren.
„Het is gewoon verslavend. Toen ik
het eenmaal had geprobeerd, raakte
ik er zo aan verslingerd. Met name
aan het vliegeren met bestuurbare
vliegers". Volgens Ed van Wonderen
is bijna voor iedereen geschikt. „Je
hebt vliegers met verschillende trekkracht. Met sommige vliegers kun je
- bij een beetje harde wind - sprongen tot 25 meter maken, daarmee
ben je binnen een uur in IJmuiden.
Met andere kan iedereen gewoon
blijven lopen. En ook daarin heb je
keuze tussen bestuurbare en niet-bestuurbare vliegers".
Van Wonderen kan een en ander
laten zien. Hij heeft samen met Ma-

ZANDVOORT - De Hervormde Kerk stroomde afgelopen
weekend vrijwel vol voor het traditionele kerstconcert
van de Zandvoortse Operette Vereniging. En niet voor
niets, de muziekliefhebbers konden volop aan hun trek-

ken komen met het veelzijdige programma, met musicalen operettemelodieën. Met de kerstsamenzang kon het
publiek zichzelf even koorlid voelen.
Foto Bram Stijnen

Uitgekiend spel van Van Elk
ZANDVOORT - In het
Kersttoernooi van de Zandvoortse Schaakclub heeft Van
Elk, na vier ronden, ongeslagen de leiding genomen. In de
jeugdcompetitie werd de laatste ronde van dit jaar gespeeld.
Ook na deze ronde kwam er
geen verandering in de koppositie. Florian van der Moolen is
dan ook de terechte herfstkampioen.

bovenaan met 3,5 punt. Met iets
meer weerstandspunten zitten zijn
belagers hem op de hielen. Dat zijn
Mare Kok en Edward Geerts. Spijtig
is het voor Mare Kok, dat hij zijn
bijzonder fraaie tweede plaats vanavond niet kan verdedigen. Meerdere
tentamens moet deze student namelijk afleggen. Edward Geerts daarentegen zal er alles aan doen Van Elk
van die eerste plek af te zetten. In
een directe confrontatie is dit niet
meer mogelijk. In de vierde ronde
Met een beter gemiddelde staat D. van vorige week, speelden zij al tevan Elk op dit moment ongeslagen gen elkaar. Een partij die in een remise eindigde.
(ADVERTENTIE)
Het speeltempo van twee maal
twintig minuten per persoon geeft
aan het schaakspel vaak een totaal
andere wending. Vorige week speel-'
den de schakers de eerste vier ronden van dit Kerstrapidtoernooi van
de Zandvoortse Schaakclub. Liefst
22 leden waren aanwezig om zich in
de strijd te werpen op het bord. Totaal werden in ruim twee en een half
uur veertig partijen gespeeld.

geeft u meer/
PROEFLESSEN SKIËN EN SNOWBOARD
Exclusief voor onze lezers organiseert Weekmedia in samenwerking met Skipiste Hoofddorp in de kerstvakantie (23
december 1991 t/m 3 januari 1992} een aantal proeflessen
skiën en snowboard met fraaie kortingen.
AANBIEDING:
- proefles skiën ƒ 10,- p.p., incl. materiaal (normaal ƒ20,-)
- proefles snowboard ƒ 15,- p.p., incl. materiaal (normaal
ƒ 25,-), wel eigen skischoenen meenemen voor de snowboardles.
- skipas voor twee weken vrij skiën voor ƒ 49,- p.p.
U kunt alleen van deze aanbiedingen gebruik maken tegen
inlevering onderstaande volledig ingevulde bon en na telefonische' reservering bij Skipiste Hoofddorp, Arnolduspark
10,. Hoofddorp, tel. 02503-34746.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon en na
telefonische reservering bij Skipiste Hoofddorp heb ik in de
periode van 23 december 1991 t/m 3 januari 1992 recht op:
.. proefles skiën d ƒ 10,.- p.p.
.. proefles snowboard d ƒ 15,- p.p.
.. skipas voor twee weken vrij skiën voor ƒ 49,- p.p.
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

geeff u meert

Na vier van de zeven ronden gespeeld te hebben is de stand van de
eerste dertien: 1. Van Elk, 2. Mare
Kok, 3. Edward Geerts, 4. Dennis
van der Meijden, 5. Termes, 6. Lindeman, 7. Nico Handgraaf, 8 tot en met
13. Twint, Van Eijk, Dambrink,
Gude, Ayress en Roele.

Jeugd
In de jeugdcompetitie werd de
laatste ronde van dit jaar gespeeld.
Florian van der Moolen werd met
twaalf punten uit dertien ronden de
nieuwe hersftkampioen 1991. De
stand bij de jeugd ziet er als volgt
uit: 1. Florian van der Moolen, 2.
Thomas Hesse, 3. Henk Willemse, 4.
Eebecca Willemse, 5. Nanouk Marquenie, 6. Bas van der Meij, 7. Bart
Timmermans, 8. Martine Botman, 9.
Niels Filmer.
Vanavond zal als afsluiting van
het jaar 1991, Dennis van der Meijden, tweede op de ranglijst bij de
interne competitie, een simultaan
spelen tegen alle jeugdige leden van
de Zandvoortse Schaakclub. De komende twee donderdagavonden is er
voor de jeugd geen schaken in verband met kerstvakantie. Op donder
9 januari 1992 begint de competitie
voor de jeugd weer in het Gemeenschapshuis.
De week daaropvolgend, gaat het
voor de jeugd echt serieus beginnen.
Dan starten namelijk de schaaklessen voor de diverse diploma's. De
opleiding staat onder leiding van
John Ayress en Dennis van der Meijden. Als er nog jeugdige adspirant
schakers zijn die een diploma willen
halen, eind mei 1992, dienen zij zich
op te geven via een van de volgende
telefoonnummers, 02507- 14120 of
13224.

LUCHT
Wij, van Amref/Vllegende Dokters, willen absoluut uw oudejaarsavandf eest niet bederven. Alleen, we zouden
de mensen in Oostelijk Afrika ook zo graag een feestje gunnen. Bijvoorbeeld omdat de dokter aan komt vliegen.
Of, omdat de kinderen worden ingeënt tegen polio, kinkhoest en mazelen. Of, omdat er een bron met schoon
water is geslagen. Daarom: laat Afrika ook eens wat vuurwerk zien. Met een gift van 15,- helpt u Amref
helpen. U kiikt misschien rond deze tiid niet op een paar stuivers. Voor ons telt met elke cent ieder leven.

AMREF/ Vliegende Dokters

ü GIRO 487600
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rijke Kause de winkel Maraned, aan
de Thorbeckestraat 7 tegenover het
casino. Daar wordt van alles verkocht, maar de laatste tijd is er een
speciale hoek ingericht met vliegers,
plus allerlei vliegermateriaal voor
de doe-het-zelf-er. Wat dat betreft is
het een uitkomst in Zuid-Kennemerland, dit specialisme is in de omgeving niet te vinden.
De vliegers, in allerlei soorten en
maten, variëren flink in prijs, van
nog geen twintig gulden tot enkele
honderden guldens. „Voor 27,50 gulden heb je al een fatsoenlijke, bestuurbare vlieger", zegt Van Wonderen. „Maar ik praat altijd met de
mensen om uit te zoeken wat zij
ermee willen. Ook een vlieger is in
feite maatwerk. Ik verkoop een lastige vlieger ook niet aan iemand die er
niet mee om kan gaan. Dan zie je die
mensen nooit meer terug. Dan verlies je klanten".
Van Wonderen is regelmatig op
zaterdagochtend zelf voor de Rotonde aan het vliegeren, tussen 11 en 12
uur. „Wie belangstelling heeft kan
komen kijken, of het misschien
eventjes proberen. Dat hangt natuurlijk van de weersomstandigheden en van de vlieger af".

OSS derde op lange mat
ZANDVOORT - Vorige week
zaterdag organiseerde het rayon Kennemerland, in sporthal
'De Weid' te Velserbroek een
zogenaamde wedstrijd 'Lange
mat springen'. Hieraan deden
elf verenigingen mee waaronder de gymnastiekvereniging
OSS.
Op deze dag telde niet zozeer het
individuele resultaat, als wel het
puntentotaal per groep. OSS deed
mee in twee leeftijdscategorieën. De
meisjesgroep bestond uit Judith
Bos, Shelley Dekker, Jordi Bluijs,

Ruit ingeslagen

Romena Daniels, Loesje van der
Kruijf en Tamara Hanning. De turnsters waren: Franciska Ruebeling,
Femke Paap, Joyce Koopman, Merle van der Storm, Ramonde Ruebeling en Aafke Spieart.
De oefeningen waren voor alle verenigingen hetzelfde. De kandidaten
moesten vier maal, dus ook voor
vier verschillende jury-delegaties,
eeri aantal voorgeschreven matoefeningen doen, waaronder een zweefrol, een dubbel-radslag, een arabierkaats en twee vrije sprongen. Aan
het eind van de middag bleek, dat de
groep 'meisjes' van OSS een derde
plaats had weten te bemachtigen. Zij
konden dan ook een trofee mee naar
huis nemen. De groep 'turnsters'
van OSS draaide ook prima, maar
kreeg een aantal strafpunten in verband met een veronderstelde inschrijving in een verkeerde klasse.
Hierdoor daalden zij twee plaatsen
in het klassement, maar tekenden
tegen die beslissing van de wedstrijdleiding, officieel protest aan.

ZANDVOORT - De politie heeft
vrijdagnacht op het Gran Doradoterrein een man aangehouden, die door
het personeel betrapt was bij het inslaan van de ruit van een bungalow.
Bij nader onderzoek bleek hij ook bij
Niet alleen maar vreugde dus op
een andere bungalow ruiten te hebben vernield. De man, een 24-jarige deze turnmiddag, maar wat wel
Haarlemmer, is voor nader onder- bleek, was het feit dat OSS op regiozoek ingesloten.
niveau weer bij de eerste drie zit.
(ADVERTENTIE)

MEDEDELING AAN ONZE LEZERS
Hieronder staat het kaartje afgebeeld, waarmee onze bezorg(st)ers u in de week van Kerstmis een voorspoedig
nieuwjaar willen wensen. Op de achterzijde van dit kaartje
staat ook een tekst.
Wilt u het aangeboden kaartje ook werkelijk in ontvangst
nemen? Op deze manier willen wij zorgdragen voor het
goede verloop van dit jaarlijks gebruik.
Directie Weekmedia

UW BEZORG(ST)ER WENST U
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

WEE
Amsterdams Stadsblad - Builenveldertse Courant • de Nieuwe Bijlmer - Nieuwsblad
Gaasperdam - Diemer Courant - de Nieuwe Weesper - Aalsmeerder Courant - de RondeVener • Uithoornse Courant - Amstetveens Weekblad - Nieuwsblad Haarlemmermeer de Zaanse Gezinsbode - Nieuwsblad de Purmer - Zandvooris Nieuwsblad

* Ed van Wonderen heeft in *Maraned', tegenover het casino, een keur aan
vliegers: hele makkelijke en hele lastige en alles daartussenin.
Foto Bram Slijnon

Sterk badmintonspel van
invalster Petnoi Schultz
ZANDVOORT - De badmintonvereniging Lotus trad zondag aan tegen het derde team
van Heemskerk zonder de geblesseerde Rika Koper. In Petnoi Schultz had het Zandvoortse team echter een uitstekende
vervangster. Lotus won mede
door twee winstpartijen van
Petnoi Schultz met 5-3.

Kerstactie
ZANDVOORT - De traditionele
kerstactie van de Beatrixschool
staat dit jaar in het kader van kinderen, die verpleegd worden in het
Spaarne Ziekenhuis. Rond de feestdagen wordt geld ingezameld om
speelgoed te kopen. Kinderen kunnen geld meebrengen voor de actie,
vorige week dinsdag kwam een verpleegkundige uit het Spaarne ziekenhuis iets vertellen over 'een kind
in het ziekenhuis'. In alle groepen
wordt deze weken aandacht besteed
aan dit onderwerp.
De kinderen van de school vierden
het kerstfeest afgelopen dinsdag in
de Hervormde kerk. Onderdeel van
de viering is de opvoering door de
kinderen van de musical 'Kerstbomen groeien overal'.

Postzegelveiling
ZANDVOORT - De Zandvoortse
Postzegel Club houdt vrijdag 20 december in het Gemeenschapshuis,
L. Davidsstraat, een wilde veiling.
Met een loterij zijn fraaie prijzen te
winnen. Zaal open 19 uur, aanvang
veiling 21.00 uur. InL: tel. 16456 of
16061. De nadruk ligt dit keer op verzamelingen, partijtjes, dozen en dergelijke. Goed om de feestdagen mee
door te brengen. Iedereen kan hieraan deelnemen.

Avondverkoop
ZANDVOORT - Een aantal winkeliers in het centrum van Zandvoort
heeft besloten vanavond al de deuren voor de klanten open te houden.
De winkels in deze gemeente mogen,
in verband met de naderende feestdagen, vanaf vandaag 's avondverkoop houden. Hoeveel winkeliers
hieraan deelnemen, is niet precies
bekend.

En een personee/skrant,
kunnen jullie dat ook?
U kent de Perscombinatie als uitgechter van o.a. de Voikskrant, Het Parool en Trouw. Maar wat betekent Pcrscombinatie Produkties? Dat is een uiterst modern grafisch bedrijf dat
dagbladen en een groot aantal week- en maandbladen produceert. Maar Perscombinatie Produkties kan ook uw pcriodicken, catalogi, brochures, mailings, jaarverslagen, personeclskranten of nieuwsbulletins verzorgen. Van kopij tot en met
drukwerk. Of als u wilt, alleen een deel van het produktieproces: de pre-press fase bijvoorbeeld. Beoordeelt u zelf waarmee
we u van dienst kunnen zijn:
• Zetten d.m.v. kopij, floppy disk'of telefoon. Ons systeem is
7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar
• Verhuur van redactiesystemen en hegeleidingscontrole
B Lay-ont/ontwcrp, restyling
B Uitdraaien van via D.T.I'. opgemaakte pagina's zowel
op papier als op Hlm

B
D
O
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B
B
B

Martijn van Keulen speelde een
beduidend betere partij dan vorige
week. Zijn tegenstander probeerde
op allerlei mogelijke manieren om
Van Keulen uit zijn spel te halen,
maar dat lukte niet. Met 10-15 en 6-15
was het eerste punt voor Lotus een
feit. Torn Geusebroek moest even
wennen aan het spel van zijn tegenstander, maar telkens in het laatste
gedeelte van de sets was de Zandvoorter beter: 13-15 en 10-15.
Karin de Graaf was kansloos in
haar single: 11-2 en 11-1. Petnoi
Schultz was aanvankelijk nerveus
begonnen, maar daarna wist zij door
prima spel haar tegenstandster te
overtroeven: 8-11 en 8-11.
De herendubbel Martijn van Keulen en Torn Geusebroek speelde in
de eerste set zwak, hetgeen verlies
betekende 15-7. Doch daarna een
sterk herstel en Heemskerk werd
naar een 11-15 en 0-15 nederlaag gespeeld. De dames Petnoi Schultz en
Karin de Graaf speelden een prima
partij en waren duidelijk sterker
dan de dames van Heemskerk 7-15
en 7-15. De winst was al binnen voor
Lotus omdat de stand toen opgelopen was naar 1-5.
Het gemengdedubtael van Karin
de Graaf met Martijn van Keulen
was erg slecht op dreef. Met tweemaal 15-8 ging dit koppel ten onder.
Het duo Petnoi Schultz en Torn
Geusebroek speelden een goede partij. In de eerste set moesten zij aan
elkaar wennen waardoor een nederlaag van 15-4. Daarna een sterk gespeelde tweede set met een zege van
12-15. In fel gevecht volgde in de derde set, wat door Heemskerk netaan
werd gewonnen met 15-12. Door deze
resultaten kwam de winst voor Lotus niet meer in gevaar: 3-5.

Lopende kraan
ZANDVOORT - Een lopende
kraan heeft vorige week voor heel
wat wateroverlast gezorgd in een
flatgebouw aan de Celsiusstraat. De
kraan stond open in een van de woningen, maar de bewoonster had dat
zelf niet in de gaten. Het water liep
via de meterkast van vier hoog via de
onderliggende flats naar beneden.
Hoeveel schade het water in totaal
heeft veroorzaakt, is niet bekend.

Werktekcnen
Scannen, ZOUT/ z\\;irt/wit als hill eolour
(Kleuren) lithogr.itie en filmmontage
Rcpro\verkzaamheden
Drukwerk
Postale verwerking, adressenbchcer en transport
Service, advies en systeembeheer

Kortom, we st.i.m voor u klaar met de meest geavanceerde
grafische technieken. Bovendien: tegen concurrerende prijzen.
Wilt u een tolder aanvragen?
Bel dan: 020-562.25.22 of 562.22.71.

UW PARTNER IN PRE-PRESS & DRUKWERK
Wibdutstroat 131, 1O91 GL Amsterdam, Fax. 020-562.27. l 3
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't Familie

wenst haar
gasten
vrolijk Kerstfeest
en een
Gelukkig
Nieuwjaar!

RESTAURANT

REN E MEIJER

Speciale Aanbieding
SPECIAALVLOEREN

Beuken * Eiken
Essen * Maple
Merbau

KURK - LAMINAAT - PARKET - NATUURSTEENTAPIJT

Lamellen compleet afgelakt
van 75.°° p/m2 voor
50
2

Nét even anders

K e r k s t r a a t 27, t e l . 12537

67.

Ook voor al uw
vloeronderhoudsmiddelen

p/m

Geopend:
Maandag
Dinsdag t/m vrijdag
Zaterdag
Donderdag koopavond

Aanbieding geldt tot
31-12-1991

Kennemerlaan 167
Umuiden, tel. 02550-36565

VERKOOP KERSTBOMEN

SPECIAAL VLOEREN

PARKET

RENE MEIJER

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

uur
uur
uur
uur

RENT A BIKE CENTRE, Passage 20
(kop Zeestraat Engelbertstraat)

t ^£=3

TE HUUR GEVR.

GRATIS THUISBEZORGD

RUIME
GARAGE

KERSTBOMEN,
BLAUWSPARREN,
MET EN ZONDER KLUIT en
BOOMPJES IN POT

SCHILDERWERK

WONING STOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

(min. 3 auto's)
of kleine loods

Vraag vrijblijvend

offerte.

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

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRMF AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

Zoekt u exclusieve
mode-accessoires?
Zoals stropdassen/haarmode.

Dubrovnik

a

Atelier Jomie
Tel. 02507-30088

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

.,..

ife

JOEGOSLAVISCH RESTAURANT

Zeestraat 41,
Zandvoort.
Tel. 15110

f|

Wij zijn alleen
2e Kerstdag
geopend

^
füü
^

Kerstmenu

'

Vis Hors d'Oeuvre
'.
o.a. gerookte Zalm, paling, garnaaltjes
Toast en boter
;

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

enz.

Goulashsoep
stokbrood en kruidenboter

,

Div. soorten vlees

'

autorijschool

seizoensalade
aardappelkroketjes

;

W. v.d. Veld

* ijs
Kerst

c

U kunt nu lessen en de sportieve
MAZDA 323 F

Koffie

Onze aanbieding:

ƒ 49,75 ,

de eerste 5 lessen 32,50 per les
vervolglessen 42,50 per les
ook voor spoedopleidmgen

*
Kinderkerstmenu
ƒ 25,-

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

^"t. ^A. jS'4. £'<<. ^'A. ^'A. ^ : &'*. 3]fe. 3','t. &'i. 3"i. ^ £K
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NIET TE GELOVEN

Ci8 herengeuren en 84 damesgeurén
van 7,50 tot 2800-

dit wordt de meest geurige Kerstmis sinds jaren

Damesgeuren

Herengeuren

4

4 <\ >•
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

en nog véél meer
en nog véél meer
natuurlijk bij

APER DRUGSTORE |fe({(^
DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT TEL. 02507-12513
P.S. Op de koopayondcn donderdag 19, vrijdag 20 en maandag 23 december serveren wij u een
lekker kopje koffie bij het winkelen.

maandag 23 december de hele dag open

Aj9i.jf^Jkji^J^s&^*^Jf^jf<J^'y^J^^f^kj^j^^j^J^Ji^jy±j^^J^.J

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.
telefoon 023-385478

KERSTDINER
op Ie en 2e Kerstdag
5-gangen keuzemenu
a ƒ 72,5O
Wij bieden een keuze uit 3 voorgerechten,
3 soepen en 3 hoofdgerechten met vlees,
vis en wild, dus elck wat wils! Tussendoor
een heerlijke spoom en tot slot een
grandioos kerstdessert en koffie met
bonbons.
Alléén voor 2e Kerstdag
nog een paar plaatsen beschikbaar.

Yanks
presenteert
maandag 23 december

Grote Kerst Bingo

Het menu zullen wij u op aanvraag
gaarne toezenden.
U wordt verwacht voor het aperitief
tusen 18.00 en 19.00 uur en bepaalt
daarna zelf in welk tempo u van het
Kerstdiner wilt genieten.
Wij hebben slechts één zit per avond.
Het diner wordt omlijst met live
pianomuziek.

w/n

M

tel. O25O7-19188

4,4444444444444444444444444444444444444444444444444444
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nnehoeh
BLOEMENDAAL AAN ZEE - TEL. 023-252280

Tel. 19814

Tot ziens bij HOEBE en MAARTEN

~ Ttostaurant

Prettige dagen
Paul Olieslagers

Hitbingo start met nieuw seizoen

4
4
4
4
4
4
4
4
4
Hitbingo, het doe-mee-spel van de Postcode
en i/m hlci maken het uitstekend, dank u' T\\ ee \ (in de vele ~cc4 Mncdei
Loterij, maakt zich klaar voor een nieuw
lionden die Ei /iMcnc in liiuii 40-jai itf beslaan licc/l i>/)i;c\ iin^cn
seizoen van dertien speelronden.
4
Met elke week nieuwe kansen op
4
25.000 gulden.
4
4
Achter de schersteunt die zich inzetten voor
men van de
mens en m i l i e u . Als u dus
4
Postcode Loterij
nog géén lid bent, doe dan
en
Hitbingo
mee en vul de W I N - E E N 4
werken we hard
M1LJOEN-BON in. Want bij
4
om héél Nederwie kunt u elk kwartaal één
land op tijd de
m i l j o e n , e l k e maand hon4 Het Texelse EcoMare zet zich
nieuwe
set
Hitderdcluizend
gulden en elke
in voor het beschermen van de
4 ecologie
bingokaarten
week 25.000 gulden winnen?
en de dieren van het
voor het nieuwe
Toch alleen bij de Nationale
en de Noord4 waddengebied
seizoen
toe
te
Postcode .Loterij? H
zee. Dat doen ze al heel lang,
stuien. Rlke set
4 want
Cailii Dii^luiiil en hciu' MIMII.S hehhfn c
de Zeehondenopvang
is persoonlijk en
icniiiinl s/x/As (c /(•//( iicicn ini'l iVn nnlji
EcoMare heeft juist in
4 van
op
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Nieuwe kansen,
nieuwe kaarten

40 jaar
zeehondenopvang

WIN-EEN-MILJOEN-BON

Wekelijkse Weékmedia-pagma gewijd aan nieuws en activiteiten op het gebied van vrije tijd

Auto's onderzocht
als caravantrekker
OOR WIE met een caravan gaat kamperen is een
goede 'trekker' onontbeerlijk. De Kampeer en Caravan Kampioen beproeft daarom geregeld allerlei autotypen.
In het decembernummer kan
men nog eens uitgebreid de resultaten van een jaar lang testen lezen.

V

door Gcrrit Jan Bel
Het gaat daarbij om de Chevrolet
Corsica V6, Mercedes 190 1.8, Honda
Concerto l .51, Nissan Primera 1.6
LX, Fiat Tempra 1.6 ie SX, Ford Escort 1.6 CLX, Hyundai Lantra 1.6
GLS, Mitshubishi Lancer Hatchback 1.5 GLXi, Nissan Sunny Sedan
1.6 SLX, BMW 318i, Lancia Dedra
1.8 ie, Alfa Romeo 33 1.7, Volkswagen Golf 1.8 CL en de Opel Astra 1.6
GL.

IMAX-theater: watervalspat van het scherm
6 A LSOF JE het zweet
ƒ\ kunt ruiken,' zei de
•*•
Stones-fan na afloop.
Nou is dat wat overdreven,
maar de film die momenteel
op een supergropt scherm
wordt vertoond in het
Rotterdamse IMAX-theater, is
een belevenis van formaat. En
wat voor formaat; het scherm
meet maar liefst 23 bij
zeventien meter. Uniek in
Nederland, dus de bezoekers
komen van verre.
door Arnoud van Soest
De film is een registrati'e van de
laatste toernee van de Rolling Stones en trekt volle zalen. „We geven
twintig voorstellingen per week, met
een zaalbezetting van 65 procent. En
da's heel behoorlijk," meldt manager Hans-Eric Geertsma tevreden.
De Stones-film is overigens niet de
enige publiekstrekker van het
IMAX-theater, dat 2'/2 jaar geleden
haar deuren opende en een broertje
van het Omniversum in Den Haag
is.
Het zijn vooral natuurfilms, die op
het zes verdiepingen hoge scherm
worden vertoond. Zo spatten de watervallen van Niagara bijkans van
het scherm af. „Het is datje zit, want
zou je staan, dan ga je geheid plat,"
pocht Geertsma. De truc van 'er
middenin zitten', zit hem niet alleen
in het formaat van de film (tien keer
zo groot als een gewone bioscoopfilm) of de snelheid waarmee de rolprent door de projector wordt ge-

Raliaie.ulrc.-s ATV: Wockiucdi.i,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam,
tel 020 - %2 2840 (alleen 's nioigens)
Coördinatie: Trudy Steenkamp
Vormgeving: Paul Busse

jaagd (honderd meter per minuut),
maar vooral in het geluid, dat over
zes kanalen is verdeeld.
„Je beleeft het geluid waar het
vandaan komt," legt Geertsma uit.
„Je hoort dus al een meeuw aanvliegen, nog voor-ie in beeld is. Vervolgens gaat-ie van rechts naar links
over het scherm, om links de zaal uit
te vliegen. Bovendien werken we
met hele lage bastonen, die je niet
kunt horen, maar wel voelen. Wanneer je op de film dus een Space
Shuttle ziet opstijgen, geeft dat het
gevoel dat het onder je doordreunt."
Wie overigens nog even geduld
heeft, kan beter tot februari wachten, want dan gaat de nieuwste produktie over Antarctica in premiere.
Geertsma heeft hem natuurlijk al
gezien. „Moet je je voorstellen: in
een helicopter vlieg je tussen de ijsschotsen door!"
Maar wie écht uit zijn bol wil,
moet naar Tokio, want daar hebben
ze het nieuwste van het nieuwste:
een scherm dat onder je voeten
doorloopt. Geertsma: „Dan zie je een

Zoetwijzer
'Kan ik koken en bakken met
suikervervangers?', 'Zijn suikervervangers geschikt om af te
vallen?'. ledere dag komen deze
en andere vragen binnen bij het
Zoetmiddelen Informatiecentrum. Als antwoord op deze vragen is nu een speciale Zoetwijzer ontwikkeld.
De Nederlander consumeert
zo'n 45 kilogram suiker per jaar.
De Zoetwijzer is bedoeld als
richtlijn voor gebruikers van
suikervervangers en kan kosteloos worden aangevraagd.
• Binnenkort in het IMAX-theater: Spectaculaire film over Antarctica. Inzet: Thans draait er At the Max over de
Rolling Stones

vliegtuig op je afkomen, dat vervolgens onder je door glijdt. Dat is dus
wél even wat anders."
Het IMAX-theatcr ligt tegenover Rotterdamse metrostation Lcuvchaven en vertoont
naast bovengenoemde films ook bioscoopfilms op een groot doek, lasershows en films
met dieptewerking. Info: 010-404.8844.

Foto Kampeer en Caravankampioen

Espressomachines
Espresso drinken wint aan populariteit in Nederland. Koffie zetten
kan iedereen, maar het bereiden van
een kopje espresso of cappuccino
die lijkt op de echte Italiaanse is een
kunst, vindt de Consumentengids
die een test met veertien espressoapparaten in het decembernummer
heeft opgenomen. Als beste koop komen de Bosch TKA 4800 en de daaraan gelijke Siemens TC 48 (beide ƒ
230) uit de bus.

De ingebouwde luidsprekers van
draagbare radiocassetterecorders
met cd-speler doen compactdiscs
meestal geen recht. Dat blijkt uit een
test van een zestal van dergelijke
apparaten waarvan de prijzen variëren van ƒ 350 tot ƒ 500 (Consumentengids december). Naast dit manco
zijn de radio en de cassetterecorder
zeer eenvoudig uitgevoerd en onhandig in het gebruik, alleen de cdspeler biedt het gewone gebruikersgemak. Beste koop zijn de Sony
CFD-50L (f 400), met uitgebreide gebruiksmogelijkheden, en de Sanyo
MCD-ZI IL (eveneens ƒ 400), waarvan de cassetterecorder uitblonk.
Audio & Video Totaal van december bekeek de geluidsset NAD
7020/5420/6325/8225 (receiver, cdspeler, cassettedeck en luidsprekers) en vond dat er in deze prijsklasse (bijna ƒ 3000) wel veel concurrentie is, maar dat het helemaal de
vraag is of die ook zo sympathiek
klinkt.
Commercieel is de DAT-recorder
niet geworden wat velen ervan hebben verwacht, maar als opvolger van
de spoelenrecorder - zeg maar de
Revox - wél, zo vindt A&VT. Het blad
onderzocht er twee: de JVC XDZ1010 en de Sony DTC-77ES. Topmodellen en dat blijkt ook uit de
prijs, respectievelijk ƒ 3499 en ƒ 3299,
maar daar krijgt de koper dan ook
wat voor.
De duurdere geluidsklasse is ook
het gebied waar Luister zich op
oriënteert. Deze maand testte men
de Accuphase T-ll tuner van f 3250
('compromisloze klasse') en van
Proton de AP-1000 voorversterker (f
999) en de AA-1150 eindversterker <ƒ
1499). „Twee protonen die een heel
positieve lading leveren", is het oordeel. HiFi Video Test (december)
onderzocht drie cd-spelers van rond
de duizend gulden: Denon DCD-980,
Pioneer PD-9700 en Technics SLPS700.

Foto
In het decembernummer van Fo
cus komt het nieuwste model van de
Rolls Royce onder de fototoestellen
aan bod: de Hasselblad 205 TCC.
Daarin ook aandacht voor de Canon
EOS 100 ('de stilste autofocus-spie
gelreflexcamera van dit moment en
goed voor het predikaat Super') met
het objectief EF f3,5- f5,6/28-80 mm
USM. Andere objectieven voor de
EOS-serie worden getest in Foto (35135 mm, 70-210 mm en 100-300 mm).
Verder in Foto drie Minolta's: de Dynax 3 xi, de Dynax SP xi en de Riva
Zoom 90C.

Video
„Een schitterende all-rounder
met een moeiteloze bediening," oordeelt HiFi Video Test over de Sony
SLV 415 VHS-videorecorder van ƒ
1399. Tweehonderd gulden meer
kost de Nokia VR 3782, maar ook
dan wordt er gesproken over kwaliteitsapparatuur, vindt Audio & Video Totaal dat dit apparaat bekeek.
Verder een test van twee camcorders: de Sony CCD-TR105 en de Hitachi VM- E25, waarvan de laatste
een zoombereik heeft van maar
liefst 64x. Dat lijkt op een drukfout,
maar het is wel degelijk waar weet
A&VT te melden. Al blijkt dit in de
Praktijk geen echt bruikbaar gegeven. Tot 16x (ook niet gering overigens) kunnen de testers nog de nodige waardering opbrengen voor de
elektronische zoom. Beide apparaten onderscheiden zich verder door
een uitstekend HiFi-stereo-geluid.

Kerstpuzzel met spreuk
ET OOG OP de (vrije)
feestdagen deze week
een grotere puzzel dan
gebruikelijk. Voor deze bijzondere gelegenheid verloot de redactie onder de goede inzenders enkele prijsjes. De gevonden spreuk op een briefkaart
(géén brief!) schrijven en deze
voor 31 december sturen naar:
Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2104, 1000 CC Amsterdam.

M

Nadat u het grote diagram hebt
opgelost, kunt u de spreuk onder de
puzzel vinden door de gevraagde letter uit het grote diagram over te
brengen naar het kleine diagram.
HORIZONTAAL: l kerstboomversiering; 4 chr. feest; 6 soort verlichting; 9 hoge berg; 12 verbreidingsgebied; 13 zoogdier; 15 voerbak; 16
rund; 17 insekteneter; 19 dierenverblijf; 22 tegenover; 24 groente; 26 toezeggen; 28 burcht; 31 manl. dier; 34
voorz.; 35 afgelegen; 36 numero; 37 in
goede conditie; 39 boom; 40 nor
(Barg.); 42 noot; 43 vogelprodukt; 44
pers. voornw.; 45 naam v.e. paus; 47
vroegere koningin; 49 lidw.; 51 deel
v.e. huis; 53 schr. overhoring; 54 met
name; 55 lekkernij; 56 bamboebeer;
58 voorzitter; 59 vr. munt; 60 deel
v.h. jaar; 62 vr. munt; 64 vluchtige
stof; 66 deel v.e. huis; 67 priem; 68
zwemvogel; 70 kleine ruimte; 71
plomp; 73 een zekere; 75 door water
omgeven land; 77 grondtoon; 78 weigering; 79 motorrace; 80 gemis; 82
aanstaande; 83 deel v.e. etmaal; 84
afgelopen; 85 jong dier; 87 ieder; 89
water in N-Brabant; 90 voorz.; 91
scheepstouw; 93 taxus; 94 Fr.
voegw.; 96 vervoermiddel; 99 tegenwoordig; 101 ten bedrage van; 102
hetzelfde; 103 opslagplaats; 105 hoefdier; 108 dat is (Lat.); 109 dominee;
111 ongeluksgodin; 112 pers. vnw.;
113 scheik. element; 114 loopvogel;

Audio

Kleurwedstrijd voor jeugd

K

RANTEPAPIER is niet ideaal
om op te tekenen, maar wie
niet te hard op het potlood
drukt, moet deze tekening fraai kunnen inkleuren. Viltstiften doen het
ook goed op krantepapier. Kinderen
tot ongeveer twaalf jaar kunnen de

LS BONTE kralen van
een ketting rijgen de tuinen zich langs straten
en wegen in steden en dorpen
aaneen. Stukjes grond, ingericht naar de smaak en ideeën
van de beheerder.

A

ingekleurde tekening opsturen naar:
Redactiesecretariaat Weekmedia,
postbus 2104, 1000 CC Amsterdam.
De redactie bekijkt alle inzendingen
goed en kent diverse prijsjes toe. De
kleurplaten moeten wij vrijdag 3 januari binnen hebben.

Tuinaanleg vraagt
overleg met buren

en het burenbelang anderzijds. De'
wet heeft daartoe een speelveld geschapen met duidelijke spelregels
De een houdt van een fluister- en laat het spel aan de spelers. Gedicht struweel, waarin de tuinier meentelijke verordeningen punten
zich alleen waant met z'n gedach- de regels aan.
ten. De ander probeert met de aanleg van een heidetuintje de herin- Hinder
nering aan een verre jeugd met lanMen is vrij de tuin te gebruiken
ge zwerftochten over een zonovergoten heidelandschap levend te naar geheel eigen inzicht: men mag
houden. Een hondenliefhebber anderen daarbij echter niet hindebouwt in zijn tuin een degelijk on- ren. Een hoge boom die de zomerderkomen voor blafmans en de se zon opvangt, reduceert de buurechte autoliefhebber asfalteert de tuin tot een groene kerker, stoffig
ruimte voor het huis en parkeert er en droog in de zomer, bemost en
beschimmeld in de winter.
zijn status.
Niet iedereen echter is even opSchuttingen, tuinmuurtjes of hagetogen over de creativiteit van de gen vormen prima afscheidingen,
buren en de wijze waarop die ge- vooral als ze in onderling overleg
stalte heeft gekregen in de tuin. en tegen gezamenlijke kosten zijn
Regel is dat in onderling overleg er aangebracht. Hoge heesters plant
een evenwicht gevonden wordt tus- men bij voorkeur minimaal een
sen de scheppingsdrang enerzijds meter uit de erfafscheiding. Nedoor Bram Wolthoorn

(ADVERTENTIE)
k No„«nue, e n*

PELLEBOERS

WEERLIJN

men ze na verloop van jaren door
hun hoogte toch te veel licht weg,
dan kunnen de buren de eigenaar
vragen ze te kortwieken; zelf mogen ze dat echter niet doen. Fruit
aan overhangende takken boven
andermans gebied behoort de eigenaar van de boom toe; valt het er
echter af, dan wisselt het van eigenaar op het moment dat het op de
grond valt. Huisdieren moeten
hun daden tot het eigen erf beperken; zorg voor een degelijke afsluiting van de tuin.
Voer eventuele bespuitingen zo
uit dat de gewassen van de buren
niet mee-bespoten worden. Plant
giftige heesters (Taxus, Gouden regen - Laburnum vossii, Peperboompje - Daphne burkwoodii)
zodanig dat kinderen er niet zo gemakkelrjk mee in aanraking komen. Lawaai en stank kunnen ook
heel goed onder het begrip 'hinder'
vallen: wat voor de één een geanimeerde barbecue onder vrienden
is, kan voor de ander een walmend
ongerief zijn in een saus van overmatig feestgedruis.
Een tuin in harmonie met de omgeving is een lust voor het oog van
de tuinier en die van zijn buren.

Zoplmiddelon
Informatiecentrum,
Antwoordnummer 5086. 3600 XM Mijdrecht.

117 hemellichaam, 120 luizeei, 121
oheprodukt; 122 wreed heerser; 125
botterik; 126 denkbeeld; 127 ad vocem; 128 gelijk; 133 wmtervoertuig;
135 gewichtje; 136 aanv. vnw.; 137
oude zuilengang; 138 broeder; 139
vergrootglas; 140 boom; 142 achter;
144 toespraak; 148 edele aard; 150
slot; 151 geleedpotig; 153 vat, 155 nv.
in Italië; 156 tik; 158 water in Friesland; 159 onzes inziens; 160 sprookjesfig.; 162 deel v. Amerika; 164 militair; 165 melkprodukt; 168 kol, 170
ruthenium; 171 Kon. Besluit; 173 de
onbekende; 174 bevel; 176 neergeslagen; 177 voorz.; 178 grote bijl; 179
aankomend; 181 getijde; 183 buitenkansje; 185 onvast; 187 zangstem;
188 schil; 189 ondernemingsraad;
191 geleedpotige; 195 briefaanhef;
197 ruw; 199 titel; 200 bijstaan; 203
jong dier.; 204 soort wet; 206 vis; 207
armoedige woning; 208 Bijb. fig.; 209
vogel; 210 nauw; 211 pers. vnw.; 213
hoefdier; 215 compagnon; 216 rustend; 218 pijl; 220 deel v.d. Bijbel; 221
het Rom. Rijk; 223 hetzelfde; 225 gevangenis; 226 insekt; 227 nachtvogel;
229 schreeuw; 230 pers. vnw.; 231
oosterlengte; 232 uitgave; 233 hoofd;
235 Jap. bordspel; 236 vod; 237
voegw.; 239 insekt; 240 lidw.; 241
grappenmaker; 243 hoenderachtige;
244 geleedpotige; 245 vr. dier; 246
mh.maat; 248 kleur; 250 lol; 251 poste restante; 252 gevaar; 256 mal; 257
afgevaardigde; 260 slaapplaats; 261
verkooptotaal; 262 glazen klok; 263
kleefmiddel.
VERTICAAL: l zangstem; 2 slede;
3 inw. orgaan; 4. vogel; 5 oude maat;
7 godsdienst; 8 de oudere; 9 boom; 10
loco-burgemeester: 11 hoofddeksel;
13 reeds; 14 naschrift; 16 onder andere; 17 telw.; 18 wildebeest; 20 pi. in
Duitsland; 21 verbinding; 23 n v. in
Rusland; 24 aanlegplaats; 25 steensoort; 26 mond; 27 ontsloten; 29 vervoermiddel; 30 bloem; 32 boom; 33
getand muurwerK: 35 waterdier; 37
vogel; 38 dashond; 41 heks; 45 vernis;

46 reukstof; 48 naaml. vennootschap; 50 daar; 51 mdeuking, 52 oorvijg; 55 Eur. land; 56 weggetje; 57
zangstem; 60 duw; 61 register; 63 onbep. vnw; 65 Bijb. plaats; 66 dyne, 69
Fr. lidwoord, 72 pers. vnw.; 74 deel
v.d. Bijbel; 76 spil; 81 en andere; 83
bolgewas; 84 onbekend vliegend
voorwerp; 86 honingdrank; 88 Kon.
bibliotheek; 90 dieregeluid; 91 donkerzwart; 92 voedsel; 93 dun; 95 ter
zee; 97 melkklier; 98 Bijb. fig.; 100 als
boven (Lat. afk.); 103 vlek; 104 een
weinig; 106 Europeaan; 107 niet-deskundige; 110 deel v.e. haard; 111 slede; 115 verbond; 116 landbouwer; 118
heksen; 119 vergissingen voorbehouden; 123 en dergelijke; 124 neervallen v. druppels, 129 pi. o.d. Veluwe; 130 namaak; 131 boom; 132 Noorse godheid; 133 noodsem; 134 Europeaan; 138 geforceerde opening, 139
grondsoort; 141 vogel; 143 overal; 145
de dato; 146 alg; 147 woning; 149 titel;
151 lichtpunt; 152 nieuw; 153 etenbereider; 154 bloembed; 157 godin; 161
strik; 162 Verenigde Naties; 163 neerslag; 166 m orde; 167 insekteneter;
168 succesnummer; 169 voegw.; 171
vloerkleed; 172 berkehum; 175 aan
boord; 178 aluminium; 180 ploegen
(Z.N.); 182 dieregeluid; 184 fijne
neus; 186 onderwijsinrichting; 187
schrijver; 188 Eur. hoofdstad; 189 op
last; 190 hemelgeesten; 192 noot; 193
noot; 194 voorz.; 196 plaaggeest; 198
Rijksuniversiteit; 199 Europeaan,
200 lidw.; 201 omroepver., 202
voegw.; 205 scheepslekkage, 209
klok; 212 boom; 214 rakel; 215 inh.maat; 217 noot; 219 pienter; 220 ijzerh. grond; 222 berg op Kreta; 224
ligpl. v. schepen; 226 vuursprank,
228 gast; 230 vaartuig; 231 lofdicht,
234 hoefdier, 235 aarde (Gr.): 238
dandy; 239 genotmiddel; 241 eerwaarde heer; 245 heer; 247 kwab; 249
rijksgrond; 250 paardekracht; 251
besteldienst; 253 deel v.e. Fr. ontkenmng; 254 anno; 255 vr. munt, 257
gedaan en laten; 258 bleekt>elderij;
259 nikkel.
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Bar Basta
wenst iedereen
een gelukkig Kerstfeest
en een goed 1992.
Wij zijn gesloten
van 25 t/m 29 december.

Divers personeel gevraagd

Muziekinstrumenten

De KLM biedt
op en top dienstverleners
de mogelijkheid om
grondsteward(ess)
te worden.

Dirk Witte
aanbiedingen

Rob - Annckc - Aranka

Kerstaanbieding
Kawai digitale piano MR
270, 88 houten toetsen,
van ƒ5190 nu voor ƒ2995

PIKANT 2 hete meisjes
zijn'hitsigi Alles uit"
06-320*330*34 (50 cpm)

Tenten en
kampeerbenodigdheden

PRIVE-SEX-KONTAKT
Maak een sex-afspraakje
Met een heet meisje of stel.
* Te koop 2-persoons shel06-320 322 33 (50 cpm)
tertent, vraagprijs ƒ 100. Tel.
** RIJPE VROUWEN * * *
02987-5329
veertig jaar en hitsig11 50 c/m
MM 06-320*325*45"!

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Sabnna, een GEWILLIG
meisje, haar eerste trio.
06-320 323 44 (50 cpm)
Scheur de kleren van mijn lijf,
ik heb een hete bui"
06-9665 (50 cpm)

Als het op service-verlening aankomt verwachten we nogal
J man zoekt stalling v. motor
wat van onze passage-employes, zoals onze grondstewards
i d buurt v d. Engelbertstr.
en -stewardessen officieel heten. Ook wat passagiersafhanTel 023-245207.
deling betreft heeft de KLM namelijk een uitstekende reputatie opgebouwd Een goede naam die we dag in dag uit waar Yamaha YS 200, aanslaggevoelige, digitale synthesizer met * T k. originele BMX kmder8 sporen sequencer nu ƒ 1395.
crossfiets voorzien van reflecwillen maken
Alle bekende merken digitale piano's, keyboards,
toren kleur rood Prijs ƒ 50.
synthesizers, gitaren, versterkers
Tel 02507-15808, bellen na 18
Werken in een boeiende omgeving.
Alles nieuw in doos met volledige garanties
uur
Circa 700 grondstewards en grondstewardessen moeten in
Vijzelstraat 53 - Amsterdam - Telefoon 020 • 626 46 55
T k.a grote maat Mountainbieen drukke werkomgeving als de luchthaven Schiphol altijd
ker te.ab. Tel 02507-12175.
het overzicht bewaren In wisselende diensten zorgen zij voor Gevr voor vereniging piano
Foto - Film
de afhandeling van de passagiers van de KLM en zo'n 40 en accordeon Tel 02507UITGEBREID ASSORTIMENT
andere luchtvaartmaatschappijen Zodat deze passagiers 17462 na 1900 uur
VUURWERK
snel, probleemloos en op tijd in hun toestel kunnen plaatsneJAAP BLOEM SPORT
Foto Boomgaard
men
Musici en artiesten
ook voor
Het betekent dat grondstewards en grondstewardessen mportretfoto's,
Auto's en
gezet kunnen worden bij de incheckbalie, aan de transferbapasfoto's,
lie en bij het instappen in de vliegtuigen Ook als de zaken
auto-accessoires
GOEDKOOP VUURWERK
receptiefoto's,
eens niet op rolletjes lopen, weten ze die positief en vakkungroepsfoto's aan huis
dig op te lossen
JAAP BLOEM SPORT
Grote Krocht 26
Te koop Opel Manta Bouwjr.
Op alle plaatsen waar passagiers service nodig hebben zijn
Tel. 13529.
1979 (LPG) APK 11-KX92, pr.
ze actief Ze zijn zakenmensen van dienst Maar ze assisteren
Micro-advertenties voor zakenman en particulier kunnen wor- bijvoorbeeld ook rolstoelgebruikers, stellen alleenreizende
Oproepen
* Te koop doka-uitrusting ƒ600 Tel. 02507-14230.
den gezet over 1 of 2 kolommen breedte m diverse lettergroot- kinderen op hun gemak en helpen mensen die geen moderne
vergrotings-apparaat,
o.a.
Mededelingen
ten
talen spreken Kortom, ze verlenen service aan passagiers
:ijdklok, dokalamp, tangen,
Rijles auto's
Particulieren verwijzen wi| naar de speciale bon voor gratis die veel van de KLM verwachten
schalen enz Vraagprijs ƒ 195
Micro s op de pagina ,,MICRO'S".
en motoren
Broodjes bestellen? Tel 02507-19583.
Plaatsing is mogelijk m de volgende editie.
• Eerst een interne opleiding.
Zandvoorts Nieuwsblad / 0,40 per millimeter
18789
Alblas Verkeersscholen
Sluitingstijd dinsdag 1500 uur.
Om dit werk goed te kunnen doen, geeft de KLM de nodige BROODJE BURGER BELLEN
Onderhoud,
U kunt uw tekst telefonisch opgeven- 02507-17166 of afge- opleidingen Deels theorie, deels praktijk.
in 5 dagen
ƒ
2,50
bezorgkosten
reparatie,
ven/zenden aan
De praktijk begint in de vertrekhal en gaat stap voor stap
UW RIJBEWIJS
boven ƒ25 gratis bezorgd
* Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,
doe-het-zelf
verder tot elke grondsteward of -stewardess zich allround
Nieuwkoop, 01724-8361
2042 JM Zandvoort
*
ANNY
je
feest
was
grandimag noemen en overal inzetbaar is.
* Weekmedia Uithoorn, Stationsstraat 70,
oos, op naar het volgende juVeilig vuurwerk
1421 AA Uithoorn
Diverse clubs
bileum. De Chippengleejers
Jaap Bloem Sport
Wie komen er in aanmerking?
*
Bram
Stijnen,
heel
erg
beU kunt de tekst van uw Micro-advertentie combinatie Z telefo- Jonge mensen tussen de 21 en 28 jaar met een HAVO- dankt voor je medewerking,
Hete meisjes willen
nisch opgeven: tel 020-562 6271 (dit nummer is niet voor opleiding met talenpakket, of een MAVO-diploma aangevuld was te gek1 Tonneke
Zalenverhuur
met toeristische opleiding Goede spreekvaardigheid van de
bezorgklachten) of zenden aan
een SEXAFSPRAAKJE
Engelse taal plus een andere moderne taal is vereist. We * David Loggie succes m je
Centrale Orderafdeling Weekmedia
06-320 320 44 (50 cpm)
verwachten representatieve mensen die graag dienstverle- aktiv. als laatste man Afz.
Postbus 122
VERENIGINGSGEBOUW
Hete
MEISJES willen nu
1000 AC Amsterdam
nen en minimaal 1 a 2 jaar ervaring hebben in een dienstverle- John Lmford, Rob vd Kaay,
De Krocht
een sexafspraak"
De sluittijden - behalve die op vrijdag - gelden voor plaatsing nende functie. Ze moeten geen bezwaar hebben tegen Bert Ai Passa, Eddy Bos06-320.330 42 (50 cpm)
continudiensten (ook weekends en feestdagen) en tegen het mann, Uwe Nund, T Hoppe11 Grote Krocht 41, Zandvoort,
in dezelfde week
dragen van een uniform Mannelijke kandidaten zijn al in
tel 02507-15705-18812, voor
HOMO Het is slikken
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
* Help de Polen Stuur eens
militaire dienst geweest of vrijgesteld
voor die hete jongens
een voedselpakket1 Geen BRUILOFTEN - RECEPTIES
06-320 327 01 (50 c/m)
KOFFIETAFELS
adres9 Dat hebben wij voor u'
Interesse?
Homo Jongens met elkaar.
Inl • tel 02907-5235
Stuur dan uw schriftelijke sollicitatie met c v. en duidelijke
Hoor ze TEKEER gaan
Hobby's en
* Kerstconcert 21 dec 20 u
vermelding van de dienstverlenende functie waarin u ervaring
06-320*330*88 (50 c/m)
Herv. Kerk Zandv mannenverzamelingen
heeft, binnen 14 dagen na verschijning van dit blad, naar
Homo Zoek je 'n hete boy
koor+music all-in, m. Ewil
KLM, afdeling Werving en Selectie, SPL/SZ, Postbus 7700,
voor een SEX-AFSPRAAK??
Keur & Rob Duisterhof Krtn
1117 ZL Schiphol-Oost Vermeld sv.p in de rechterbovenKnallend
vuurwerk
06-320*330*18 (50 cpm)
AKO en Tromp Kaaswinkel.
hoek van uw brief SG 243/WM
Jaap Bloem Sport
* Kerstsamenzang 22 deWelke tuinman kan een boom
cember, zondagmiddag, aanHuishoudelijk
bijsnoeien a ƒ 15 p/uur. Tel
Huwelijk en
vang 14 30 u kerkdeur open
personeel
02507-19719.
14 00 u met medewerking
kennismaking
gevraagd
van Zandvoortse Koren.
2 heerlijke nimfo's hebben op

SEX KONTAKTLIJN
Luister naar hete meiden
die op zoek zijn naar
jongens, voor het vervullen
van hun hete sexwensen.
06-320.330 66 (50 c/m)
**SEX VOOP TWEE**
Direkt k'ontakt met jonge
meiden, huisvrouwtjes en
stoere hete knullen
06-320.330 90 (50 cpm)
***S.M PRIVÉ***
De direkt apart kontaktlijn
voor meesters. Bel voor een
strenge sexafspraak
06-320.32217 (50 cpm)

(Para)medisch
personeel
gevraagd

Te koop aangeboden diversen
* Gratis af te halen ± 80 * T k z g a n poppenwieg
gnndtegels Tel 0250730819 hout en bekleed, verrijdbaar
ƒ30 02507-30777
SCHITTEREND VUURWERK
JAAP BLOEM SPORT

Kleding

* T k leren kunstschaatsen
m 3 6 / 1 0 Kerstman ƒ 10
Kerstboeken / 1 tot ƒ 2,50
Boekjes om zelf te lezen (6-7
j ) / 1 50 Tel 02507 18371

* Te koop 2 smokings mt
52-54 ƒ 95 p st Gekleed hè
renkostuum ƒ 135
Tel' 02507-12007

* T k tol model Unifoon, wit * Te koop zwart lederen da/ 55, 2 pers slaapbankje grijs meslaarsjes, maat 36 ƒ50
ƒ200 Tel 02507 16122
Tel 02507-19968

5 REGELS

Gevr. huish hulp voor 1 ochtend in de week Tel 0250718801.
Gevraagd ervaren huishoudelijke hulp voor de donderdag
Tel 02507-19100

C & C Detacheringen
zoekt met spoed
Ziekenverzorgenden
Verpleegkundigen
Tel 020-6333605

Gevraagd
huishoudelijke
hulp, 2x per week Tel
02507-16182, na 17 uur

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

OER/"E makelaars o.g.

LIJ

Tel. 02507-12614

NVM
MAKELAAR

GRATIS

ICRO

GRATIS MICRO'S
worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden:
o inzenden uitsluitend via de bon (niet telefonisch)
a aan balie kantoor zijn opgegeven
o verloren/gevonden
o weg/aan komen lopen/vliegen
o maximaal 5 regels
o alleen voor particulier gebruik
o het aangebodene mag niet boven ƒ 300 uitkomen

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

l.v.m. Oud en Nieuw verzoeken wij uw micro advertentie voor week 1
uiterlijk op dinsdag 24 december om 12.00 uur bij ons aan te leveren
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en voor
iedere lefter, punt, komma of cijfer een vakje. Laat na ieder
woord, punt of komma een vakje vrij Schrijf per regel hele
woorden of lettergrepen Zoals het voorbeeld aangeeft.

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

T e

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

Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u dient er rekening mee
te houden dat bij uw opgave de regel Br.'o. nr
bur. v.d.
blad als 1 regel bij uw tekst meegerekend wordt).

Straks al 'n vrijpartij''
S-E-X-KONTAKTLIJN
06-320.329 88 (50 cpm)

De SEXADRESSENLIJN
elke dag adressen van
de hete dames & meisjes
06-320 328.00 (50 c p m.).

UITDAGEND tienermeisje
geniet met 2 jongens.
06-320*326*01 (50 c/m)

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden opgegeven.
Coupon uitknippen en opsturen (frankeren als brief) met
vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

Wij behouden ons het recht voor zonder opgave van redenen teksten te wijzigen of niet op te nemen.

r
Zandvoorts Nieuwsblad
1 regel

ƒ 3,82

2 regels

ƒ 3,82

3 regels

ƒ 3,82

4 regels

ƒ 5,09

6 regels
7 regels

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 13529

Te huur 2 kam app + keuken, gebr. douche/toilet ƒ 675
all-in Tel 02507-12150.

.

rx

C\

Flirten met z'n tienen
of apart. Meidenbox
06-320 330 77 (50 cpm)
-*-*G-A-Y P-R-I-V-E****
Jij wilt straks snel en
discreet een opwindend
afspraakje regelen? Bel
dan Gay Privé, want daar
zit je direkt apart. Druk
op de nul voor 'n andere
jongen Veel succes!1
06-320 322 68 (SOcpm)
Gewillige meisjes en hete
huisvrouwen zijn op zoek
naar een slippertje1
06-320*326*33 (50 cpm).
* * * * * HARDSEX*-'*Keihard de lekkerste (50 c/m)
i!!! 06-320*325*35 "i
Hete MEIDEN hoor je op
de sexadvertentielijn
06-320 325 80 (50 cpm)
Hete meiden zijn op zoek
PORNO Daling.
06-320*321*44 (50 cpm)
Zoek jij sexkontakf?
TIPPELLIJN
06-320.330 79 (50 cpm)
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Diversen
X Y.Z B V verhuizingen en
kamerverhuizingen. Voll verz
Dag-nachtserv 020-6424800
• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderafdeling Weekmedia, Postbus
122, 1000 AC Amsterdam.
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EEN FIJNE KERST MET
HEERLIJK VLEES VAN
JE EIGEN SLAGER

Wonmgruil Aangeb. ruime
flat Heerenveen, hr ƒ 560
Gevr woonruimte in Zandvoort Tel 05130-21163.

EN VERDER HEBBEN WIJ ALLES
WAT U WILT HEBBEN AAN VLEES.
VOOR EEN GESLAAGD
KERSTDINER.

Computerapparatuur
en software

Plaats:

^

CA

^

Duik in bed met zo'n hete
meid' Bel SEXKONTAKT.
06-95.11 (50 cpm.)

Kunst en antiek

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

Adres

r\

^

Direkt Snel SEXKONTAKTi
Sex-Afspreeklijn
06-320*322*88 (50 c.p.m)

WIJ VERZORGEN GRAAG UW
GOURMET- EN
FONDUESCHOTELS

9 regels ƒ11,45

Alle prijzen incl. 6% BTW

^

Kamer te huur, De Witte
Zwaan. Tel. 02507-12164, na
18.00 u 16658

DIREKT KONTAKT
Mannen en vrouwen bieden
zich aan, stuk voor stuk
krijg je ze aan de lijn
Maak snel jouw keuze
Partnerruil 06-320 326 11
Triokontakf 06-320322.16
Bi-sex 06-9570
Homo 06-320 322 64 (50 c/m)

Woningruil

* T k gloednieuw dBase IV
boek door Addison-Wesley
geschreven voor 1 O en 1.1
290 blz, ƒ 30 vaste prijs Tel
02507-18829, na 1730 uur

S.v.p. in rubriek:

Wil je snel 'n pnveof escortmeisje thuis'
06-320*330*60 (50 cpm)

Direkt apart met een
strenge meester of met
een onderdanige slaaf!
*Gay S.M. voor TWEE*
06.320 329 99 (50 c p.m.).

Te koop 4 grenen eetkamerstoelen per 4 of 6 stuks
Tel 02507-15622

Foto Boomgaard

Naam

.

WAAROM WACHTEN? Zoek
nu de vriend of vriendin'
van je dromen Afspreeklijn,
reageer direkt
06-320 320 33 (50 cpm)

en woonruimte
te huur
aangeboden

* Massief grenen bankstel Zomerhuis te huur per direkt
2x2 zits, een zits, salon en v perm. v werk. alleenstaanhoektafel ƒ 200. 02507-17387 de Tel 02507-13946.

8 regels ƒ10,18

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

Telefoon

Voor VANAVOND een
afspraakje versieren''
Bel dan de flirtbox
06-320.330.01 (50 cpm)

340.340.95

* 2 KTV Grundig beeldb. 66
cm Aristona beeldb. 63 cm
ƒ25 pst Tel. 02507-17794

ƒ 7,63
ƒ 8,90

10 regels ƒ12,72

.

VLUGGERTJE Kim verwent
de jongens (18 jr.) na de les.
06-320*330*32 (SOcpm)

340.340.50

•*• Te koop oud eikenhouten
Woonruil
HOOFDDORPstoofje, prijs ƒ 15
ZANDVOORT. Aang. 2-kw.
Tel 02507-17193
Gevr. 3/4-kam in Zandv
Inter J Swaab, Oksholm 257,
Radio/tv/video
2133 KW Hoofddorp

5 regels ƒ 6,36

Postcode

**'*VLUGGERTJE? * * * *
Bel me snel schatje (50 c/m)
H!'06-320*327*27 "i

* Paul en Wilma hoe krijgen
WULPSE Loesje gaat lekker
jullie het voor elkaar Al 10 jaar * Te koop diverse jaargan- Red Ear Productions.
tekeer met drie jongens.
gen
Anadne
ƒ
0,50
p
stuk,
een echt-paar. Harry.
06-320 330.96 (50 c/m)
„Gezondheidsnieuws" ƒ0,30 Maak een Sexafspraak met
Yvette gaat op SEXBEZOEK
een PRIVEMEISJE?
Voor trouwfoto's p.stuk en „Robbedoes"
bij Annet. Tnosex1
ƒ0,20 p stuk 02507-19968.
06-320.325.04 (50 cpm)
06-320.320 95 (50 cpm)
Foto Boomgaard
VEILIG VUURWERK
MARIETJE staat te liften
Zoek je een hete meid9
m haar strakke rokje1
Grote Krocht 26
06-320*322*11 (50 r. p m.).
JAAP BLOEM SPORT
06-320.321.20 (50 cpm)
Voor lekker sexplezier
Tel. 13529
MEEGENIETEN, met
Zoek jij een lekkere Boy9
Lessen
en
clubs
Loesje
en
stoute
Anita
* Yvonne, we vonden je een
Homo/BI-sex/SM-DATING
06-320*328*04 (50 c/m)
perfekte choreografe, nog06-320 330 95 (50 cpm)
maals bedankt. Truusje, Ton, Engels voor beginners en MONIQUE, haar eerste keer
Zoek jij 'n lekkere meid?
Betty, Han, Loes, Alfons,
ze trilt van sex-genot.
halfgevorderden ƒ 5,- p/u. BeDe Hete MEIDENLIJN
Conen, Jan
06-320 330 97 (50 c/m)
gin 6-9 jan. 1992 Ook privé
06-320*320*36 (50 cpm)
• Wij behouden ons het les. Progress 020-6738412
Nieuw in Nederland, het Telerecht voor zonder opgave van
bordeel Zoek je een vrouw of
redenen teksten te wijzigen
meisje om alles te doen wat
Onroerende
of niet'op te nemen.
thuis niet kan of mag, bel dan
goederen te koop
06-32032087 (50 c.p m.).
gevraagd
Vrouwen, echtparen en soms
Te koop
PARTNERRUIL Privé
ook mannen vertellen wat ze
direkt apart met mannen
gevraagd
GARAGE
en vrouwen die zin hebben graag willen en 100% diskreet
doen' Nu heb je de kans om
diversen
TE KOOP GEVRAAGD
in 'n spannende sexruiP
met die mensen in kontakt te
Tel 02507-14534
06-320 330 91 (50 cpm)
komeni Dus pen & papier bij
HEEEL MOOI VUURWERK TE KOOP GEVR GARAGE,
Pascale doet het op de
de hand, want noteer goed
zo dicht mogelijk bij rotonde
tafel Echte KEUKENSEX
de pers.code's! 06/50 cpm
JAAP BLOEM SPORT
Tel 023-312122
06-320*330*98 (50c/m)
* Te koop gevr Diskdrive Te koop gevraagd garage
PLEZIER VOOR TWEE,
voor een Commodore 64 Tel omg de Ruyterstraat Tel
Red Ear Productions
de manier om direkt
02507-12175
02507-30961.
een vriend of vriendin
110 ondeugende Meisjes,
aan de lijn te krijgen.
* Te koop gevraagd leren rijzoeken snel SEXKONTAKTi
Bel 06-9 500 (50 cpm)
laarzen, maat 39, Anne Ma06-320*330*21 (50 cpm)
Onroerend goed
njnlaan Tel 02507-16473

Woninginrichting

BI-SEX PRIVÉ, zoek je
een heerlijk heet meisje
of een lekkere boy77
Direkt apart, ook trio
06-320 330.46 (50 cpm)

BUURVROUW Chantal en
haar hete buurjongens
06-320*328*01 (50 c p.m )

1000000%
Sexnieuws!

ADVERTENTIES VOOR DE PARTICULIER

BI-SEX Kontakthjn
06-320*325*01 (50 cpm)
Ook trio-sexkontakt

Stoute sex-afspraakjes,
MEISJES-KONTAKT (18 jr)
06-320.330.16 (50 c/m)

UITDAGEND huisvrouwtje
met volle ., superheet
06-320 330 56 (50 c/m)

Ze hebben

5 meisjes/dames ontv tijdelijk/part-time in rom. privésfeer v a. ƒ100. 020-6252497

Blonde NATASJA doet
het met 2 hete jongens.
06-320*327-77 (50 c p.m.)

*TRIOSEX-KONTAKT*
06-320.330 92 (50 cpm)
Ook voor partnerruil

Zelfstandige, vlotte vrouw, 75 hun flatje pal aan de boulejr, zkt contact m dito vrouw vard een eigen live 06/lijn la* Loes bedankt voor je me- voor een reisje, wandelen of ten installeren!
dewerking, ik ben weer héle- af en toe gezellig contact. Br
maal op schema, op naar het o. nr 755-77636 v.d. blad
nu van zich-zelf héle sexy
volgende projekt' Corrien.
(100% naakt) foto's laten maMOOI VUURWERK
Boeken
ken en daar mag je dus nu
om vragen'+ (06/50 cpm)
Tijdschriften
JAAP BLOEM SPORT

Red Ear Productions.
310 Vrouwen vertellen eerst
op deze lijn wie ze zijn en wat
ze in bed allemaal lekker en
opwindend vinden. Als ze dat
verteld hebben geven ze je 'n
eigen geheime telefoonnummer aan je door.
06-340310.10 (50 c p m )

Stiekem MEEGENIETEN
met 3 hete tieners
320*322*04 (50 cpm)

****TIENERSEX * * * *
Jong en onschuldig ?
06-320*324*24 (50 c/m)

Kleurig vuurwerk
Jaap Bloem Sport

06.96.45

BI-SEX voor TWEE, direkt ofapart met een heet meisje of
een lekkere jongen (18 jr.)
06-32033082 (50 c p.m.).

Tessa (18) een lekker
OPGEWONDEN tienermeisje
06-320*328*88 (50 c/m)

Live uit
Zandvoort

Geven zich bloot, vertellen
hoe ze d'r uit zien en wat ze
op Sex/gebied te bieden hebbon' Daarna geven ze je hun
eigen telefoon-nummer1
Boven de 18 jaari 06/50 cpm!

**S.M-.KONTAKTLIJN**
Strenge sexkontakten
06-320*322*20 (50 cpm)

In verband met

voor week l uiterlijk op

145 Escort
Sex/meiden!

• Rubrieksadvertentie op
geven? Zie voor adres en/o'
telefoonnummer de colofon
in deze krant

Sportartikelen
EXCLUSIEF VUURWERK

ÓÓK VOOR UW KERSTONTBIJT EN
LUNCH VINDT U BIJ ONS DE
HEERLIJKSTE
VLEESWAREN W.O.
GEKRUIDE BEENHAM EN
ARDENNER HAM

JAAP BLOEM SPORT

Financien en
handelszaken

G. Zwinkels

Autoverzekering
V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu 02507-14534

Autoverzekering
nu nog goedkoper bij
TEUBEN ASSURANTIËN

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

Teuben Assurantiën

TEL. 02507-12175 Haltestraat 30

AART

17/18/19 DECEMBER 1991

WEEKM EDI A 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-21 -22
TIMO DE BRUYN
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
APK klaarmaken tegen gered,
pnjz. Verk. van losse onderd.
Tel 020-6680820 en 075-702625
Autorubriek SHOWROOM verschi|nt elke week m alle
edities van Weekmedia, t.w.; Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purmer, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorts Nieuwsblad.
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst m Het Parool.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vri|dag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-6658686. Fax 020-6656321.
Schriftelijk: Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam.
Afgeven kan ook: Het Parool, Wibautstraat 131 of Rokm
l 10, Amsterdam.
Afgeven kon ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemstelsli|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19; Uithoorn,
Stationsstraat 70; Weesp, Nieuwstraat 33; Zandvoori,
Gasthuisplem l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schnfteli|kel die
vóór donderdag 20.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst en de volgende
week m alle Weekmediakranten.
Totale oplage 730.000 exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?
3 regels
ƒ 25,Voor elke extra regel
ƒ l1 ,mm-prijs
ƒ 5,68
mm-prijs met vignet
ƒ 6, l O
Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.
Gewone advertenties, tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
ALFA ROMEO 33, 1,3 S, 1987.
ƒ 10.500. Tel. tot 18 uur 0206429898, na 18 u. 6422543.

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

020-6943093

YIO „ROMA"

Daihatsu

Haaker

Fiat

Mazda

startklaar

VOOR MAZDA... NAAR A. VAN DE BRAAK

FIAT FIORINO Diesel
Bj. '84, 1 jaar APK,
wat de gek er voor geeft.
Tel.: 075-163008.

FIAT VERMEY B.V.
Keuze uit ruim 35 occasions.
A.Phihpsweg 13, Uithoorn.
Tel. 02975-62020.

Alle soorten Pick-ups, Lumina APV Cargo, Chevy Vans,
Pontiac Trans Sport, tevens luxe wagens o.a. Beretta, Corsica
GOUDSMIT FIAT Amstelveen
Caprice, Butck Park Avenue. Volledige garantie, service
Keuze uit 50 gouden Fiaten onderhoud. Tevens diverse auto's door inruil verkregen.
Zie ook elders op deze pagina. Keurenplein 9, A'dam-Osdorp occasions. Tel.: 020-6470909
Tel. 020-6670121.
Van medewerker Fiat-lmport
Croma T.IE, 10-87, veel ace.,
Pioneer CD, LM-wielen, etc.
020-6602250, av 02975-60348.

Citroen

AX GT Injection
'89
BX 16 TZI
'89
BX TRD, Turbo
'88
BX Beauty 16V
'88
Peugeot D J 5 D 1400
6-pers
'89
GARAGE UIT DE BRAND,
Tel. 075-163008.

Nu halen en
1 augustus 1992
betalen *

J. LANCKER BV MITSUBISHI
GOLDCAR AMSTELVEEN
Keuze uit 15 gouden Mitsubishi occasions 3-24 mnd. garantie.
Merk/type:
b.j.: km.stand: occasions Tel. 020-6433733 Weesp tel 02940-16619.
Panda 750L
9/86 89000
Panda 750 CL
3/88 36000
FiatUno45
11/87 57000
Rat Uno 45 S
9/89 50000
Rat Uno 60 Sel. 12/87 31000 Bluebird 2.0. GL, diesel, sta- Bluebird 2 L station, grijs kent.
F.Tempra SX 1.611/90 10000 tioncar, '86. Van, 1e eig. boek. 6-'85, schuif k.dak.... ƒ 5900.Rat Uno Lido
1/89 80000 aanw ƒ8750.- tel.: 20-6250096. Blue bird diesel bj. 11-'84,
ƒ 2950.Rat Tipo 2.0 GT 1/89 20000 Datsun Sunny aut. bouwj. '82. rijdbare schade
EXPO CARTRADING.
L. Dedra 1.6 I.E. 1/90 23000 APK gek. tot juni '92. ƒ2000.
Tel.' 020-6153933.
Tel. 075-167825.
ALLE AUTO'S A.N.W.B
GEKEURD EN BOVAG
„SHOWROOM"
NISSAN SUNNY 1.6 Coupé
GARANTIE BEWIJS
Postbus 156,
1986, 42000 km, ƒ 14500,1000 AD Amsterdam
Vakgar. Nippon, 02503-16679
*MAX ƒ 10.000,-, vraag
onze voorwaarden

Nissan

Scorpio's
in perfecte
A 1 conditie

BX BEAUTY (type 16V)
68000 km., bj. '88, ƒ 14.500,Tel.: 075-163008.

Opel

CASPARUS FIAT-LANCIA

02940-15108
AMSTELLANDLAAN 1,
WEESP
• De autorubriek
„SHOWROOM" heeft
een oplage van 750.000 ex.

Ford
± 14 GEBRUIKTE

Mitsubishi

FORD SIERRA 2300 D, okt. '86,
wit, stuurbekr., stripeping achter spoiler, 5 versn. Pr. ƒ 10.500.
Tel. 02990-30916.
Ford Sierra Station 2.3 GL 6 cil.
LPG, sch kant.dak antraciet
met. bj. eind 84 APK
11-92 ƒ 7500.; 02993-69539.

Opel Kadett Caravan, diesel bj OPEL ASCONA 20 S
'84, puntgaaf, nwe Apk ƒ 5950 - Bj. '78, i.z.gst., vrprf 3.250,Inr. mog. 02990-37825.
Tel. 075-163008.
Opel Kadett, m. '81, schitteren- OPEL MANTA
de auto, nwe Apk ƒ 1950,Bj. '79, APK 11-'92,/1500,Tel. 02990-37825
Gar. Uit de Brand, 075-163008.
OPEL REKORD diesel, bj. '82,
sportvelgen, c.v
ƒ 2250.- Opel Ascona 1 9, bj '81, puntgaaf, rijdt perfekt, nwe Apk.
OPEL KADETT 13, b). '81,
5-drs
ƒ2250.- ƒ 1950.- Inr. mog. 02990-37825.
EXPOCAR TRADING
Opel KADETT 12S, i.z.g.st,
Tel.: 020-6153933.
LPG, trekhaak, sunroof, bj. '83.
Zeilemaker-Opel
Vr.pr. ƒ4250. Tel. 02997-4128.
INRUILWAGENS
Constant keuze uit 100 auto's Opel Kadett '79, nwe Apk, rijdt
perfekt, nette auto ƒ 1250.Burg. D. Kooimanweg 7,
Tel. 02990-37825.
Purmerend 02990-22551.

2.0, 2.0i, 2.4i, 2.9i
Diesel, 5-bak, L.P.G.
FORD Taunus 1.6, m. '81, Nwe
Nu halen en
Apk., rijdt perfekt,
4-drs
Prijzen van ƒ 19.850.ƒ 1450.- Tel. 02990 - 37825.
1 augustus 1992
tot ƒ 42.000.betalen *
Bel voor informatie
OFF. FORD DEALER
Merk/type:
b.j.: km.stand
Citroen AX 1.0 10/88 20000 v. KALMTHOUT & v. NIEL bv.
Over garantie gesproken
Marktplein 11-29, Hoofddorp
Citroen BX 1.4 Palais
02503-13441.
5/90 90000
HYUNDAI OCCASIONS
Citroen BX 1.6 TRI4/87 100000 Door inruil:
met 2 jaar garantie
205 XE Accent, rood .
Citroen BX Dtesel3/90 80.000 • FORD SCORPIO 2.9 GL
alleen bij:
205 XE junior, wit
Lancia Delta GT "San Remo' '89, 35.000 km, schuifkantel205 XS, donkergrijs met
2/89 76600 dak, wit, schitterende wagen.
205 XE Accent, wit
F. Escort 1.4
4/90 24000
IMPORT USA CARS
TT.
Vasumweg
32
VISA GARAGE
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp (a/d Klaprozenweg A'dam-N) 309 GLD rood
ALLE AUTO'S A N.W.B.
309 XRD d. grijs met
Tel. 020-6670121
Houtmankade 37
GEKEURD EN BOVAG
020-6310615.
309 GL 1.3, rood
GARANTIE
BEWIJS
FORD Escort 1.3 L, m. '83, Met. • Bewijsnummers van een ge-309 XE 1.3, blauw
Amsterdam,
020blauw i.z.g.st, Nwe Apk. plaatste "SHOWROOM"
*MAX ƒ 10.000,-, vraag
405 GL 1.6i, grijs met
6278410.
ƒ3950.- Inruil mogelijk.
onze voorwaarden
advertentie krijgt u alleen toe- 405 SR 1.9 wit
Tel. 02990 - 3f825.
gezonden als u dat bij de op- 405 GLD blauw met
OTO//ICI CITROEN
CITROEN VISA 11 RE, 7-'87,1e
Ford Scorpio 2.91 GL04-'89, Ie gave van de advertentie ken- 405 GRD blauw
02940-16661
eig. serv.boek
ƒ 6950.eig., serv.boek.
aanwezig. baar maakt. De kosten daar- 405 GRD blauw met
HOGEWEYSELAAN 21,
EXPOCAR TRADING
505 GR 2.2 inj., grijs met
voor bedragen ƒ3,ƒ 24.950.-Tel .020-6250096.
WEESP
Tel.: 020-6153933
Rat Uno 60S, zwart
Renault 9 GTX, Ipg, rood
Opel Kadett 1.3, wit

Peugeot

Hyundai

Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op
komt dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?
Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt
u contact met zo'n 750 000 potentiële kopers.

Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort
In Het Parool en in de maar liefst 18(0 nieuws- en huis-aanhuisbladen van Weekmedia die in Groot Amsterdam
worden verspreid. Totale oplage 750.000 exemplaren.

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

.

. 45.000
25.000
43.000
34.500
63.000
68.000
71.000
45.000
28.700
120.000
113.000
109 000
75.000
55.000
49.300
103.000
96.000

01.89
01.88
0190
08.87
01.87
01.89
04.87
02.88
07.90
0289
07.88
01.89
06.90
04.89
09.87
02.86
01.87

ƒ 15.250
ƒ 13.250
ƒ22.500
ƒ 12.250
ƒ 15.250
ƒ22.500
ƒ13.900
ƒ 14.250
ƒ 27.950
ƒ 25.750
ƒ20.500
ƒ 24.950
ƒ30.250
ƒ31.500
ƒ 10.750
ƒ 9.950
ƒ 12.750

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Peugeot 405 19 GRI '89, LPG,
69000 km., d.blauw, ƒ 18.500,VISA GARAGE, 020-6278410.

Renault
Renault 18 Autom. m. '82, nwe
Apk., 1e eig. 50.000 km boekjes ter inzage ƒ2950.- Inruil
mog. Tel. 02990 - 37825
Renault 5 autom , erg mooi,
APK tot dec. 1992, b j '80,
ƒ 1650 Tel. 02979-89129.
Renault 5 TL, bj '87, als nieuw,
rijdt perf, nw. APK, ƒ 8.950Tel 020-6105478.

Algemeen

Door inruil'
ROVER 825 Sterling, LPG,
mrt '88, APK 4-'92, als nieuw
Zeer luxe wagen, ƒ 24 000, •
Import USA Cars, Keurenpl 9,
A'dam-Osdorp. 020-6670121

± 50 auto's, APK gek Den
Bnelstr 18, A'dam, zijstr Haarlemmerw
bij
molen
020-844079. Tevens INKOOP

Audi 80, 18 S, m '88
Toyota Canna II D, m '85
Skoda 105 LS, bj '84
Rover Dealer
Inruil en financ mogelijk
MINOR MOTORCARS
3 mnd Bovag garantie
biedt aan
Automobielbedrijf GOPAL
Rover 114 GTI 16V, 06/91
J Bernardusstraat 8, A 'dam
Rover 820 SI, 07/88,56000 km ,
Tel 020-6342423 of 6342426
ƒ 19.750,Rover 820 l Sedan, 08/88, HADU AUTO'S, Inruil/fmanc
mogelijk, alle auto's 1 jaar APK
d rood, 80000 km, ƒ18500,Rover 114 GTA, 06/91, rood, Alfa Romeo 33 1 3 S '89, 5-bak
ƒ 13950- Alia Romso 15
9000 km
Rover 213 S, 03/88, 78000 km, Sprint Veloce '81, ƒ3950- 5x
BMW 316 De luxe, '85/'86, v a
Strata-grey met LPG
ƒ 9950 - BMW 520i de Luxe '85,
en diverse andere
ƒ9950 BMW 2311 de luxe '86,
gebruikte Rovers
, 5-bak / 18 500 • Citroen
Minor Motorcars BV 4-drs
BX 19 D'86, ƒ 7950-Citroen BX
Sloterkade 40-44, A'dam
'88, ƒ10950 Citroen CX 25 D
tel 020-6177975
Break Van '84, / 5750 Rat Uno
45 S, '86, ƒ 6500 Ford Escort
Luxe '84 ƒ 6450 - Ford Escort
1 3 Luxe '86, ƒ 9500 Ford
Escort 1 6 Aut '84, ƒ 7450 Ford
SAAB SERVICE
Sierra 18 Laser '88, LPG,
MOLENAAR
ƒ 12 500 Ford Sierra 1 6 L
onderh., rep, apk
Stationcar '84, ƒ 7750 - Ford
Escort 1 6 Diesel '89, ƒ 14 750
Nieuwe
Ford Granada 23 Riche '84,
Royal Class Saab's
Lpg , ƒ 5995.- Ford Scorpio 2 O
va. ƒ20500,-!!
GL '86,5-drs , ƒ 13 950 - Honda
Prelude Aut. EX uitv '86,
Hoofddorp, 02503-14097
ƒ12950- Lada 2107 de Luxe
'89, LPG ƒ6750- Mercedes
190 D, '85, ƒ 20 950.- Mercedes
200 D, '82 ƒ 7950 - Mercedes
De enige off SUBARU DEA- 300 D Aut '84 ƒ 13 950
LER + occ. voor Purmerend Mitsubishi Colt Diesel '86
e o Tuijp b.v West-Beemster, ƒ7950 Mitsubishi Galant 16
02999-278, Jtsperweg 39-40
GL '87, ƒ8950- Opel Kadett
1 6 D, '88, 5-bak, ƒ 11 750 Opel Rekord 20 S '83, LPG
ƒ 3950 Opel Kadett Station D,
'88, ƒ 9950 - Opel Kadett 1 3 S
'86, ƒ 8950 Opel Ascona 1 6 S
SUBARU Hatchback '87, ƒ6750 Opel
Rekord 20 S, '86, LPG, ƒ 9500
AMSTERDAM
Opel Rekord 20 S Stationcar
'85, ƒ 7950 - Renault 9
Broadway '87, ƒ 7750 Renault 21 GTD '88 ƒ 1 3 9 5 0 Renault 25 GTS '85 ƒ8950Ceintuurbaan 225
Saab900inj '86, ƒ10950
Tel. 020-6622204 i v
• Donderdagavond koopavond
Subaru Mini Jumbo '84, ƒ 3750
VW Golf '80, ƒ1750- VW
Passat Dies '87, ƒ10950Volvo 340 Dies '86 ƒ 6950
Inruilkoopjes Rover 2000 de
Luxe '84 LPG, ƒ2450 Opel
Rekord '82, 4-drs , ƒ 1750. Ford
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT Taunus 1.6 Aut. '81, 4-drs,
ƒ2250- Ford Taunus 1.6 Luxe,
v.d. Madeweg 23,
ƒ 2950 • En nog vele
A'dam - 020-6686146.
andere auto's Hadu Auto's,
AUTOBOULEVARD
Elandsgracht 5-13, hoek Prmsengracht 302-304, A 'dam-C.,
020-6221469 of 6221638

Saab

In 4 dagen zo'n 750.000
vonkende verkoopcontacten.

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

Nu halen en
1 augustus 1992
betalen *

Naam:

Postcode + Plaats:
Handtekening:.

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

prijs excl
6% BTW

prijs incl
6% BTW.

25,00

26,50

36,00

38,16

47,00

49,82

58,00

61,48

69,00

73,14

80,00

84,80

91,00

96,46

102,00

108,12

vliegen de deur uit!

Opsturen in een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM, Postbus 156,1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131/
Rokm 110, Amsterdam Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren Amstelveen, Gebouw Aemstelstyn, Laan der Helende
Meesters 421 B, Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn, Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoort, Gasthuisplein 12

al 16 jaar uw
Subaru-dealer A'dam/A'veen.
Ook voor een gegarandeerde
occasion.

Kerstshow
19 december t/m 4 januari

Alle '92 modellen
uit voorraad leverbaar!
Ruysdaelkade 75..A'dam-O.2:
Info'020-6623167-6732853

Autobedrijf HEERE

Seat

Autofinanciering
en verzekering
Auto goed en goedkoop
verzekerd, mnd/kwart bot
Alle verz CELIE 0206416607

Autosloperijen
Autosloperij A de Liede
Neem geen risico orig
PTT-vrijwanng RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel 0206198691
AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald Autosloperij Jan
Tel 020-6361178/02907-6248

Centerparts
vraagt sloop en schadewagens Origineel R D W -vnjwa
ring De hoogste prijs en geen
risico Tel 6107942 of 6107946
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
Ravenstijn, 02502-5435
Het HOOGSTE BOD'" Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop, sloop en schadeauto's
m vrijwaring Tel 020 6754193

Service en
Reparatie

Vakgarage Nippon

biedt aan:
Peugeot 205 XS, 1988, wit.
Hoofddorp, Beemsterstraat 7,
Merk/type:
b.j.: km.stand: tel.: 02503-16679
Peugeot 205 Acc.5/90 46000
ZUIDWIJK MINERVALAAN
Peugeot 205 GL 10/88 76000
PEUGEOT-DEALER
Peugeot 205 XR 10/89 50000
AMSTERDAM - ZUID
Peugeot 205 XRD6/87 141000
ƒ 9.900
Peu. 309 score 8/88 56000 205 Accent '86
ƒ11950
Peu. 309 profil
6/90 35000 205 Accent '87
ƒ11.850
Peugeot 309 XR 3/88 55000 205 Junior '87
ƒ17950
Peugeot 405 GL. 3/90 34000 205 SX '88
Peu. 405 GR 1.6 4/89 13000 205 GR 1.3 '85 .. . .ƒ10.750
ƒ12950
Peu. 405 GR 1.9i 9/89 13500 205 GR 1.4 '87
ƒ35.750
Peu. 605 SRI
5/90 62000 205 GTI 1.9'91
ƒ15500
Austin Mini E
2/88 34000 309 XR 1.4 '89
F. Sierra 2.0, 4-drs1/89 35000 405 GL Diesel '89 .. .ƒ 19.750
504 Coupé 6 cyl.'75 .ƒ25.000
ALLE AUTO'S A.N.W.B.
605 S V 3.0 '90
ƒ49.750
GEKEURD EN BOVAG
Renault 5 GTX '89 . .ƒ 17.950
GARANTIE BEWIJS
3-12 mnd. gar. Inr., fin. en
*MAX ƒ 10.000,-, vraag
verz. mog. Ook inkoop.
onze voorwaarden
Minervalaan 86, 020-6629517.
v.d. POUW PEUGEOT
Donderdags koopavond.
02940-15110
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
AMSTELLANDLAAN 1,
WEESP
Peugeot 205 G.T.i 1.6, bj. '84,
grijs met., APK dec. '92,
Peugeot 405 19 GR, '88,
elektr.r.,
zien
is
kopen
anthracietgnjs, ƒ 14.900,VISA GARAGE, 020-6278410. ƒ10950- Tel. 020-6105478.

APK + grote beurt v a ƒ 299
DIESELSERVICE,
brandstofpompen, verstuivers,
cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA,
Industneweg 27, Duivendrecht,
tel 020-6980639
APK keuring zonder afspraak,
Ook reparaties en onderhoud
Garage West-Center, 2e
Helmerstr 15, tel 020-6122476
A P K KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702
BLOKSMA
RADIATEUREN
warmtewisselaars, Kapoeasweg 17, A'dam, 020-6148385
Voor AUTOSCHADE en nchtspecialist met prof app APK,
laswerk en reparatie Autobedr
BEEN, Aalsmdijk 386 Aalsmeerderbrug Tel 02977-27262

Autoverhuur

BIJ

Suzuki

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

Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
voor A'dam Noord e.o.
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343
Suzuki Alto b j. '84,110.000 km, T.k. Suzuki Swift (A310) bj. '84
motor 100%, prijs ƒ 1250
kl. wit, APK maart '92, ƒ4000.
Tel. 02990-29999.
Tel. 020-6829274 na 17.00 u.

Toyota

BROUWER iri^J/A
Amsterdam-Oud-Z.' 2e Jan Steenstraat 42-48, tel 020-6763829
Amsterdam-Noord: Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401
Corolla 1.3 LB DX, '83, APK t/m
sept '92. Tel 01713-14653 na
18.00 uur.
Door inruil'
HI-LUXE, sept. '89, nw model,
2.2 benz., 4x4 wd, open dak,
poly deck. Zeer mooie wagen.
Vr.pr. ƒ26.000,- ex.
IMPORT USA CARS
Keurenplein 9, A'dam-Osdorp.
Tel. 020-6670121.

TOYOTA DE GRAAF
nieuw + gebruikt
Condensatorweg 44
A'dam-Sl.dijk, info-6865511
Ook zaterdags
Van 1e eig Corolla 1 3 GL 12V,
km. 45000. i z g s t . , 10/86,
ƒ9250,NIEROP BV, Vancouverstr. 212, A'dam-west, 020-6183951

Ouke Baas
niet duur!!!

Auto's te koop
gevraagd

Studenten 10% korting
- auto-ambulance & opryauto
-9-pers bussen en pick-up's

DE HOOGSTE PRIJS
elk merk auto a contant met Avond- en nachttar
vnjw bewijs Tel 020-6105478 bestelwagen afhalen na 1730
uur en de volgende morgen
HOOGSTE PRIJS
om 8 00 uur retour
voor elk merk auto, a contant,
tegen 4 uur-tarief
met vrijwanngsbewijs
020-6794842, 020-6908683
Tel 02990-37825
*AAA MATZER BV*
INKOOP AUTO'S, ± ANWBpr, snelle afw a contant m Div personenwagens v.a ƒ25,3
vnjw bew., def geen bezw. div. bestelwagens v a 11-17 m
+ autoambulance 020-6630836
Tel 020-6108280/6149352
Koop- of VERKOOPPLANNEN9 Bel dan snel Nationale
Occasionhjn. 023-365206

Campers

Te koop gevr Peugeots 404, VOLKSWAGEN LT 28, Camper
504,505, J5,604TD. Schade of 1 mnd gebr, v v vele extra's
sloop.
Autocommerce, / 22 500- ADVENTURE CARS
Tel 02908-6499
023-338895.

£VEN(|MDRip ft

(De nieuwe collectie is tochog niet binnen)

Volkswagen
Passat Variant diesel 8-'87, Golf '79, APK 11-'92, ƒ2150
139000 km., blauw met, trekh. Seat Ronda '83, APK 11-'92
ea. ƒ15.900. 02503-35351
ƒ 2200. Alfa Romea Gulieta '81,
T k. Passat CL diesel, '86, kl ƒ1200 Tel 020-6002054.
blauw, 5 bak, trekh., zuin. nette GOLF Diesel bj. '81, silvermet.,
auto, ƒ8100. 02990-45745.
sportstuur
ƒ 3250.VW Golf Dies., bj. '79, APK, JETTA diesel bj '83, ƒ3950.EXPOCAR TRADING
i.z.gst. ƒ 1.750,-.
Tel 020- 6153933
Tel. 020-6105478
VW JETTA Diesel automaat,
prima auto, 1983, APK ok, prijs
ƒ3500,-. 02995-1018.

V.W - en AUDI-specialtst

VW Transporter klembus, bj
'81,
rijdt
perfect,
APK,
ƒ2950,-. Tel 020-6105478.

Voor nieuwe en gebr auto's
Jacob van Lennepkade 295
Tel 020-6183855.

BAAS

KEVER 75'er, 1200, aut. van 2e
eig , roest- en olievnj (motor)
compleet uitger. met o a volt
en amp meter, 2 spiegels, ger
• 3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen 82 000 echte km , vern. o.a.
eigen nsiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperkmg treeplanken, warmte wisseAUTOBANDEN-UITVERKOOP
• geen beperkende maatregelen • omruilgarantie • aanvul- laars Lakwerk als nw Prijs
Laagste prijzen m Amsterdam
lende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk • ANWB gekeurd. ƒ6000,- Tel 02507-12958.
Van Hallstraat 73, tel. 6865689

Koudijs Autobedrijf B.V.

bon

Adres'

Auto's in

Meer Waar Voor Uw Geld!
Peugeot

AUTOKROOY

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop

f 6

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

Rover

Subaru

Rat Panda 1000 Clio, bj '90
BMW 520 i, m '83, met.kL aug., 1e eig., orig. 10.000 km.
spr.vlg., open d. APK, i.z.g.st, ƒ9.950,-. Tel. 020-6105478.
ƒ4.950,-. Tel. 020-6105478.
FIAT Regata 70, luxe, bj. '88,
4 drs., kleur wit, met onder• „SHOWROOM",
houdsbew., iets moois, ƒ 7200.
de autorubriek
Tel.: 02152-63795.
voor Amsterdam
en omgeving.
Fiat UNO 55 S, bj. '85, Met.
Tel. 020-6658686.
groen, i.z.g.st, nwe Apk.
ƒ5950.- Inruil mogelijk.
Tel. 02990 - 37825

IMPORT USA CARS

Telefoonnummer

LEEUWEKEUR

DE GEZELLIGSTE DEALER VAN AMSTERDAM EN OMSTR.
RENAULT AMSTERDAM
MAZDA 323 HB 1.3 LX I987
ƒ12950.Top occasions met 1 jaar
TEGEN ZEER SPECIALE PRIJZEN:
MAXDA 323 HB 1.3 LX I990
ƒ20995garantie
MAZDA 323 F Coupe GLX 1990
ƒ27.500.CROMA SX, 05-'91, antraciet met., 9500 km., l.m. velgen
Wibautstraat 224
MAZDA
323
HB
1.3
automaat
1988
ƒ16500TEMPRA 2.0 SX, 1QV91, rood, schuif/kanteldak
0 2 0 - 5 6 1 96 11.
MAZDA 323 SEDAN 1.3 LX 1986
ƒ 11 995TEMPRA 1.6 S, 08-'91, groen met. deelbare acht.bank.
RONDAY RENAULT
MAZDA
626
HB
1.8
GLX,
1989
ƒ24.950TIPO 2.0 DGT, 16.000 km. 04-'91,
OPEL KADETT 1 6 S HB automaat 1986
ƒ 12.500- 10 x Renault 5, v.a. ƒ2250,Nieuwprijs ƒ 36.000.nu ƒ 29.500.ƒ15950- Tel. 020-6237247
* UNO 1.0 Elegant, 11-'91,
blauw/groen met. HONDA CIVIC 14 1988
ƒ13.000.* UNO 1.0 Elegant, 11-'91,
grijs/groen met. MITSUBISHI COLT 1.5 GL I987
ƒ11 500.* UNO 1.1 S 3-drs. 11-'91,
grijs/groen met DAIHATSU CHARIDE TS I987
* UNO 1.1 S, 3-drs. 11-'91,
lichtblauw met.
Alle auto's met BOVAG-GARANTIE
* UNO 1.4 Elegant 11-'91, ,
grijs/groen met.
Auto Service Wetter
* UNO 1.4 Elegant 11-'91,
blauw/groen met. Burgemeester Van Leeuwenlaan 31, Amsterdam (Slotermeer)
Nu te koop: onze Subaru
Telef 020-6130727
* UNO 1.4 S, 3-drs., 11-'91,
donkerblauw
Mini Jumbo Demo 10/91
* UNO 1.4 S, 5-drs., 11-'91,
blauw/groen met.
Mazda 626 2 O 12 V coupé, nw
Subaru Legacy 1.8 GL 9/91
VAN VLOTEN CAR B V.
* UNO 1.5 Selecta, 11-'91,
antraciet met
model '88, van Mazda-medemet veel accessoires
Mazda 323 en 626
Tevens keuze uit ± 50 occassions v.a ƒ 3.950.werk ƒ 15 950.- 020-6250096.
Zwanenburgerdijk 503
Bel voor info één van onzer verkoopadviseurs
amazing occasions Mazda 929 S 2.2i GLX Aut Zwanenburg Tel. 02907-6572
demo; nu ƒ54000- kent.
Van Vloten Car:
blank Mazda D. 02908-3231
óók geopend op zondag
MOOY ÉN ZOON
Kam. Onneslaan 10 in BADHOEVEDORP
-15 december
Mazda G26 Coupé 2.0, 12 V v/h Museurn'autobedrijven
GLX, bj '89, APK '93, ANWB
In PRIJS gelijk,
Slijperweg 18 A.'dam
rep , duurste uitv ƒ 17.950,-.
in SERVICE beter!
Tel. 020 - 6 32 02 02
* RIJ nu betaal 12 maanden later *
Tel 020-6105478.

Chevroiet

2 x BX Turbo diesel break,
d.grys met., '90, v.a./27.500,BX RD break, '90, ƒ 24.500,BX RD break, '89, ƒ 18.500,3xBX19TRD,'88,v/a/13.000,BX 19TRD,
'86, ƒ 7.950,BX 19 D,
'84, ƒ 4.500,BX 19 TRS break aut. •
deelb. a.bank, '89, ƒ 22.900,BX 19 GTI uitv., el. schuifdak,
get.glas,
'89, ƒ 18.500
BX 19 TRS, zilvergrijs
LPG onderb., '89, ƒ 18.900,BX 16 TGI
'90,/18.900,BX 16 TRI LPG,'89, ƒ 15.500,BX 16 RS LPG,'88, ƒ12.750,BX 14 TE gr.m.'90, ƒ16.500,BX 14 RE LPG,'89, ƒ 13.900,BX 14 E Inj, '89, ƒ 13.900,BX 14 RE,
'88, ƒ 12.500
BX 14 RE,
'85, ƒ 6.950,AX11TGE,nov.'89, ƒ11.900,AX 11 RE, juni '89, ƒ11.500,C 15 D. bestel '89, ƒ 9.950,GSA special, '84, ƒ 1.500,-

autoverhuur

AMSTERDAM,
sinds 1930
Het adres voor de betere

Mooy en Zoon:

BMW 320, 6 cil. m. '79, i.pr.st.
nieuwe Apk ƒ 1950.-.
Tel.: 02990-37825

Occasions

Zelf rijden m FERRARI 308
GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa
voor trouwen, Uniek! 2 verlengde Lincoln's 7,85 m. lang, wit
en blauw, type '91. Bel
Meijers BV' 030-444411.

T k. LANCIA Ypsilon L.X. I.E. m,
AUTO'SERVICE WETTER
Al onze occasions met ster. 57.000 km., bj. 5-'89, i.z.g.st.
1 jaar garantie.
Vr.pr. ƒ11.450,Tel 020-6682892.
Aanbieding van de week.
Lada 2105 1.2 .1990, ƒ6250'
Lada 1200 .'. .1986, ƒ 3.500
Kerstaanbieding:
Lada 2104 1 3 1988, ƒ 7.750*
Lada 2105 1.51986, ƒ 3950
van 20 t/m 30 december
nog slechts 2
Lada 2107 1 5 1987, ƒ 5 750'
10 dagen voor ƒ 500,- Volvo 343 L ..1982, ƒ 2.500
op voorraad,
Saab 900 GLS 1983, ƒ 4250
mcl. alle kilometers.
prijs/
16.950.Zwanenburgerdijk 503,
Tel. 020-6932750
Zwanenburg. Tel 02907-6572 * incl. metaallak
* incl. rechterbuitenspiegel
S. Stevinstraat 12a, A'dam
LADA BONTEKOE
* incl. punchliners
Altijd aantrekkelijke occasions * incl. matten
APK gekeurd, BOVAG garantie * incl GT-wieldoppen
Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
TEL. 020-6992865
NIEROP, nu ook voor uw
•Auto
te koop? Plaats een
Badhoevedorp
Daihatsu. Occasion v.d week:
SHOWROOM advertentie. U
CHARADE TS SHOGUN,
Off Lancia dealer
zult
verbaasd
staan
over
het
km. 47000, '89-. Vancouverstr.
Info
020-6594859
resultaat.
2-12, A'dam-W. 020-6183951.

ingdijk

Peugeot-dealer

Info 020 - 6594859

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

Ferrari

Cobussen

Lancia

Lada

HAAKER off. Fiat dealer

Alfa Romeo

Asmoco

V.a. ƒ 85 - 5 veerbollen op druk
brengen bij de Citroenspecialist van Zaanstad:
GARAGE RENÉ SPAAN
Vissers-pad 11, Krommenie
075-281193 of -353788
Citroen BX 1400 RE m. '89, met
Lpg, serv.boekjes aanw.
ƒ 13.750.- Tel.: 020-6250096.

21-15

Accessoires
en Onderdelen

Volvo

Voorkom verloren uren Begin de werkdag produkticf
met PCT Want PCT rijclt s n a c h t s en levert voor de
ochtend Bel voor informatie' 0 3 4 0 2 - 5 9 9 0 0

PCT
f X P R E S D I S T H I B U T I l

M E T

IN

N I C H T

S i R v l C l

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 134
Tel 020-6240748.

VOLVO-NIEROP b a 440 GL,
zilver/met., km. 50000, '89, 440
GL, groen/met., km 45000, '88; Grote sortering ONDERDELEN
340 1 4, km. 20000, '89, 340 DL van schade-auto's, alle
aut., km. 70000, '88, 340 DL merken, alle bouwjaren.
Sedan aut, km. 60000, '84; 360
RAVENSTIJN, 02502-45435.
GLS sedan, '85; 340 DL, 3-drs ,
Lid Nevar.
km. 55000, '86; 240 Van, LPG,
RENT
A BOX
'85. Vancouverstr. 2-12, 020Handig en veilig naar de
6183951
Wintersport met een dakkoffer.

Volvo-occasions
+ 35 in voorraad

Voor ƒ 10,00 per dag te huur bij
OTO//ICI
o a.
Hogeweyselaan 21
Volvo 745 GL station, 09/89,
1380 AG WEESP
d.blauw, 103000 km .ƒ39.750,
Tel 02940-16661
Volvo 244 GL LPG, 1988, wit,
Reserveer tijdig!
80130 km., ƒ27.500
Volvo 460 GL sedan, 10/90,
bl.met., 29500 km., ƒ28.750.
Volvo 440 5-drs 1.7, wit, 1990,
43000 km., ƒ23750,
Volvo 340 3-drs. wit, 1989, AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
10400 km., ƒ17.950,Gratis halen en brengen
Volvo 340 DL aut, 1988, 36900
Tel A'danr 020-6942145.
km., blauw, ƒ16500,
Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel 020-6932074.

Rijscholen

Van Vloten
Amsterdam
Uw volvo-dealer

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

Bovag erk. Rijschool Veronica
Niassstr. 29, A'dam. Voor 60
min ƒ 40, 45 mm. ƒ 30 Info
Rijschool Veronica 6656955.
Celie 1 e 10 lessen ƒ 42, 50 p u.
Spoedcursus ƒ 1555 Theorie
proefex. a ƒ 6,25. 020-6416607

Uw advertentietekst
vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren
zonder misverstanden..
het faxnummer is

020-5626283

AANGEBODEN
ONROEREND GOED
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WOONHUIZEN TE KOOP AANGEBODEN

BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR AANGEBODEN

ZANDVOORTSELAAN 121

* BREDERODESTRAAT 31 - Kantoorruimte op goede stand nabij centrum.
Indeling: centraal entree, kantoor 50 m2 op 1e verdieping, gebruik van kitchenette, geheel gestoffeerd.
Telefoonaansluiting aanwezig.
Direkt beschikbaar. Huurprijs ƒ 675,- per maand, exclusief energie.
Huurtijd 1 of 2 jaar.

Halfvnjstaand woonhuis met aan 3 zijden tuin
Indeling beg gr • gang, keuken, slaapkamer met douche,
woonkamer, achterslaapkamer 1e verd 2 kamers en
zolderruimte Gaskachelverwarming.
Grondopp.: circa 120 m2 plus circa 15 m2 gem.grond
ƒ129.000,-

DR. C. A. GERKESTRAAT 30 RD

FLAT TE HUUR AANGEBODEN

Royale bovenwoning vlakbij het centrum gelegen.
•
Indeling' entree, trap, 1e verd • hal, kamer-en-suite,
voorzijkamer, achterkamer, keuken, toilet, badkamer met
ligbad en wastafel, balkon. 2e verd/ 1 kamer, grote zolder met
mogelijkheid voor een kamer.
De 1e verd heeft gaskachelverwarming. Op de 2e verd. is een
c v installatie, gecombineerd met warm water aangelegd.

GORT v.d. LINDENSTR 2/31
Ruime en moderne 4 kamermaisonette op loopafstand van strand, met 2 balkons op west. Het flatgebouw is
voorzien van een lift.
Indeling: 3e verd.: entree, toilet, ruime woonkamer met open haard en balkon, moderne open keuken met
apparatuur. 4e verd.: overloop, royale slaapkamer met balkon, ligbad en aparte douche, 2e toilet, 2 slaapkamers
met vaste kasten.
Huurprijs inclusief verwarming, exclusief g/w/e. Huurperiode minimaal 1 jaar. ƒ1.750,- p.m.

ƒ 149.000,-

ZANDVOORTSELAAN 117 A
Uniek Zandvoorts woonhuis, *een gedeelte van een oude duin
boerderij", oorspronkelijk gebouwd omstreeks 1830 en m 1976
geheel gerenoveerd
Indeling- entree, toilet, moderne keuken, kamer met vaste kast
en wasm. aansluiting, zonnige woonkamer met grenen vloer,
kelder 1e verd.' 1 ruime slaapkamer, bergkast, moderne
badkamer met douche, bergvliermg boven keuken.
Zonnige tuin van c a. 10 meter diep. C.v.-gas 1980 combiketel,
dakisolatie en dubb.glas.
ƒ159.000,DR. C. A. GERKESTRAAT 16 ZW
Benedenwonmg, vlakbij het centrum gelegen.
Indeling- entree/gang, hal, royale doorzonkamer (9.40 x 3.20),
moderne keuken, 2 slaapkamers, badkamer met douche, toilet
en wasmachineaansluitmg
Zonnige achtertuin met 2 schuren, achterom.
Overname mogelijk van gaskachels en zonwering.
Grondopp.: 269 m2.
ƒ165.000,-

Vrijstaand woonhuis m 't centrum.
Indeling: beg.gr.- entree, toilet, woonkamer (35 m2) met open
haard, keuken, kelder. Ie verd.: 4 slaapkamers, ruim balkon,
douche/toilet.
Zonnige achtertuin met schuur. Deels voorzien van dubbele
beglazing c v. gas
Grondopp. 138 m2
ƒ195.000,-

Halfvrijstaand woonhuis met tuin, gelegen nabij centrum dorp.
Indeling: beg.gr.: entree, gang, toilet, kelder, kamer-en-suite
met erker en open haard, keuken met inbouwappar. uitgang
naar achterom, aangebouwde stenen schuur.
Woonkamer en keuken voorzien van parketvloeren.
1e verd.: 4 slaapkamers, moderne badkamer met ligbad, apart
toilet, balkon.
Gedeeltelijk kunststof kozijnen met dubbele beglazing.
c.v. gas. Grondopp.: 202 m2.
ƒ235.000,WESTERPARKSTRAAT 21
Rustig gelegen halfvrijstaand woonhuis. Vlakbij zee. Voor- en
achtertuin met zonneterras o h. oosten.
Indeling: begr. gr.: entree, gang, hal, trapkast, toilet, moderne
kamer-en-suite met parketvloer en open haard, moderne witte
keuken 1e verd.: 2 ruime slaapkamers, balkon, badkamer met
douche en 2e toilet. 2e verd.: 2 kamers, keukentje,
inbouwkasten en wasmachineaansluit.
cv. gas, gasboiler. Grondopp. 91 m2
ƒ249.000,FLEMINGSTRAAT 380
Royaal uitgebouwde HOEKWONING met garage, schuur,
voor-, zij- en achtertuin op het zuiden. Opp. 233 m2. Ind.: beg.
gr: entree/gang, toilet, trapkast, ruime L-vormige living (40m2)
met plavuizen vloer, open keuken met apparatuur, schuifpui
naar zonnige tuin met stenen schuur, garage binnendoor
bereikbaar thans m gebruik als kantoor/hobby ruimte. 1e verd.:
overloop, 3 slaapkamers, vaste kastenwand, moderne
badkamer met ligbad, wastafel en 2e toilet. 2e verd.- vaste trap,
ruime zolderkamer (mog. v. 2 kamers) met 2 dakkapellen.
Bergvliermg. Op geb grond rondom hardhout en dubbel glas.
cv.-gas en spouwisolatie
ƒ255.000,-

i

LORENTZSTRAAT 162

Moderne 3 kamerflat vlakbij zee gelegen, op 3e verdieping.
Indeling: entree, gang, royale L-vormige woonkamer, moderne
keuken, modern wit met inbouwapparatuur. Zonnig balkon o.h.
zuidoosten. 1 slaapkamer, badkamer met ligbad en wastafel,
apart toilet. Berging in het souterrain.
De flat wordt modern gestoffeerd aangeboden (incl. lamellen).
Servicekosten ƒ 330,- per maand inclusief voorschot
verwarming en warm water.
ƒ 145.000,-

FRANS ZWAANSTRAAT 64

KONINGINNEWEG 26

£45

3 kamer hoekflat thans 2 kamerflat, met balkon, op 1e
verdieping gelegen, met berging in het souterrain (wasm.
aansluiting).
Indeling: entree, hal, keuken, slaapkamer met vaste
kastenwand, moderne badkamer met ligbad, toilet, royale
woonkamer (40 m2) met balkon.
De flat wordt gestoffeerd aangeboden en is gedeeltelijk
voorzien van dubbel glas. Servicekosten ƒ 304,-incl. voorschot
verwarming.
ƒ 139.000,-

Fraai gelegen vrijstaand woonhuis met rondom zonnige tuin,
dubbele garage op steenworp afstand van de zuidduinen.
Indeling: entree/hal, kelderkast, toilet, woonkamer met
parketvloer en open haard, schuifpui naar terras, keuken. 1e
verd.: 4 slaapkamers, balkon, moderne wit marmeren
badkamer, douche en toilet. 2e verd.: zolderberging,
c.v.-gas. Grondopp. 466 m2
ƒ 475.000,-

VRIJSTAAND woonhuis, nabij centrum gelegen, met voor- en
zijtum, achterplaats met achterom, parkeermogelijkheid op
eigen terrein.
Indeling- entree, woonkamer, eetkamer, keuken met ruime
kelder, toilet. 1e verd.- overloop met kastenwand, badkamer
met douche en wastafel, 2 ruime slaapkamers en 1 kleinere
kamer met bergruimte.
Leidingen elektra, water, riool zijn vernieuwd. De woning is
voorzien van gaskachelverwarming.
Grondopp. 153 m2 + 81 m2 gemeentegrond.
ƒ195.000,-

Halfvrijstaand ruim herenhuis m goede buurt gelegen. Ged.
kunststof kozijnen met dubb.glas Indeling: beg.gr.: entree
met
marmer, gang, toilet, diepe kelderkast, ruime living (40m2) met
erker, open haard en parketvloer, keuken, bijkeuken en berging.
1 e verd. 3 slaapkamers met inbouwkasten, badkamer met douche, toilet en ruim balkon 2e verd.: 2 kamers, berging. 3e verd.:
ruime vliering c.v gas
Grondopp 110 m2
ƒ265.000,-

Zeer zonnige hoekwomng met garage, voor-, zij- en achtertuin,
aan de duinrand gelegen met een fraai, vrij uitzicht. Indeling:
parterre: entree/gang, toilet, ruime L-vormige woonkamer met
open haard, parketvloer en moderne open keuken met
apparatuur. 1e verd.: overloop, 2 slaapkamers met vaste
kasten, werkkamer, badkamer met douche, apart 2e toilet. 2e
verd.: vaste trap, bergruimte met c.v.-combi ketel uit 1990,
zolderkamer met dakkapel.
De woning verkeert in goede staat van onderhoud.
Grondoppervlak 250 m2. Oplevering nazomer 1992.
ƒ315.000-

SAV. LOHMANSTRAAT 15

HAARLEMMERSTRAAT 53

BREDERODESTRAAT 24

TJERK HIDDESSTRAAT 10/1

Ruim, comfortabel woonhuis in perfecte staat van onderhoud,
garage voor 2 auto's. Indeling: entree, ruime hal, toilet,
woon/eetkamer, ruim zonneterras, grote keuken met luxe
Siematic apparatuur en kookeiland. 1e verdieping: 3 ruime
slaapkamers, royale badkamer met ligbad, afzonderlijke
douche en toiletruimte, groot balkon. 2e verdieping: slaap- of
werkkamer met zonneterras,
c.v. gas 1987
Grondoppervlak: 280 m2
ƒ329.000,-

BRUGSTRAAT 20

$$i

FRANS ZWAANSTRAAT 42

TJERK HIDDESSTRAAT 49

BURG. v. ALPHENSTRAAT 57/9
4 kamerhoekappartement op 3e verdieping gelegen, met
uitzicht op zee en over land met twee zonnige balkons.
Indeling: entree/hal, ruime L-vormige woonkamer (vh 2 kamers),
2 slaapkamers, keuken, toilet, badkamer met douche.
Het gebouw is voorzien van een lift en ligt op loopafstand van
strand, station en winkels.
Voorschotbijdrage circa ƒ350,- per maand incl. voorschot
verwarming.
ƒ 159.000,BURG. v. ALPHENSTR. 55/19

Zeer zonnig gelegen VILLA met riant uitzicht over de duinen
naar oost, zuid en west en over het Zwanenmeer.
Indeling: hal, ruime entree, toilet, keuken met inbouwapparatuur
en wasmachine-aansluiting, bijkeuken, alles met marmeren
tegels, kelder. Royale woonkamer met open haard, schuifpui
naar tuin, praktijkruimte (voorheen garage). 1e verd.: 2 grote en
2 kleine slaapkamers, badkamer met ligbad en 2e toilet. Veel
inbouwkasten.
Begane grond voorzien van thermopane beglazing.
c.v. gas. Grondopp.: 464 m2
ƒ625.000,-

3 kamerflat (thans 2 kam.) op 7e etage met uitzicht op zee.
Indeling: entree/hal, doorzonkamer (vh 2 kam.), 1 slaapkamer,
moderne keuken met apparatuur (keramische kookplaat),
moderne witte badkamer met douche en toilet,
wasmachineaansluiting, 2 balkons, zee- en landzijde, berging
beg. grond.
De flat is voorzien van 2 kunststof schuifpuien met dubbele
beglazing. Uitstekende staat van onderhoud.
Eventueel te huur ƒ 1250,- p.mnd., exclusief verbruik.
Servicekosten ƒ370,- per maand incl. voorschot verwarming.
ƒ 159.000,-

BOULEVARD PAULUS LOOT 41

BURG. v. ALPHENSTR. 61/26

Aan zuidboulevard gelegen, goed onderhouden VRIJSTAANDE
VILLA met garage, aparte schuur, zonnige tuin fraai uitzicht
over zee. Grondopp. 614 m2.
Indeling: part.: entree/hal,
gang met kelderkast en toilet, royale
L-vormige living (40 m2) met erker en toegang zonneterras op
het zuiden, ruime keuken met apparatuur (Miele), bijkeuken,
garage van woonhuis uit te bereiken. 1e verd.: overloop, 2e
toilet, 4 slaapkamers met vaste wastafels, balkon west,
badkamer met ligbad. 2e verd.: vhering.
Pannendak in 1989 vernieuwd.
ƒ635.000,WESTERDUINWEG 13
Vrijstaande romantische villa met praktijkruimte gelegen aan
duinen.
Ind.: entree/hal, ruime salon met serre, eetkamer,
studeerkamer, keuken, praktijkgedeelte met aparte ingang.
Witte plavuizen met vloerverwarming. 1e verd.: grote slaapsuite
met garderobe kamer, 2 ruime slaapkamers, badkamer (ligbad,
douche, 2e toilet). 2e verd: ruime zolder en 1 kamer.
Aangebouwde garage, vnjst. schuur, paardestallen,
dierverblijven. Rondom aangelegde
tuin met zonneterrassen,
c.v. gas, grondopp. 1023 m2.
ƒ645.000,BREDERDDESTRAAT 61

Royaal 4 kamerappartement (thans 3 kamers), op de 6e
verdieping gelegen van gebouw „Santhorst" met uitzicht over
zee en duinen.
Indeling: entree, gang, toilet, moderne badkamer met ligbad,
keuken met toegang
tot balkon op het zuiden, ruime
woonkamer (32 m2) en 2 royale slaapkamers, waarvan 1 met
toegang tot balkon op het oosten.
De flat is eventueel ook tijdelijk te huur. Berging in het
souterrain. Servicekosten ƒ355,- incl. c.v.
ƒ175.000,PASSAGE 3 FLAT 52
2 kamerhoekappartement op 11de tevens hoogste verdieping,
zuid/west hoek.
Indeling: entree/hal, toilet, woonkamer met rondom balkon,
ruime keuken met balkon, slaapkamer met badkamer (ligbad,
wastafel een aansluiting voor wasmachine).
Berging in het souterrain.
Uitzicht van Wmuiden tot Scheveningen.
Goed onderhouden gebouwd.
Servicekosten ƒ308,- per maand incl. stookkosten en
warm water.
ƒ 179.000,THORBECKESTRAAT 3 FLAT 8

Vrijstaande villa vlakbij zee gelegen m goede staat van
onderhoud Royale zonnige tuin.
Indeling: beg.gr.: entree/hal, gang, provisiekelder, toilet/douche,
ruime2 living, met open haard, erker en serre voor en achter (tot.
75 m ), ruime keuken, kantoorruimte. 1 e verd.: 2 woonunits met
elk twee kamers en keuken, 1 douche/toilet, 2 balkons. 2e verd.
L-vormige kamer met keukenblok, 3 kamers, toilet/douche.
Garage. Grondopp.: 601 m2.
ƒ665.000,-

FLATS TE KOOP AANGEBODEN

Ruime maisonette in centrum dorp tegenover Casino gelegen
met zeezicht.
Indeling: 1e verd.: entree/hal, toilet, woonkamer met balkon,
keuken. 2e verd.: 2 slaapkamers, badkamer met douche en
wastafel, vaste kasten. 3e verd.: zolderberging, mogelijkheid
voor eeh kamer, te bereiken via vliezotrap.
De woning verkeert in originele staat en v.v.
gaskachelverwarming.
Voorschotbijdrage ƒ180,- p. mnd.
ƒ198.000,-

DE SCHELP 69

SCHUITENGAT 31

Recreatieflat gelegen op de zuid/west hoek van het
Schelpcomplex op de 1e verd.
Indeling: entree/hal, woonkamer met open keuken, badkamer
met douche en toilet, 1 slaapkamer, groot zonnig balkon (4.00 x
2.40 m). Geheel gestoffeerd en gemeubileerd.
Servicekosten ƒ 1650,- per jaar.
ƒ 80.000,-

Ruime moderne 2të kamerflat.
Ind.: hal, toilet, royale woonkamer, luxe keuken met
apparatuur. Moderne witte badkamer met ligbad en aparte
douche. Slaapkamer, logeerkamertje/berging, royaal balkon op
zuid, berging begane grond. Perfect onderhouden gebouwd.
Voorschotbijdrage ƒ 425,- p.m.
ƒ 205.000,-

PASSAGE 3 FLAT 40
Ruim 3 kamerappartement op 8e verdieping gelegen, in goed
onderhouden gebouw, op steenworpafstand van station, zee
en supermarkt. Inbraak ongevoelige flat i.v.m. doodlopende
balkons.
Entree, royale hal, woonkamer met schitterend uitzicht over
dorp en duinen, luxe keuken met inbouwapparatuur, 2 ruime
slaapkamers, moderne badkamer met ligbad en
wasrnach.aansluiting, apart toilet.
Berging op de begane grond.
Servicekosten ƒ 380,- incl. c.v. en water. Eventueel garage te
koop ƒ15.000'
ƒ219.000,BURG. v. FENEMAPLN 2/9A1
Moderne verbouwd 3 kamerHOEKappartement op de 9e etage
van het PALACE-HOTEL gelegen, met balkons aan land- en
zeezijde en prachtig uitzicht over zee, zuidboulevard en duinen.
Indeling: beg.gr.: entree, receptie, liften. 9e verd.: entree, ruime
berging, moderne keuken met inbouwapparatuur, woonkamer,
eetkamer en slaapkamer met nieuwe parketvloer, moderne
badkamer met ligbad voorzien van marmer tegels en
wasmachine, apart toilet. De flat is gedeeltelijk v.v. dubbel glas
en wordt gestoffeerd aangeboden. Voorschotbijdrage ƒ 487,p.m. incl. c.v., water, gas.
ƒ235.000,THORBECKESTRAAT 54
ZUIDBOULEVARD, 4 kamermaisonette met 2 balkons en
schitterend uitzicht op strand en zee.
/
Indeling: 1e verd.: entree/hal, toilet, woonkamer met mogehjkh.
voor open haard, balkon west met PERFECT zeezicht, keuken
met inbouwapparatuur. 2e verd.: 1 ruime slaapkamer aan
zeezijde met balkon west, 2 slaapkamers, badkamer met
ligbad.
Het appartement is voorzien van kunststof kozijnen met dubbel
glas. Servicekosten ca. ƒ450,- p.m. incl. voorschot c.v. _
ƒ 245.000,BURG. v. FENEMAPLEIN 10/11

CORT v.d. LINDENSTR. 2/19
Royale 4 kamer maisonette aan de zuidkant van het gebouw
DUINZICHT fraai uitzicht over duinen.
Ind.: 3e verd.: entree, ruime hal, woonkamer, open haard,
kunststof kozijn met dubbele beglazing, mod. keuken m.
apparatuur, balkon zuid. 4e verd.: 3 slaapkamers, luxe
badkamer met douche, apart 2e toilet. Balkon o.h. zuiden.
Berging begane grond. Garage.
Servicekosten ƒ 450,- p.m. incl. voorschot c.v.
Het gebouw is v.v. een lift en is van buiten geïsoleerd en licht
afgewerkt.
ƒ 284.000,THORBECKESTRAAT 3 FLAT 5
Zeer luxe maisonette, i.h. centrum van het dorp, vlakbij zee
gelegen met balkon west, geheel voorzien van kunststof
kozijnen en dubbele beglazing.
Entree 1e verd. Indel.: woonkamer met marmervloer, luxe open
keuken met app. en natuursteen aanrecht, open haard, douche,
bergkast. 2e verd.: overloop, achterslp.kamer met kastenwand,
uitzicht dorp, 1 slp.kamer voor met kastenwand, zeezicht, luxe
marmer badkam. met ligbad. 3e verd.: 1 slp.kam. en berging,
c.v.-gas, luxe inventaris ter overname. Serv.kn. ƒ 280,- p.m.
ƒ 295.000,-

CORT v.d. LINDENSTR. 2/9
Zeer ruime 5-kamermaisonette met perfect uitzicht over duinen,
lift, 2 balkons en 2 terrassen op het ZUIDEN, gelegen op 1e en
2e verd. van gebouw DUINZICHT.
Indeling: 2e verd.: entree/hal, toilet, ruime woonkamer met open
haard, vaste kast, toegang tot balkon, zijkamer met balkon,
travertin vensterbanken, eetkeuken met apparatuur. 1e verd.:
corridor, 2e toilet, royale slaapkamer met vaste kasten en
terras, zijkamer met terras, badkamer met bad en wastafel,
slaapkamer met wastafel, slaapkamer met kastenkamer en
afzonderlijke entree.
Berging. Event. garage te koop.
Serv.kn. ƒ 417,- p.m.
ƒ 295.000,PENTHOUSE HOGEWEG 76
Penthouse op de 4e woonlaag.
Indeling: Entree/hal, toilet, woonkamer met open keuken en
terras (circa 25 m2) op het zuiden, 3 slaapkamers, badkamer
met ligbad, douche en 2e toilet. Totaal opp. circa 110 m2.
Rondom uitzicht over Zandvoort.
ƒ 475.000,HOGEWEG 76 NIEUWBOUW
Exclusief kleinschalig project van 6 appartementen en een
penthouse. De appartementen bevatten:
* royale living met terras/balkon op het zuiden; 2 slaapkamers
* kompleet ingerichte luxe keuken
* luxe badk.m.bad en douche apart
* eigen parkeerplaats in kelder
* eigen C.V. installatie
* gunstige ligging in het centrum
* inbraakpreventie en op verzoek een
oproep/waarschuwingssysteem
* lift via alle woonlagen en kelder
* beperkt aantal dus blijvend excl.
Prijzen vanaf: ƒ 320.000,- v.o.n.
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Fraai gelegen gemoderniseerde 4 kamerflat op 6e verdieping,
met schitterend uitzicht over dorp en zee.
Indeling: entree/hal, ruime woonkamer (v.h. 2 kamers) van 45
m2 met parketvloer en open haard, 2 ruime slaapkamers,
badkamer met ligbad, apart toilet, ruime keuken. 2 balkons.
Nieuwe moderne meubilering en stoffering ter overname
ƒ45.000,-. Event. huurgarage over te nemen. Gebouw is
voorzien van een lift. Servicekosten ƒ 425,- incl. voorschot c.v.
en water.
ƒ279.000,-
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VVeek

Vanaf l januari eventueel inning door loonbeslag

DEZEWEEK

Aan betalen parkeerboete
valt niet meer te ontkomen
ZANDVOORT - Niet betalen
bij een parkeermeter kan vanaf morgen, l januari 1992, duur
uitvallen. Een boete, voortaan
'naheffingsaanslag', kost minimaal 65 gulden. Maar door het
gebruik van de wielklem en de
wegsleepregeling kunnen de
kosten oplopen tot honderden
guldens. Aan het voldoen daarvan kan niet meer worden ontkomen, aldus de gemeente. Degene die weigert te betalen, kan
een deurwaarder of zelfs loonbeslag verwachten. Een en ander heeft te maken met de
nieuwe 'Verordening parkeerbelastingen 1992'.

Op l januari 1992 gelden er nieuwe
parkeerregels in Zandvoort. Vanaf
die datum doet de zogenaamde fiscalisering zijn intrede. Dat betekent
dat de parkeertarieven nu aangemerkt worden als/ gemeentelijke belasting. Het kwartje, of de gulden, in
de parkeermeter heet daardoor vanaf morgen 'parkeerbelasting'.
In de praktijk blijft een aantal dingen hetzelfde. De parkeerwachter
zal nog steeds een boete uitschrijven
als een auto geparkeerd wordt bij
een meter, zonder dat daar geld in
gegooid wordt. Alleen heet die boete
voortaan Naheffingsaanslag.

Deurwaarder
De automobilist hoeft niet meer te
hopen dat hij onder de boete uitkomt. 'Vroeg of laat zult u moeten
betalen', zegt het'bureau Voorlichting van de gemeente in een folder
die op het Raadhuis en hetpolitiebureau te verkrijgen is. 'In het verleden
wilde het nogal eens gebeuren dat
door de grote werkdruk bij Justitie

uw boete 'in de prullenmand' verdween. Dit zal niet meer gebeuren.
Juist doordat nu voor het parkeren
belasting is verschuldigd, zal, indien
u niet betaalt, uiteindelijk een deurwaarder bij u op de stoep staan en
kan zelfs tot loonbeslag worden
overgegaan'.
De naheffingsaanslag bedraagt 65
gulden, dat bedrag moet onmiddellijk worden voldaan. Dat kan dag en
nacht bij het politiebureau. Om de
betaling zeker te stellen, kan de controleur een wielklem aanbrengen.
Ook die kosten worden aan de auto-

Kerstbomen worden
8 januari verbrand
ZANDVOORT - De gebruikelijke
kerstboomverbranding
vindt deze winter plaats op
woensdagmiddag 8 januari om
half zes. De bomen kunnen 's
middags tussen één uur en half
vijf ingeleverd worden bij de remise van de -gemeenteafdeling
Reiniging en Algemene Dienst,
voorheen Publieke Werken, aan
de Kamerlingh Onnesstraat in
Zandvoort-noord. Of op het
strand voor de Rotonde. Ook dit
jaar is er een loterij georganiseerd.
Voor elke ingeleverde kerstboom wordt een lot uitgereikt.
De trekking vindt plaats op
maandag 13 januari, de uitslag
zal op diverse plaatsen in het
dorp op aanplakbiljetten en in
het Zandvoorts Nieuwsblad bekend gemaakt worden. De prijzen kunnen na afloop afgehaald
worden in de Brandweerkazerne, Duinstraat 5.

Waardering
Jan Lammers is zo veel op
o
reis, dat hij een internationaal
O
leven leidt Daardoor waardeert hij
Zandvoort des te meer

199-1
Het Zandvoorts Nieuwsblad
c
heeft de belangrijkste geO
beurtenissen in deze gemeente van
het jaar 1991 nog eens op een rijtje
gezet, met het traditionele jaaroverzicht op pagina 5. Een beknopt
sportoverzicht is op pagina 3 te vinden

bezitter doorberekend, wat neerkomt op 38 gulden.

Wegsleepregeling
Als een en ander na 24 uur nog niet
betaald is en de auto nog op dezelfde
plaats staat, kan deze worden weggesleept. De kosten daarvan, óók te
betalen door de eigenaar, hangen af
van het tijdstip. Deze variëren van
165,50 gulden op een werkdag tot
210,50 gulden 's nachts en in het
weekend. Als de automobilist zich
net op tijd meldt, kan hij nog voorkomen dat de wagen wordt weggesleept. Dan bedraagt het tarief tussen de 135,55 en 165,50 gulden.

Brandje
ZANDVOORT - Een baanpost aan
het oude circuit vatte zaterdag vlam.
De brandweer denkt dat vuurwerk
het brandje veroorzaakte. De fik was
snel geblust.

Black-out

De boete of naheffingsaanslag is
dus voortaan geen strafrecht-kwestie meer, maar een belasting-aangelegenheid. Het is te vergelijken met
andere belastingen. Als die niet betaald worden, wordt er eveneens een
naheffingsaanslag opgelegd. Die bestaat uit het verschuldigde bedrag,
verhoogd met een boete wegens niet
betalen. Na de betaling kan eventueel bezwaar worden gemaakt tegen
de heffing.

Fout parkeren

ZANDVOORT - Een dronken
Haarlemmer reed over de Brederodestraat, toen hij een black-out
kreeg. Daardoor raakte hij een
boom, waarna de auto op zijn kant
tot stilstand kwam. De 28-jarige bestuurder liep een gebroken neus en
letsel aan zijn hand op. Het ongeluk
gebeurde zaterdagnacht rond half
vijf.
• Het kwartje in
de parkeermeter
heet vanaf morgen 'parkeerbelasting'.

De parkeerverordening is een gevolg van de 'Wet inzake parkeerbelastingen' die afgelopen jaar al in
Foto Bram Stijnen
werking is getreden. De nieuwe regeling geldt voor alle plaatsen waar
sprake is van betaald parkeren en
die zijn aangewezen tot fiscaal gebied. Met uitzondering dus van verpachte of verhuurde parkeerterreinen. De heffingen gelden evenmin
voor fout parkeren, bijvoorbeeld op
trottoirs of bij een parkeerverbod.
Dat blijft een zaak voor het strafrecht. Hier worden gewoon boetes
ZANDVOORT - De 38-jarige veroordeling door de strafrechter
uitgeschreven.
hoofdagent van de Zandvoor- besloot de korpsleiding de hoofdaste politie, die vorige maand gent-te schorsen. Deze liet het daar
bij zitten, nam een advocaat in
werd betrapt op verboden wa- niet
de arm en stapte naar het Haarlempenbezit, is ten onrechte ge- se
ambtenarengerecht. Daar werd
schorst. Dat zegt de voorzitter de zaak
behandeld in eer sr rjdprnvan het ambtenarengerecht in cedure.

'Hoofdagent ten onrechte geschorst'

Haarlem, mr. G. Guinau. Volgens hem heeft de korpsleiding een procedurefout gemaakt. De agent moet dan ook
met onmiddellijke ingang weer
aan het werk gezet worden.
De schorsing volgde na een onderzoek door de Rijksrecherche, dat
werd ingesteld omdat de politieman
zich zou hebben schuldig gemaakt
aan illegaal wapenbezit. De bal
kwam aan het rollen nadat de agent
enkele maanden geleden - in overspannen toestand - gewapend met
een pistool zijn woning had verlaten.
Een nader onderzoek bracht aan het
licht dat hij aan het bureau aan de
Hogeweg en in zijn woning meerdere vuurwapens onder zijn beheer
had.
In afwachting van een eventuele

Dagvaarding
Voorzitter mr. G. Guinau concludeerde dat de agent ten onrechte
was geschorst. Volgens hem kan dat
alleen gebeuren, als er een strafrech-

Het is al de 32-ste nieuwjaarsduik,
n traditie waarvoor steeds meer
langstelling bestaat. Dit jaar woren er zeker vijftig deelnemers ver>vacht. Het programma begint om
wee uur met de gebruikelijke war'ang-up op het strand voor de Ro>nde. Daarna geeft kunstzwemster
forjolijn Both het startschot.
Dappere Zandvoorters die mee
villen doen, kunnen zich om 13.00
mr warm aangekleed melden in het
'lubhuis van Rapido '82, Piet Vos^uilenstraat 11 in Haarlem, bij
wembad De Planeet. Na afloop
s
taat in Haarlem de erwtensoep
laar.

De verkoop van vuurwerk in
Zandvoort loopt op rolletjes. Op de
twee enige verkooppunten in Zandvoort draait het personeel op volle
toeren. Momenteel vliegt het knalen siervuurwerk weer als warme
broodjes over de toonbank. En volgens de verwachtingen zal dat zeker
zo tot vijf uur vanmiddag doorgaan.
Bruynzeel toont zich nu al dik tevreden. Hij heeft dit jaar zes personeelsleden ingezet om de verkoop
van het vuurwerk in goede banen te
leiden. „Ten opzichte van het vorig
jaar leggen de Astronauten, Bazooka's, Donderslagen en andere knallers het duidelijk af tegen de RoPatum
HW LW HW LW
meinse kaarsen, Pagode's, vuurpijdec
11.45 07.25
len en ander siervuurwerk", vertelt
19.45
00.30 08.30 12.50 21.16
hij. Bij Bloem toont de Zandvoortse
J»
^3 jan
01.30 09.36 13.44 22.05 jeugd meer belangstelling voor de
jan
10.14 14.39 23.05
knallers. „Het siervuurwerk is meer
02.19
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03.05 10.54 15.14 23.35
favoriet bij de wat oudere bewo5
jan
15.55 11.40
03.46
ners", zegt hij.
, 67 j a n
04.19
00.14 16,29 12.16
Bruynzeel verwacht dat niet alle
jan
vuurwerk verkocht zal worden.
04.55 00.24 17.06 12.35
1 8 jan
„Wat wij over hebben gaat weer te05.25 01.00 17.40 13.05
rug in de kluis om volgend jaar opnieuw aan de man te worden ge.faanstanden:
bracht. Sommige mensen denken
zond. 5 jan. 00.11 uur
pnngtjj 7 jan. 17.06 u NAP+115cm dat wij het zelf afsteken, maar daar

Waterstanden

ders strenger aan te pakken goed
geholpen. Jongeren die buiten de
toegestane tijden vuurwerk 'voorhanden hebben' en/of dit afsteken,
worden meegenomen naar het politiebureau waar zij het restant in een
bak met water mogen gooien. „Het
vuurwerk mag alleen vandaag afgestoken worden tussen 8 's morgens
en 2 uur 's nachts", aldus Konijn.

Vuurwerk voor
de boulevard
ZANDVOORT - Vanavond, oudjaar snacht vijf minuten over twaalf,
wordt het nieliwe jaar ingeluid met
een groots vuurwerk voor de taoulevard, ter hoogte van Gran Dorado.
De Stichting Zandvoort Promotie
heeft hieryoor een gespecialiseerde
onderneming weten te contracteren.
„Het wordt een prachtig vuurwerk",
belooft SZP-directeur Paagman.
Dankzij Paagman wordt vuurwerk
weer een regelmatig terugkerend
verschijnsel in Zandvoort, tijdens de
zomerseizoen elke laatste zaterdag
van de maand.

vinden. Vooral de programma's
'Muziek Boulevard', 'Tussen eb en
vloed' en 'Zandvoortse zaken' worden veel beluisterd.

Op beide kerstdagen werd afgeweken van het reguliere programma.

Volgens politiewoordvoerder H.
Konijn wordt de agent vanaf januari
weer 'ingeroosterd'. „De uitspraak
van de strafrechter is mede bepalend over wat er verder met de
hoofdagent gaat gebeuren", aldus
Konijn.

ZANDVOORT - Een dronken
Duitser werd op 30 december om
00.15 uur aangehouden omdat hij onder invloed van alcohol een ruit van
een voormalig restaurantbedrijf op
de Boulevard Barnaart had ingeslagen. De politie sloot de 22-jarige man
ter ontnuchtering in en liet hem
maandagmorgen, na betaling van
een boete, weer gaan.

0p zoek naar de Kerstman9

ZANDVOORT- 'Een leuk initiatief', zo vond menig Zandvoorter het radiospel en de
quiz van de Zandvoortse Om• Bij Jupiter (foto) en Jaap Bloem Sport wordt dit jaar meer vuurwerk roep Organisatie (ZFM) op beiverkocht dan in voorgaande jaren. Het siervuurwerk is duidelijk favouriet. de Kerstdagen. De luisteraars
Foto Bram Stijnen moesten via een cryptische
omschrijving ontdekken waar
de kerstman zich in het dorp
ZANDVOORT - Er wordt kan natuurlijk geen sprake van had verstopt. In totaal kwadeze dagen flink wat meer zijn".
men er ruim driehonderd reacvuurwerk verkocht dan vorig
ties binnen. Voor vijf winnaars
was er een kerstpakket ter
jaar. Dat zeggen de Zandvoort- Minder klachten
se ondernemers Kees Bruyn- Ondanks de grotere verkoop is het waarde van tweehonderd gulzeel, van het warenhuis 'Jupi- tot nu toe rustig gebleven in de bad- den.
ter' aan het Raadhuisplein, en plaats. „Vorige jaren moest de poliDe Zandvoortse radio-omroep
Jaap Bloem, van de gelijkna- tie meerdere malen procesverbaal timmert de laatste tijd behoorlijk
mige sportzaak in de Kerk- op maken, vanwege het te vroeg af- aan de weg. Na amper een jaar 'in de
straat. Het siervuurwerk is steken van vuurwerk, dit jaar zijn er ether' is nu al duidelijk dat deze mduidelijk favoriet. Het aantal beduidend minder klachten bij ons stelling bij veel plaatsgenoten in een
zegt politiewoord- behoefte voorziet. Vele weten de
klachten bij de politie is ge- binnengekomen",
voerder Hans Konijn. Volgens hem 106.90 meter van de FM-zender in de
ring.
heeft het dreigement om overtre- Watertoren inmiddels feilloos te

telijke vervolging wegens misdrijf
tegen de man is ingesteld. Een dagvaarding ontbrak echter. Daarom
verklaarde Guinau de schorsing dan
ook ongegrond. Hij gelastte dat de
disciplinaire maatregel onmiddelijk
werd opgeheven.

Ruit ingeslagen

6

. ZANDVOORT - Morgen, l januari
1992, wordt het nieuwe jaar traditioheel ingeluid met de 'Nieuwjaarsduik'. Enkele tientallen leden van de
Haarlemse Zwemvereniging Rapido
'82 nemen rond 14.00 uur deel aan de
puik in de koude Noordzee. Het
startschot wordt gegeven door een
leelneemster van de Olympische
ipelen, de kunstzwemster Marjolijn
ioth.

Gestolen auto

Voorzitter ambtenarengerecht:

Meer belangstelling yoor vuurwerk

Nieuwjaarsduik

Oplage: 5.150

Editie 22

De zender werd verplaatst naar negen verschillende lokaties in het
dorp. Presentatrice Sigrid Schopman en technicus Eric Joosten hadden zich voor deze gelegenheid lettérlijk onder de luisteraars begeven
om onder het motto 'Zoek de kerstman' in een vier uur durende live-uitzending verslag te doen van de
cheografische kennis van de plaatselijke bevolking.

Lot
„Er waren veel meer reactie's dan
we hadden verwacht", vertelt Sigrid
Schopman na afloop. Op Eerste
Kerstdag kwamen er in de Watertoren ruim tweehonderd telefonische
reacties binnen, waaronder meerdere goede oplossingen. Het lot moest
beslissen. De hoofdprijs, beschikbaar gesteld door een sponsor ging
naar de Zandvoorter Aschwin Loos
uit de Flemmgstraat.
Ook de tweede dag stond weer in
het teken van de kerstman. Nu werd
een keuze gemaakt uit zo'n honderd
Zandvoorters die zich van te voren
hadden aangemeld. Ditmaal mochten zij raden waar de kerstpakketten
lagen verstopt.

ZANDVOORT - Op het bouwterrein aan de Martinus Nijhoffstraat
werd op 24 december omstreeks
drie uur een bestelauto aangetroflen. Het bleek dat de wagen in Haarlemmermeer gestolen was. Het portier was opengebroken en het contactslot geforceerd. De politie heeft
de auto ter beschikking van de eigenaar gesteld.

Storm
ZANDVOORT - Een 83-jarige
Zandvoortse raakte op 23 december
aan haar gezicht gewond, nadat zij
door de storm op de grond was gegooid. De vrouw liep op de Passage
en werd door een v. .ndvlaag overvallen. Zij liep verwondingen aan haar
hand en het gezicht op, terwijl ook
haar bril werd vernield. De vrouw is
voor behandeling per ambulance
overgebracht naar het Spaarneziekenhuis in Haarlem.
Ook tengevolge van de wind, raakte op 24 december omstreeks 00.30
uur een markies in de Haltestraat
los en dreigde naar beneden te vallen. Samen met de eigenaar heeft de
politie het zonnescherm van de
muur gehaald.

Schiet- en vechtpartij

Wenst iedereen een
swingend 1992
Geopend om 00.15 uur

Black-out
ZANDVOORT - Een dronken
Haarlemmer reed over de Brederodestraat, toen hij een black-out
kreeg. Daardoor raakte hij een
boom, waarna de auto op zijn kant
tot stilstand kwam. De 28-jarige bestuurder liep een gebroken neus en
letsel aan zijn hand op.

ZANDVOORT - Een van de bezoekers van een bar op het Gasthuisplein startte op 27 december een
schietpartij. Aanleiding hiertoe was
een vechtpartij, die eerder op de
avond plaats had gevonden. Niemand raakte gewond. Een glazen
toegangsdeur werd vernield. De politie stelt een onderzoek in naar de
schutter.

Gevallen vrouw
ZANDVOORT - Een 90-jarige
vrouw raakte op 26 december in
moeilijkheden en sloeg 'sociaal
alarm' toen zij in haar woning m de
Thorbeckestraat was gevallen. Zij
bleek niet meer in staat zelf overeind te komen.
Bij de komst van de politie bleek
ook dat een van de gaspitten van het
fornuis aanstond, zonder dat deze
brandde.

ik hebben
Natuurlijk, dieOmdatkrantikmoet
graag wil weten wat /.ich m mijn

omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 12,00

Nieuwsblad
• De Kerstman
leverde
in
hoogst
eigen
persoon
het
kerstpakket af
bij de gelukkige
prijswinnaar
Aschwin Loos.
Van het geheel
werd live verslag
gedaan via de
Zandvoortse radiozender ZFM.
Foto Bram Sli|nen

Naam. (m/v) L
Adres: i i i
Postcode/Plaats i i i i
i i i i
Telefoon, l—l—l—l—l—l—l—i—l

l ,,, „,

tomr( , u . hl.„)rl.lng)

\\K

(iiro/Bunknr. l

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 16,00 D half jaar ƒ 29,00 D jaar ƒ52,00
' Voor postabonnees gelden andere tarieven.
l' kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-668 13.00
Stuur de/e bon in een open envelop naar
Weekmedia. Antwoordnummer 10051. 1000 I'A
Amsterdam l' hoeft geen post/egel te plakken.

8"710371"017003
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FAMILIEBEFHCHTEN

Zandvoorts
Vrouwenkoor

Zo een banjer als je was
We zullen altijd van je blijven houden.
Papa en mama

wenst al haai' leden, dirigent,
pianist, donateurs, een héél
gelukkig, gezand, muzikaal

1992 toe.

Jaap
Wij blijven altijd van je houden.
Monique en Jos

Ac ^.U l U M=

?&\
?B^ ^4\
tö eB
tl? iy^
£23ivCE

-(3afé - Ttestaurant

Japie

önnehoeb

wat zullen we je missen.
Je was een lieve broer en zwager
Ron en Nelly

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

BLOEMENDAAL AAN ZEE - TEL. 023-252280
Jaap
We zullen je missen, maar vergeten nooit
je vriend Henk
Henk, Karin
en Hetty

Dankbaar dat wij haar zo lang m ons midden
mochten hebben, delen wij U mede, dat na een
welbesteed leven, op de leeftijd van 86 jaar, van
ons is heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder en zuster
Cornelia Helena Visser
weduwe van Jacobus Andreas de Groot
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Zandvoort, 23 december 1991
Herman Heijermansweg 9
Correspondentieadres:
A. Poots-de Groot
Celsiusstraat 77
2041 TD Zandvoort
De teraardebestellmg heeft maandag 30 december plaatsgehad.

Enige en algemene kennisgeving
Hiermede geven wij U kennis van het overlijden
van mijn lieve man en mijn zorgzame vader

Jacob Lubbert Stienstra

echtgenoot van Amanda Balke
op de leeftijd van 64 jaar.
Wij hebben groot respect voor de manier waarop
hij het lijden tot een einde gebracht heeft.
A. Stienstra-Balke
Reinier
27 december 1991
Burg. van Fenemaplein 10 flat 2
2042 TC Zandvoort
De teraardebestelling heeft heden, dinsdag 31
december, om 15.00 uur plaatsgevonden op de
Algemene begraafplaats te Zandvoort.

Enige en algemene kennisgeving.
In Mamma's buik was het fijn.
Maar deed het a/ en toe best veel pijn.
Oh Pappa. Mamma ik moet zo gapen,
sorry, ik ga nu slapen.
Er verlangend naar uit zien, maar met droefheid
moeten wij U mededelen dat ons lief dochtertje
en zusje

*
*•

Us-Dessert
Dit menu wordt geserveerd van
1 t/m 5 januari.
Wij zijn iedere dag geopend.
v/^t\
^)
u/^fi

023^15855
| ASSOCIATIE UIWAARTVERZORGING
Zijlwég 183tel.023r315855 (DACENNACHT)

'

Fiscalisering parkeerboetes

mini
club

Aangevraagde bouwvergunningen
152B91
154B91
155B91
156B91

uitbreiden bankfiliaal
plaatsen dakkapel + dak garage
verbouwen Zantvoortse Apotheek
verbouwen supermarkt tot horecagelegenheid
157B91 Kerkstraat 27
uitbreiden keuken en restaurant
158B91 Jan Steenstraat 12
piaatsen berging
U kunt deze aanvragen inzien bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu van de
sector Grondgebied, Raadhuisplein 4, op dinsdag- en vrijdagmorgen van
9.00-12.30 uur gedurende een week na verschijnen van dit blad.
Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk bezwaar indienen
bij het college van burgemeester en wethouders. Deze bezwaren worden bij
de beoordeling betrokken.
In sommige gevallen dient een vergunning echter zonder meer te worden
verleend, ook al is er bezwaar ingediend. Dit is een wettelijke verplichting.
Verder kan er een verklaring-van-geen-bezwaar van Gedeputeerde Staten
nodig zijn.

BUUREWEG 1 - 3
TEL 16580

Oproep
Deze advertentieruimte v:in HO rnin lireed en f>0 mm
hoon kunt u gebruiken om een :umkun<li|;inK te doen
van hijvoorlieekl juliileum, reiinie, xt'rn-ulorintt. huw u l i j k , geboorte of overlijden
De oplage van het Zandvoorts Nieuusblad liedraant
5 150 exemplaren
U betaalt daarvoor .slechts f32,- e\cl <o'/i BTW
Voor meer informatie hel Weekmedia Uithoorn,
tel 02975-10011

DICK PIET
redactiechef Weekmedia
Aalsmeer, december 1991

Na de appelflappen en de oliebollen
gaan we op 3 januari naar het stadhuis
hollen want in het nieuwe jaar worden

(art. 22, lid 2 WRO)
De gemeenteraad heeft op 17 december 1991 besloten dat op grond van
artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) een bestemmingsplan wordt voorbereid voor:
- de percelen Brederodestraat 207 en 209 (Paviljoen Zuid).
Dit besluit ligt met de bijbehorende tekening, waarop met rode omlijning de
betreffende percelen zijn aangegeven, ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling van de sector Grondgebied, Raadhuisplein 4 te Zandvoort.
Deze afdeling is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur.
31 december 1991
2 januari 1992

Brederodestraat 73. Telefoon 15736.

UITVAARTCENTRUM
Onderling Hulpbetoon

AUTORIJSCHOOL

DAG en NACHT bereikbaar

Tel. 02507-13278

uitvaartverzorging
kennemerlandbv

HOGEWEG 67- ZANDVOORT
fb^ar ligt Ónze belangrijkste
töakëh dienstverlening.

TEL. 02507-18703
TEL. 023-359473
AUTOTEL. 06-52804326

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

Daarnaast kunt u ijij óns
GOED VERZORGDE PRAKTIJKLESSEN IN HAARLEM E.O.
OOK VOOR SPOEDOPLEIDING EN THEORIELESSEN

Vriaag Rustig vrijblijvend
PROVi N C I E

Noor<f-/TbHand

:
|
|
[
f
§
|
|
^

Het ingang van 6 januari 1992
is de provincie Noord-Holland
bereikbaar via het nieuwe
algemene telefoonnummer:

een paar
Om 14.00 uur trouwen

EDWIN v. VELTHOVEN

023 - 143 143

en

OP HET RAADHUIS IN ZANDVOORT

DE TELEFOONDIENST LEVERDE] ERZIJMNOö 12082
AFGELOPEN JMR EEN
/ WACHTENDEN VOOR U.
HOGERE PRODUKTIE

C2

30 december is Patricia 21 jaar.
Op die dag is ook haar huisje
klaar.
Daar gaan we dus op klinken
en menig flesje drinken

't staat in de krant
iedere week weer

(N
O

Gefeliciteerd
de Mamma's
en de Pappa's

Lieve OMA (Ma)
Bedankt voor alles
Jackie, John, Kelly
en Kevin
Marian, Frits, Nick en
Robin
Wij blijven van U houden.

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

i^
^Htïj^

Edwin en Greta

GRETA HENDRIKS

Grote Krocht 38
Troelstrastraat 48
Raadhuisplein 10
Boulevard Bamaart 56

Voorbereidingsbesluit
Gesloten van 27 december tot 2 januari

EIG.: E.W. NEHLS

De receptie op 12 december, ter gelegenheid van mijn
25-jarig jubileum in de lokale journalistiek, heb ik beleefd als één groot feest. De enorme belangstelling
overtrof mijn stoutste verwachtingen. Graag wil ik u
langs deze weg hartelijk dank zeggen voor uw aanwezigheid en waarderende woorden. Dat geldt uiteraard
ook voor de vele bloemen, cadeaus en schriftelijke
gelukwensen die ik mocht ontvangen.

Openbare commissievergaderingen
De volgende commissies vergaderen volgende week in het Raadhuis:
dinsdag
7 januari 1992 20.00 uur Cie Maatschappelijk Welzijn
woensdag 8 januari 1992 20.00 uur Cie Bestuurlijke Zaken
donderdag 9 januari 1992 20.00 uur Cie Ruimtelijke Ordening
De stukken voor deze commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen
van te voren ter inzage bij de receptie in de hal van het Raadhuis. Bij het bureau
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda
beschikbaar.
Het oubliek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te voeren.
Met ingang van 1 januari is het een en ander veranderd op het gebied van
parkeren.
Naast diverse tariefswijzigingen is de fiscalisering ingevoerd. Dit houdt in,
dat u wanneer u uw voertuig parkeert bij een parkeermeter of -automaat, u
belastingplichtig bent.
U kunt dan ook bij niet betalen een naheffingsaanslag krijgen. Ook heeft het
nieuwe regime gevolg voor de kosten van de wielklem en bij wegslepen.
De eerste week van januari zult u door strooifolders op de hoogte worden
gesteld.
Wilt u meer weten, dan kunt u bij de gemeente en de politie de brochure
'Fiscalisering, een nieuw parkeerregime in Zandvoort' ophalen. U kunt ook
bellen: 02507-13043, toestellen 101 en 102, of 02507-61414.

2 HALEN
1 BETALEN

Alle lezers wensen wij een
bijzonder Gelukkig 1992

Chelsea Rowan
niet meer bij ons mocht blijven.
Henk, Sandra en Mitch Franke
31 december 1991
Celciusstraat 138,
2041 TN Zandvoort.
Wij hebben haar vandaag in alle stilte begraven
op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

donclerclag 2 ja.tau.ari
De receptie wordt gehouden in de raadzaal
ft
van het Raadhuis, ingang Raadhuisplein,
•fr
<fc
ft
van 19.00-20.30 uur.
-fa
#
JL

OPRUIMING

Gegratineerde Tomatensoep

Het gemeentebestuur van Zandvoort w
*
nodigt de inwoners van Zandvoort uit voor A
£. ^
de gebruikelijke
^
**

w

opbaargelegenheid mogelijk in één der rouwkamers
van 'Onderling Hulpbetoon' Poststraat 7 Zandvoort

NIEUWJAARSMENU
a ƒ 29,50

6
A

.

Begin 1992 goed en kom
genieten van ons

Gebakken Heilbot ói
Biefstuk Stroganoff

il-siamm

Fa. Frank

De bestaande nummers
var» de Centrale Bestuursdienst,
de diensten Milieu en Water,
Ruimte en Groen,
Groenontwikketings- en"
Beheersdiertst,
Wegen Verkeer en Vervoer, en
Welzijn Economie en Bestuur •
komen daarmee te vervallen.

WAAROM BETAALT
U BIJ EEN ANDER
MEER VOOR
HETZELFDE PRODUKT
Euro loodvrij
ƒ 1,77
Super benzine ƒ l ,92
Diesel
ƒ 1,12

SERVICESTATION

Ristaurante Pizzeria

„La Rondine"
Boulevard Poulusloot 17
Zu.üboulevard bij watertoren
Tel. 02507-18178

Italiaanse specialiteiten
oven-, grill- en pasta-gerechten
Ook zeer geschikt voor kleine
partijtjes tot 20 personen.
Tevens om mee te nemen.

CHRIS HARDENDOOD
reparatiedienst
was-, droog-, koelapparaten e.d.

telefoon 023-385478

(bij Palace Hotel)

H. W. COSTERev [CÏ3

De individuele doorkiesnummers blijven ongewijzigd,
evenals de fax-nummers.

Makelaar o.g.
Burg. Engelbertsstraat 11, Zandvoort,
telefoon 15531

Communiceren
zonder
misverstanden
ons faxnummer is

020-5626283

Emm

Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING

woningbouwvereniging eendracht maakt macht

VOOR LEDEN KOMT BESCHIKBAAR
1. Lorentzstraat 603, huur ƒ 477,84 per maand (excl.
stookkosten)
2-kamerflatwoning met C.V.
Toewijzing
aan
alleenstaanden
en
2persoonshuishoudens.
Het (gezamenlijk) bruto maandinkomen voor deze
woning mag max. ƒ 2.780,- zijn.
Reactie: uiterlijk 3 jan. a.s. vóór 12.00 uur schriftelijk bij
EMM, voorzien van naam, adres en geboortedatum.
Voorlopige toewijzing: de daarop volgende woensdag
om 14.00 uur m het gevelkastje ten kantore van EMM.
Toewijzmgscnteria liggen ter inzage op het kantoor van EMM

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

Taxaties - Assurantiën - Hypotheken

GEVRAAGD
voor één onzer cliënten een

APPARTEMENT
4-kamerapp. aan boulevard op 2e, 3e
of 4e etage (zeezijde) gelegen tussen
Gran Dorado en Elysée Beach Hotel.
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Brandweer verricht bij
ongeval zelf metingen
ZANDVOORT - De Regionale Brandweer Zuid- en Midden-Kennemerland,
waaronder
het korps uit Zandvoort, heeft
vanaf l januari een meetplanorganisatie. Dat betekent onder andere dat er bij ongevallen met gevaarlijke stoffen
snel metingen verricht kunnen
worden.

Sport in Zandvoort
dit jaar erg in trek

een meet(punten)plan, kan aan de
alarmcentrale in Haarlem exact
doorgeven worden, waar het gevaar
zich bevindt. Daarnaast kunnen de
meetploegen en apparatuur voor
plaatselijke incidenten gebruikt
worden.

Vergiftig
De ploegen kunnen verschillende
soorten metingen verrichten, zoals
van 94 toxische oftewel vergiftige
stoffen. Zij worden ingeschakeld als
blijkt of de kans bestaat dat er gevaar van vergiftiging, besmetting,
straling en/of explosie optreedt. Bijvoorbeeld bij brand of een ander ongeval. De meetploegen, die elk gevormd worden door twee speciaal
opgeleide brandweermannen, worden bij de interpretatie van de metingen
bijgestaan
door
een
WVD-deskundige op de regionale
alarmcentrale.

De brandweer kan vanaf morgen
• Zandvoort '75 was dit jaar bijzonder goed op dreef.
optreden als Waarschuwings- en
Verkenningsdienst, WVD. Deze
geeft onder andere adviezen om de
volksgezondheid en -veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen. De regionale brandweer beschikt over
tien meetploegen, waarvan vier in
Zandvoort. „Dat betekent dat we
veel efficiënter te werk kunnen
gaan", zegt de Zandvoortse commandant Rob Schröder. Dat geldt
ook bij ongevallen buiten Zandvoort. „Een gifwolk stopt meestal
In gevallen waarin het niet mogeniet bij een gemeentegrens". Door- lijk is om te meten, kan wel een
dat de regio in kaart is gebracht met indicatie worden gegeven van de omvang van het bedreigde gebied. Daardoor kan de deskundige toch gefundeerde adviezen geven, om de bevolking te beschermen.

Politieke partijen
op visite bij ZFM

ZANDVOOET - De Zandvoortse
omroep ZFM besteedt zaterdagochtend 4 januari een hele aflevering
van Zandvoortse Zaken aan de lokale politiek m deze gemeente. Hiermee viert ZFM het - ruim - eenjarig
bestaan. Alle fractievoorzitters van
de plaatselijke partijen zijn daarvoor uitgenodigd om naar de studio
te komen. In een ochtendvullend
programma wordt aandacht besteed
aan de lokale politieke gebeurtenissen van het afgelopen jaar.
Inwoners van deze gemeente kunnen tussen 10.00 en 12.00 uur rechtstreeks in de uitzending reageren.
Dat kan telefonisch via nummer
30393.

'Meetplan opstarten'
Eventuele regionale acties worden ingezet door de hoogst leidinggevende, die het signaal 'Meetplan
opstarten' geeft. Zodra dat doorgegeven wordt, weet iedere brandweerman waar het om draait. De totale
meetplanorganisatie valt onder de
verantwoordelijkheid van de commandant van de regionale brandweerkorpsen, ing. J.M.P. Wink in
Haarlem. Nu is er in dit gebied nog
één brandweerofficier beschikbaar
voor de interpretatie, binnen een
jaar zullen er vijf deskundigen zijn.
Onder hun leiding kunnen ook buiten het meetplan om metingen verricht en geïnterpreteerd worden.

De jeugdkampioenen werden op het Raadhuis gehuldigd.

ZANDVOORT - De belangstelling voor sport leeft nog
volop in Zandvoort. Dat blijkt
wel bij een terugblik op de vele
sportactiviteiten
afgelopen
jaar, waarbij in totaal duizenden Zandvoorters betrokken
waren. Veel clubs behaalden
een kampioenschap of konden
een jubileum vieren.
Opvallend is het grote aantal jubilea in 1991, zoals de 25e Zandvoortse
Strandloop en het 25-jarig bestaan
van Watersport Vereniging Zandvoort, The Lions en Sporting Club
Zandvoort. Tennisclub Zandvoort
slaat al veertig jaar een balletje mee.
Afgelopen jaar op het hoogste mveau: met Michiel Schapers, Fernon
Wibier, Esmir Hoogendoorn en de
Belgische kampioene Sabine Appelmans werd zelfs gestreden om het
Nationale kampioenschap.
Voetbalvereniging
Zandvoortmeeuwen bestond in 1991 vijftig jaar
en kon dat jubileum vieren op een
fantastisch nieuw complex. De resultaten zijn de laatste jaren helaas
mager, maar misschien geeft de
nieuwe accommodatie de Meeuwen
vleugels. Die zijn kennelijk wel te
vinden bij de zeer succesvolle voetbalveremging Zandvoort'75: het eerste team werd kampioen en promoveerde naar de derde klasse KNVB.
In die klasse speelt Zandvoort'75 opnisuw een hoofdrol en het zal niemand verbazen als volgend jaar de
tweede klasse is bereikt.

De zaalhandballers van Casino-ZVM, schaakvereniging Chess
Society en de zaalvoetbalveremgingen Bad Zuid/ZVN en Trefpunt vierden eveneens een kampiocnsfeest.

Jeugd
Zandvoort blijkt ook overjeugdige
talenten te beschikken. Zo werd tijdens de sporthuldiging voor de
jeugd een viertal spelers extra m het
zonnetje gezet: Robm Keiler en Dave
en Mikc Kroder, die uitkomen in het
Nederlands jeugdbasketbalteam, en
Arend Vergeer die het oranjeshirt
van het voetbalteam tot achttien
jaar draagt.
Maar ook duizenden anderen vermaken zich opperbest met bijvoorbeeld vissen, softtaal (enorm populair in de zomer), zeilen, surfen,
bridge, schaken, badminton, hockey. Het overzicht zal dus wel nooit
geheel volledig zijn. Maar uit bovenstaande blijkt wel dat sport in Zandvoort een zeer belangrijke plaats mneemt.

Vrijwilligers
Achter de actieve sporters gaan
overigens heel wat mensen schuil,
die op de achtergrond hard aan het
werk zijn om een en ander mogelijk
te maken. Trainers, begeleiders, bestuurders en ontzettend veel vrijwilligers steken - meestal belangeloos veel vrije tijd in hun club. Een feit
dat zeker weieens genoemd mag
worden.

11.30 tot 12.00 uur en van 17.00 tot
17.30 uur. Een afspraak is niet nodig. Inlichtingen omtrent de diensten van dokter Flieringa worden
verstrekt via nummer 12181.
'andarts: Hiervoor de eigen tandirts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, J.W,
Neutel, tel. 13073. Openingstijden
alléén voor recepten): zaterdag
0.00-13.00 en 17.00-18.00 uur, zondag
1.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Buiten
Ie openingstijden alleen in dringende gevallen en na telefonische afïpraak. Nieuwjaarsdag: l jan. 1992,
Reestraat Apotheek, J.W, Neutel, tel.
13073,11.30 -12.30 uur en 17.00 -18.00
mr.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen
s het Kruiswerk Zuid-Kennemerand 's avonds, 's nachts en in het
.veekend te bereiken via de dokteriinformatiedienst: tel. 023-313233.
Verloskundige: Mevrouw Elizabeth
ie Boer-Burgh en/of mevr. A.C.
ombert, Kochstraat 6A, Zandoort, tel. 02507-14437.
ierenarts: Mevrouw Dekker, Thorikestraat 17 te Zandvoort, tel.

15847.
Dieren: (Overige diensten) Vereniging v.h. welzijn der dieren (02507)
14561,
Vermissingsdienst
023-383361, Asiel Zandvoort (tevens
pension) 02507-13888, Asiel Haarlem
023-244443.
Centrum Voor Vrijwillige- Hulpverlening: Voor informatie, advies en
hulp tel. 17373, op alle werkdagen
van 10.30-12.30 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Stichting Welzijn Ouderen Zandvoort: (voorheen Dienstencentrum)
Koninginneweg l, tel. (02507) 19393.
Spreekuur op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.
Belbus: Om van de belbus (voor bewoners van 55 jaar en ouder) gebruik te kunnen maken, dient men
zich 24 uur van te voren op te geven
bij Huis in de Duinen, tel. 13141, tussen 11.00 en 17.00 uur. De kosten per
persoon bedragen vanaf l juli 1991:
ƒ1,50 voor een enkele rit, ƒ2,- voor
een retour.
Alg. Maatschappelijk Werk Zandvoort: Noorderstraat l, tel. 13459 bgg
023-320899 of 320464. Spreekuur op
werkdagen van 9.00-10.00 uur, maandagavond van 19.00-20.00 uur. Verder volgens afspraak. Deze hulpverlening, beschikbaar voor iedere inwoner van Zandvoort, is gratis.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel.
023-329393 op werkdagen 12.00-14.00
uur en ma.avond 19.00-21.00 uur.
Wetswinkel: Gemeenschapshuis L.
Davidsstraat. Eerste woensdag van
de maand van 17.30 tot 18.30 uur.
Zandvoortse Vereniging van Huurders: Gratis advies voor leden. Telefonisch spreekuur elke dinsdagavond 19.00 - 21.00 uur: 19783. Schriftelijk: Postbus 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische dienst: 17577. Bestuurlijk
spreekuur: iedere eerste dinsdag
van de maand van 19.30 tot 20.00 uur.
Storingsdienst Gasbedrijf: tel. 61500.
Taxi: tel. 12600.

• Wethouder Termes verricht de feestelijke opening van het nieuwe
softbalveld van Clicks/TZB.

Van Heuven Goedhartschool 25 jaar
ZANDVOORT - Vijfentwintig jaar geleden, in 1966, sloot
de Karel Doormanschool definitief haar deuren. Er werden
twee noodgebouwen neergezet, één voor de kleuterschool
Hummeloord én één voor het
lager onderwijs. Dat laatste
ging op l september 1966 van
start onder een nieuwe naam:
de Mr. G.J. van Heuven Goedhartschool. Leerlingen en hun
onderwijzers vieren dit jubileum aanstaande maandag feestelijk met een 'duik' in de nieuwe periode van vijfentwintig
jaar.

„We zijn nu aan ons vijfentwintigste cursusjaar bezig", bevestigt Gerard van der Laar, sinds vijftien jaar
directeur van deze school. Het jübileum was eigenlijk in september,
maar het feestje is bewust enige
maanden uitgesteld. Omdat er toen
al iets anders te vieren was, verklaart Van der Laar: het huidige
schoolgebouw werd toen met een
groot feest heropend, na een grondige verbouwing waarbij ook kinderdagverblijf Pippeloentje en peuterspeelzaal 't Stekkie betrokken waren. Deze twee beschikken nu over
respectievelijk drie en twee lokalen.
Het jubileum is zelfs al die tijd
geheim gehouden. „Alle leerlingen
hebben in de kerstvakantie een
kerstkaart ontvangen, waarin de uitnodiging is verwerkt", aldus Van der
Laar. „Een uitnodiging om op 6 januari niet naar school maar om half
tien naar het zwembad van Gran DoGereformeerde Kerk:
>ud en Nieuw
Dinsdag 31/12 19.30 uur: Oudejaarsa- rado te komen. Voor een 'duik' in de
ilus
komende - hopelijk - vijfentwintig
vond, ds. C. van de Vate
veekend 4/5 jan. '92
Zondag 10.00 uur: dr. W.F.O.E. Stan- jaar. De Noordzee leek ons daarvoor
te koud". Gran Dorado heeft het
ge, Bloemendaal
Hervormde Kerk, Kerkplein:
Geloofsgemeenschap
Mnsdag 31 dec. 19.30 uur: Oude- Vrijzinnige
NPB:
aarsdienst, ds. J.A. van Leeuwen
iaterdag 4 jan. 16-18 uur: nieuw- Zondag geen dienst
Roomskatholieke Kerk:
laarsreceptie i.h. Jeugdhuis
"ondag 10.00 uur: dhr. J. Lasthuis Dinsdag 31/12 19.00 uur: Oudejaarswake door parochianen. (Woensdag
géén viering).
Zaterdag 19.00 uur: pastor Th.W.
Duyves
Zandvoorts
Zondag 10.30 uur: pastor H.J. KaanNieuwsblad
dorp
Kerk v.d. Nazarener (Zijlweg 218,
Onafhankelijk nieuwsblad. Verschijnt op donHaarlem):
derdag m Zandvoort, Bentveld en AerdenDinsdag 31/12 19.00 uur: Oudejaarsnout. Uitgave Weekmedia BV. Hoofdred.:
J
M. Pekelhanng. Hoofd commercie: J.F.
dienst, ds. A. Snijders
Sas.
Woensdag l jan. 10.30 uur: Nieuwjaars-taegroetingsdienst, ds. A. SnrjRedactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel
ders
02507 -18648. Postadres: postbus 26, 2040
AA Zandvoort. BIJ geen gehoor: 020Zondag 10.30 uur morgendienst,
5451515 tijdens kantooruren.
19.00 uur avonddienst
Qick Piet (red. chef), Mananne Timmer (ad)
Jehova's Getuigen:
JJhefXJpan Kurpershoek.lvar Dobber.
Gem. Elswoud, Smedestraat 37 te
Advertentieverkoop: Gasthuisplein 12,
Haarlem.
Zat. 17.00 - 19.00 uur en
Zandvoort, tel. 02507 - 17166. Postadres:
maandag 19.00 - 21.00 uur. Inl.: R.
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. Faxnumvan Rongen, L. Meeszstraat 14,
"ler: 02507-30497. Kantoor geopend: maand
ag 13-16 u.; dinsdag 10-13, 14-16 u.;
Haarlem, tel. 023-244553.

Kerkdiensten

woensdag 9-11 u., donderdag 10-12 en 13J7 u; vrijdag 9-12 u.
H^ic-kantoor: Stationsstraat 70, 1421 AA
Uithoorn. Tel. 02975-40041. Postadres'
Postbus 223, 1420 AE Uithoorn. Faxnumper: 02975-61095. Micro-advertenties tel.
°20-562.6271.
^koopmanager: M. Chnstiaanse.

I Abonnementsprijzen: ƒ 16,- per kwartaal;
I' 29,- per half jaar; ƒ 52,- per jaar. Voor
l Postabonnees gelden andere tarieven. Losse
""romers ƒ 1,75.
u
Pgave abonnementen, verhuizingen.etc:
pa t/m vr 08.30-17 uur, tel (020J-6.68.13.00
l °®«>rgklachten: vrijdag 9-12 u. tel. 02507 j^dvoorts Nieuwsblad

is opgericht in

U

ZANDVOORT - Doordat het vuillaadblation aan de Van Lennepweg
nog niet te gebruiken is, weten veel
mensen kennelijk niet wat zij met
puin en steenafval moeten doen. Dat
wordt nogal eens aangeboden bij het
maandelijkse grofvuil. Maar dat is
beslist niet de bedoeling, laat de gemeente weten. Het is zelfs verboden.
Het afval kan wel aangeboden
worden bij een zogeheten pumbreker Voor Zandvoort bevindt de
dichtstbijzijnde puinbreker zich m
de Waarderpolder, Waarderweg 112
in Haarlem.
Het tarief tot duizend kilo taedraagt tien gulden. Puin en steenafval mogen niet gemengd met ander
afval worden aangeleverd. Hout, papier, plastic, asbest en andere materialen moeten eruit verwijderd zijn.
Deze materialen kunnen vaak wel
met het grofvuil meegegeven worden. Voor meer informatie daarover
kan contact opgenomen worden met
de gemeente, sector Eigendommenbeheer, afdeling Reiniging, tel.:
02507- 61510.

Overstekend dier
leidt tot botsing
ZANDVOORT - Een 26-jarige
Heemstedenaar schrok zaterdag van
een overstekend dier, toen hij over
de Boulevard Barnaart reed. Daardoor reed hij zeven betonnen paaltjes omver. Zijn auto raakte zwaar
beschadigd.

• Onder andere Michiel Schapers vertegenwoordigde Tennisclub Zandvoort.

ZANDVOORT - Achttien Zandvoortse leerlingen van Conny Lodewijk, Studio 118, treden zaterdagochtend 4 januari op in het RTL-4
televisieprogramma Telekids. Een
weekje later dan gepland dus. De uitzending is tussen 8 en 11 uur, waarschijnlijk zijn de Zandvoortse kinderen pas tussen 10 en 10.30 uur te zien.
Zij treden op met het ballet 'Happy
Children'.

A c h t e r de s c h e r m e n
Jan Lammers

zwembad gratis ter beschikking gesteld voor dit feestje, 's Middags
wordt op de school 'geknutseld'
rond het thema '25-jarig jubileum'.

Basisschool
Volgens Van der Laar vormden
deze lagere school en Hummeloord
een aantal jaren een van de eerste
'basisscholen'. „Op l januari 1982
gingen beide scholen op in de 'Experimentele basisschool Mr. G.J. van
Heuven Goedhart' van start. „Daarmee was het de eerste 'basisschool'
in Zandvoort", aldus de directeur.
„De officiële basisschool, zoals wij
die nu kennen, ging in den lande in
augustus 1985 van start".
De school is in de loop der jaren
behoorlijk geslonken, net als andere
basisscholen in Zandvoort. „In de
jaren zeventig kenden we een maximum van 270 leerlingen en elf leerkrachten", zegt Van der Laar, zelf al
twintig jaar werkzaam op deze
school. „Nu hebben we negentig
leerlingen, maar er zit weer groei in.
Bovendien is het ruim boven de minimum norm van 77".

Zorgbreedte
Het aantal leerkrachten bedraagt
momenteel zes, twee daarvan hebben zich - naast hun dagelijkse werkzaamheden - gespecialiseerd in de
opvang van kinderen met ernstige
problemen met lezen en schrijven,
ook wel dislectie genoemd.
„Samen hebben we 'zorgbreedte'
•in ons vaandel", zegt de directeur.
„Dat houdt bijvoorbeeld in dat alle
leerkrachten verantwoordelijk zijn
voor alle leerlingen. Als er een probleem is, denkt het hele team mee
over een oplossing".

•
Burgerlijke stand •
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Periode:
22 - 30 december 1991
Overleden:
Bol geb. Alderden, Koosje, oud 72
jaar
Van de Graaf, Ingrid Adriana Henriëtte, oud 46 jaar
Stienstra, Jacob Lubbert, oud 64
jaar
Hardus, Huibregt Hendrik Petrus,
oud 85 jaar

Puin en steenafval
naar puinbreker

TV-optreden

Weekenddiensten
Weekend:
4/5 jan. 1992
POLITIE: Alarmnummer 06-11. In
andere gevallen: tel. 13043.
BRANDWEER:
Alarmnummer
06-11. Indien géén spoed 023-159500
of-voor info overdag- (02507) 61584.
AMBULANCE: Alarmnummer 06-11.
Anders: tel. 023-319191 (ongevalllen), Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
DIERENAMBULANCE (Dierenbescherming): 023-246899.
(HUISARTSEN: De volgende huisart,en hebben een gezamenlijke waar.emingsregeling: J. .Anderson, B.
an Bergen, C. Jagtenberg, G. Mol, P.
'aardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
eenink. Informatie daarover tijiens weekend, avond/nacht vanaf
16.30 uur, én tijdens feestdagen via
telefoonnummer 30500. De spreekuren van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag van

Zandvoorts
Nieuwsblad

• Een foto uit 1972, een van de eerste klassen van de Van Heuven
Goedhartschool. Achterste rij (v.l.n.r.): Astrid Bol, Ria Sebregts, Marja
Sebregts, Retty Geysen en Jolanda Bol. Middelste rij: Ben Visser, Gerrit van
de Nulft, Jan Maarten Paap, Kees van de Sloot, Rpnald Allebes, Karel
Wijker, Sander de Vries en Volkert Schaap. Voorste rij: leraar Jaap van der
Oord, Hans Koning, Jan van de Nulft, Judith Cosman, Winnifred Bijster,
Ronnie Bracke, Mare Wijnschenk, Andries van Vonno en Maarten Jan
Porsch.

Jan Lammers: „Ik merk dat ik het kleine van een dorp als Zandvoort weer ga waarderen".
Foto Bram Stijnen

In de rubriek 'Achter de scher- waard. Ik was toen geen autogek en
men' gaat het Zandvoorts Nieuws- dat ben ik nog steeds niet".
blad op zoek naar de 'mens' achter
bekende personen uit deze gemeente. Deze week: autocoureur Slipschool
De LTS hield Lammers' twee jaar
Jan Lammers.
later voor gezien en weer twee jaar
later was hij instructeur op de slipschool. Als 16-jarige gaf hij vier jaar
Om met autocoureur Jan lang volwassen kerels anti-sliptraiLammers een praatje te kun- ning. Daarna maakte hij van zijn
snelheid, zijn beroep. In Nenen maken, moet je mazzel hobby,
won hij zo'n beetje alles en
hebben. Hij zwerft, racet en derland
was al snel te klein. Savliegt negen maanden per Zandvoort
men met Jaguar maakte hij de langejaar over de aardbol en dus is -afstandsraces tot zijn specialiteit.
de 35-jarige Zandvoorter wei- Le Mans en Daytona schreef hij op
nig te bekennen in zijn ge- zijn naam en hij werd tweede op de
boorteplaats. Jan Lammers WK.
„Je wordt op het uiterlijk, de matezegt over één fijn 'iets' te beschikken: hij is zonder geld rie beoordeeld en in dat opzicht is
alles gelukt. Ik had nooit meer uit de
geboren maar heeft er ook racerij
kunnen halen dan nu. Mijn
nooit gebrek aan gehad.
hoogste ideaal, de Formule l, heb ik
nog niet bereikt. Ik heb 2,5 jaar in de
door Everhard Hebly
Formule l meegereden, maar ik blijf
zeggen dat wat ik toen presteerde,
AN LAMMERS is geboren met overeen komt met wat ik in werin Zandvoort, maar durft kelijkheid kan. Als ik toen twee punhet woord 'getogen' niet in ten had gehaald, had ik er nu vrede
zijn mond te nemen. „Tot mijn mee gehad. Maar 2,5 jaar was te kort
twaalfde was ik het Zandvoortse en ik koos te vaak voor de verkeerde
jongetje dat veel op straat te vin- stal. Ik ben laat volwassen geworden was, daarna is het een beetje den. Sinds mijn dertigste rijd ik pas
gek gelopen. Op de LTS in Haar- echt professioneel. Maar ik heb er
lem ontmoette ik mijn achterneef geen spijt van".
Gerard Bakhoven en Henri Zantvoort en zij hadden zelfgemaakte
crossfietsen. Volgeplakt met stic- Uit zijn koffer
Jan Lammers leeft uit zijn koffer.
kers. Een daarvan was van de slipschool en zo is het begonnen. Drie Zandvoort blijft de thuishaven voor
woensdagmiddagen stond ik bij de 'racende zigeuner'. Vooral omdat
het hek op Rob Slotemaker te zijn familie hier woont. Zijn vrienwachten. Uiteindelijk mocht ik den wonen verspreid over de hele
helpen met het wassen van auto's. aardbol. De Nederlandse vriendenNiet voor het geld, dat kreeg je» kring is wat uitgedund: „Omdat zij
nooit. Ja, af en toe een tientje als je in Zandvoort leven en ik niet. Ik leef
je best gedaan had, volgens de wet internationaler. Als ik op Sicilië
van de jungle. Maar je werkte bij moet rijden, is dat voor mij een
Slotemaker en dat was meer thuiswedstrijd. In Zandvoort ben ik

J

een bekende Nederlander en dat is
hartstikke leuk. Nederland is echt
een fantastisch mooi land om te
wonen. Alles is in balans. Het is
vrij, maar net niet te vrij".
„Wat ik weieens storend vind, is
de onverschilligheid. Men is hier
mentaal lui en er is geen discipline
om attent te zijn. Er bestaat ook
de neiging om topprestaties te verkleinen en de nadruk te leggen op
een slechte prestatie. Toen ik Le
Mans won, werd dat even kort genoemd tussen het volleybalnieuws en het weerbericht. Ach, ik
begrijp heus wel dat het veel erger
is als de vuilnisman met langskomt, maar toch. Ik snap dat
soort dingen niet, maar ik kan me
er niet kwaad om maken".

Sturen en remmen
„Als ik eerlijk ben, is het ook wel
logisch omdat het publiek prestaties in de autosport moeilijk kan
beoordelen. Er is nauwelijks wegwijs uit te worden met al die verschillende klassen. Het is ook
moeilijk over te brengen waarom
het racen zo zwaar is. Het sturen
en remmen kost enorm veel
kracht en door de hoge snelheden
word je lichaam voortdurend uit
z'n verband gerukt. Soms gebeurt
het dat je, als je na een race uitstapt, zo omvalt. Mijn enige training is veel rijden. De voorbereiding valt dus wel mee, je moet
alleen oppassen dat je niet op je
ervaring gaat drijven".
En Zandvoort? „Ik merk dat ik
het kleine van een dorp als Zandvoort weer ga waarderen. Het
sterft hier natuurlijk van de leuke
gezellige dingen. Als je jong bent,
kun je in Zandvoort rondkomen
door een beetje te klooien. Zeker
in de zomermaanden. Je kunt hier
professioneel toerist worden".
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Divers personeel gevraagd

Voor ƒ 1650 bepaal j'e je eigen inkomen!
Word nu rij-instrukteur bij de goedkoopste en beste van Ned.
Evt. met werkgarantie. MICHEL: 020-6853057/070-6291546.

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
MitTo-ntivrrlfiilies voor /.aki'nituui en pnrlimlk'r kunnen
worden gr/cl over l uf 2 kolommen breedte in diverse
lettergrootten,
Particulieren venvij/tm wij nuar de speeiale bon op de
pagina „MICKO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
ZANDVOOKTS NIKUWSI1LAI) ƒ0.42 per millirneier.
Sluitingstijd: dinsdag 15.UO uur.
U kunt uw teLst telefonische opgeven: 02507-17166 of
afgeven/zenden aan:
* Xiindvoorts Nieuvvslïlad, Gastliuisplein 12,
2042 J M Xandvoorl;
* Weekmedin Uithoorn. Stationsstraat 70,
Postbus 2233. 1420 AK Uitboorn.
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
X. Xandvoorts Nieuwsblad, Nieuwsblad Haarlemmermeer, Ainslelveens Weekblad, Uilhoornsu Courant.
De Koude Verier, Aalsmeerder Courant, alle edities
van hel Amsterdams Stadsblad, Nieuwsblad de Purmer. De Xaanse Ce/insbode, De Nieuwe Weesper.
ƒ 6,67 per millimeter.
Sluitingstijd: vrijdag 16,00 uur.
*

Informatie over o n/.c overige aantrekkelijke adverlentiecornbinaties in de Micro's y.ijri op aanvraag op on/e
kantoren verkrijgbaar.
* Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ 6.00 adrn.kosten.
ir Hij plaatsing in de Micro's worden geen bcwijsnumniers
verstuurd. Op ver/.oek wardt aan adverteerders buiten
het verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor
wordt ƒ 4,00 in rekening gebracht.
U kunt de tekst van uw Micro-advertcntiecunibinnlie X
telefonisch opgeven:

0 2 0 - 5 6 2 6 2 71
(dit nummer is niet voor bc/.orgk!achteri) of /enden aan:
Centrale Orderafdeling Weekmedia
Postbus 122 - 1000 AC Amsterdam
De sluitingstijden, behalve die op vrijdag, gelden voor
plaatsing in dezelfde weck.
Voor de betaling ontvangt u een aceeptgirokaart.

BIJLES. Gevr. voor Engels,
wis- en natuurkunde, v.
MAVO,
3-leerling.
Tel.
02507-17897, na 16 uur.

Woninginrichting

Lijsten op maat
bij
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 13529
* Te koop gevelkachel, merk
Benraad + alle toebehoren,
weinig gebruikt, prijs ƒ 125.
Tel. 02507-17532 (na 18.30
uur).

Foto - Film

Foto Boomgaard
ook voor
portretfoto's,
pasfoto's,
receptiefoto's,
groepsfoto's aan huis.
Grote Krocht 26.
Tel. 13529.

30 Dec. is Patricia 21 jaar, * Poepje gefeliciteerd met je
gefeliciteerd. Ludwine en 21e jaar. Je stinkdier.
Johnny,
* U zult het niet geloven
maar Edwin en Greta gaan
DAGJE UIT
SPEC. AANBIEDINGEN
elkaar op 3 jan. het Ja-woord Alle bekende merken dygitale
VERGADERING
beloven.
RECEPTIE
piano's en keyboards.
BEGRAFENIS
Vijzelstraat 53 A'dam
Voor
trouwfoto's
tel.: 020-6264655.
belegde broodjes
gesorteerd op schaal bij u
Foto Boomgaard Gevr. voor vereniging piano
thuisbezorgd.
BROODJE
accordeon. Tel. 02507Grote Krocht 26 en
BURGER. Tel. 02507-18789.
17462 na 19.00 uur.
* Edwin en Greta alvast geTel. 13529
feliciteerd. Ton, Marja, Cor,
Dieren en
* Woef, woef, op 3 januari
Anja.
gaat Edwin (mijn baasje) troudieren* Greet, 3 januari wordt de wen. Woef, woef. Konan.
benodigdheden
mooiste dag! Maak je maar
* Youthfull charming Donna
niet te sappel.
van Postojna 10 jaar gefelici* Greta en Edwin nog een teerd en we love you.
* Te koop jonge dwergpapepaar nachtjes slapen.
gaaitjes (een paartjes) ƒ60.
•*• Help de Polen. Stuur eens
Tel.: 15830.
Verloren en
een voedselpakket! Geen
T.k.a.
papegaai,
APKadres? Dat hebben wij voor u!
gevonden
gekeurd, mét 3 poten en geInl.: tel. 02907-5235.
luidloze motor.
* Het is echt waar Greta en * Verloren za. 14/12 gouden
Edwin worden op 3 januari ketting met kruis, omg. Chineen paar.
Lessen en clubs
Chin of Sam-Sam, tegen be* Hoera Patricia 21 jaar ge- loning terug te bezorgen. Tel.
02507-14836.
feliciteerd.
Engels voor beginners en
* Mensen opgepast, allehalfgevorderden ƒ 5,- p/u. Bemaal van de straat, omdat MiHuishoudelijk
gin: 6-9 jan. 1992. Ook privé
chael op vrijdag 3 jan. om half
les. Progress 020-6738412.
personeel
vier, voor het eerst in een auto
ROCK 'N ROLUSALSA curgevraagd
lessen gaat.
sus ƒ 85. Ook zonder partner.
* Na 7 jaar dollen gaan
Gratis proefles: 020-6228667.
Edwin en Greta naar het 60+ echtpaar, veel afwezig,
Stadhuis hollen.
zoekt zelfst. huish. hulp, 2
Zalenverhuur
* Patricia gefeliciteerd met ochtenden per week. Tel.:
je 21e verjaardag. Oma Totje. 02507-12317.
VERENIGINGSGEBOUW

De Krocht
Grote Krocht 41, Zandvoort,
tel. 02507-15705-18812, voor
BRUILOFTEN - RECEPTIES
KOFFIETAFELS

GRATIS
Woninggids van Zandvoort

C E fl/ E makelaars o.g.
Tel. 02507-12614

NVM
-,'AKELAAR

Radio/tv/video

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

MODELTREINENBEURS te DIEMEN zaterdag 4 jan. 10.0016.00 uur. Ruilen en verkopen. Tevens taxatie oude treinen
met bemiddeling van verkoop. De Schakel, Burg. Bickerstraat
46, Centrum (achter postkantoor). Entree ƒ 2,50 - kinderen ƒ 1.

Dirk Witte

i

* T.k. gloednieuw dBase IV
boek door Addison-Wesley
geschreven voor 1.0 en 1.1,
290 blz, ƒ30 vaste prijs. Tel.
02507-18829, na 17.30 uur.

Hobby's en verzamelingen

Muziekinstrumenten

Oproepen - Mededelingen

Computerapparatuur
en software

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Te koop
aangeboden
diversen
T.k. straatstenen (waaltjes)
50 et p.st., v. Stolbergweg 10,
Zandvoort.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd
GARAGE
TE KOOP GEVRAAGD
Tel. 02507-14534
TE KOOP GEVR.: GARAGE,
zo dicht mogelijk bij rotonde,
Tel. 023-312122.
Te koop gevraagd garage
omg. de Ruyterstraat. Tel.
02507-30961.

en woonruimte
te huur gevraagd

AFDELING MICRO ADVERTENTIES,
POSTBUS 122
1000 AC AMSTERDAM

ledere week worden er 5 prijswinnaars bekend gemaakt, die hierover
persoonlijk bericht ontvangen. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Financiën en
handelszaken

een zaafc van vertrouwen

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

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

Tessa (18) een lekker
OPGEWONDEN tienermeisje
06-320.328.88 (50 cpm)
****TIENERSEX
Jong en onschuldig...?
06-320*324*24 (50 c/m)
*TRIOSEX-KONTAKT*
06-320.330.92 (50 cpm)
Ook voor partnerruil.
UITDAGEND huisvrouwtje
met volle.., superheet
06-320.330.56 (50 c/m)
UITDAGEND tienermeisje van
'8 geniet met 2 jongemannen
06-320.326.01(50 cpm)
'**VLUGGERTJE?****
Bel me snel schatje (50 c/m)
!!!! 06-320*327*27!!!

VLUGGERTJE: Ondeugende
Kim beleeft 'n hoogtepunt!
Bel **06-9661** (50 cpm)
Voor VANAVOND een
afspraakje versieren?
Duik in bed met zo'n hete
06-320.330.01 (50 cpm)
meid. Bel SEXKONTAKT
WAAROM WACHTEN? Zoek
06-95.11 (50-cpm)
nu je vriend of vriendin van
Flirten met z'n tienen
je dromen. Afspreeklijn
of apart. Meidenbox
06-320.320.33 (50 cpm)
06-320.330.77 (50 cpm)
Wil je snel 'n privé
GAY PRIVÉ: Wil jij snel
of escortmeisje thuis?
een afspraakje maken?
06-320*330*60 (50 cpm)
Of heb je zin in een lekker
WULPSE Loesje gaat lekker
gesprek? 06-320.322.31
Samen direkt apart (50 cpm) ekeer met drie jongemannen
06-320.330.96 (50 c/m)
aewillige meisjes van 18 en
Yvette gaat op SEXBEZOEK
hete huisvrouwen willen
bij Annet. Triosex!
alles met jou doen. Vraag
06-320.320.95 (50 cpm)
naar hun tel.nr. voor een
hete vrijpartij!
Zoek je 'n hete meid?
06-320*326*33 (50 cpm)
Bel nu 06-9661 (50 cpm)
Voor lekker sexplezier.
* * * * * HARDSEX * * * * *
Keihard de lekkerste (50 c/m)
Zoek jij een lekkere Boy?
!!!! 06-320*325*35!!!
Homo/BI-sex/SM-DATING
06-320.330.95 (50 cpm)
Hete MEIDEN hoor je op
de sexadvertentieiijn:
Zoek jij sexkontakt??
06-320.325.80 (50 cpm)
TIPPELLIJN
06-320.330.79 (50 cpm)
Hete meiden zijn op
zoek. Sex Daling.
o Wij behouden ons het
06-320.321.44 (50 cpm)
•echt voor zonder opgave van
Hete Meisjes: 18 jr, Mollig/ redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.
slank, zoeken sexkontakt
06-320*320*36 (50 cpm)
Hete meisjes van 18 willen
Diversen
een SEXAFSPRAAKJE.
06-320.320.44 (50 cpm)

Live uit
Zandvoort
Ze hebben

Autoverzekering

nu van zich-zelf héle sexy
[100% naakt) foto's laten ma<en en daar mag je dus nu
om vragen! + (06/50 cpm)

V.A. ƒ75 -DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 02507-14534.

340.340.50
-!ed Ear Productions.

Autoverzekering

Luister naar hete meiden
die op zoek zijn naar
jongens, voor sexkontakt
06-320.330.66 (50 cpm)
Maak een sexafspraak met
een PRIVE-MEISJE?
06-320.325.04 (50 cpm)
Mannen en hitsige vrouwen
willen met jou apart, voor een
superheet SEXGESPREK;
Doe mee; 06-9570 (50 cpm)
MARETJE staat te liften
in haar strakke rokje!
06-320.321.20 (50 cpm)
MEEGENIETEN, met
Loesje en stoute Anita.
06-320.328.04 (50 cpm)

nu nog goedkoper bij
TEUBEN ASSURANTIËN

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

Teuben Assurantiën

* Te koop 2 judopakken
maat 140 en 152, weinig ge
dragen, ƒ 15 per pak. Tel
02507-16011.

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 01724-8361.
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Diverse clubs
100 ondeugende Meisjes, 18j
zoeken snel SEXKONTAKT!
06-320.330.21 (50 cpm)

1000000%
Sexnieuws!
Deze week kunt u de volgende prijzen
winnen. Deze prijzen zijn beschikbaar
gesteld door onderstaande AMCOvakzaken.
- een Philips 4 in 1 haarstyler
- een Philips haarföhn (1000 W)
- een Aristona klokradio
- een Sharp Walkman
- een set van 4 Basf E180
videobanden

BI-SEX PRIVÉ, zoek je
een heerlijk heet meisje
of een lekkere boy???
Direkt apart, ook trio
06-320.330.46 (50 cpm)
BI-SEX voor TWEE, direkt
apart met een heet meisje
of een lekkere jongen:
06-320.330.82 (50 cpm)
Blonde NATASJA doet
het met 2 jongens van 18
06-320.327.77 (50 cpm)
BUURVROUW Chantal en
haar hete buurmannen.
06-320.328.01 (50 cpm)
Direkt apart met een
strenge meester of met
een onderdanige slaaf!
"Gay S.M. voor TWEE*
06-320.329.99 (50 cpm)
Direkt snel SEXCONTACT!
Sex-Afspreeklijn:
Bel snel 06-9667 (50 cpm)

Woonruimte gezocht voor 2 heerlijke nimfo's hebben op
mijn dochter (22 jr) met hun flatje pal aan de boulevriend. Tel. 02507-16878.
vard een eigen live 06/lijn laren installeren!

Rijles auto's
en motoren
Elders op deze pagina vindt u een Micro-advertentie met een tekst, die
absoluut onmogelijk is. Zoek deze advertentie op en plak deze op een
briefkaart en vermeld daarop duidelijk uw naam, adres, postcode en
woonplaats. Stuur uw oplossing uiterlijk vrijdagavond voor de laatste
brievenbuslichting naar de

Straks al ''n vrijpartij?
S-E-X-KONTAKTLIJN
06-320.329.88 (50 cpm).

Hete MEISJES willen nu
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
een sexafspraak!!
omerverhuizingen. Voll. verz.
06-320.330.42 (50 cpm)
Dag-nachtserv. 020-6424800.
HOMO:
Het
is
slikken
Onroerend goed
voor die hete jongens
en woonruimte
Bel nu 06-9668 (50 cpm)
te huur
Homo: Jongens met elkaar.
aangeboden
Hoor ze TEKEER gaan.
06-320.330.88 (50 cpm)
Homo:
zoek je 'n hete boy
Zomerhuis te huur per direkt
v. perm. v. werk. alleenstaan- voor een SEX-AFSPRAAK??
06-320.330.18 (50 cpm)
de. Tel. 02507-13946.
KLEED ME UIT!: Speel 'n
heet stripspel met Suzanne
06-350.211.34 (50 cpm)
Onroerend goed

Sportartikelen

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

BI-SEX Kontaktlijn
06-320.325.01 (50 cpm)
Ook trio-sexkontakt.

Vrouwen, echtparen en som:
ook mannen vertellen wat ze
graag willen en 100% diskree
doen! Nu heb je de kans om
met die mensen in kontakt te
komen! Dus pen & papier bi
de hand, want noteer goec
de pers.code's! 06/50 cpm.

340.340.95
Red Ear Productions

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

06.96.45
Red Ear Productions.
ADRESSEN van dames privé
clubs en escorts, de dames
vertellen je zelf wat ze te
bieden hebben en geven ook
hun adres en telefoonnum
mer 06-96.85. (50 cpm).

MONIQUE, 18 jr., haar eerste
keer, ze trilt van sex-genot.
06-320.330.97 (50 c/m)
Pacale doet het op de
tafel. Echte KEUKENSEX.
06-320*330*98 (50 c/m) .
PARTNERRUIL Privé
direkt apart met mannen
en vrouwen voor 'n orgie.
06-320.330.91 (50 cpm)
PIKANT. 2 hete meiden, 18 jr,
zijn hitsig! Alles uit!!
06-320*330*34 (50 cpm)
PLEZIER VOOR TWEE
direkt apart met 'n leuke
vriend of vriendin. Altijd
succes: 06-9.500 (50 cpm)
PRIVE-SEX-KONTAKT
Je krijgt direkt een heet, 18 j.
meisje of knul aan de lijn.
06-320.322.33 (50 cpm)
Rijpe Negerin
06.96.40
Zapp Sex
06.96.92
Harde praat!
06.96.91
Live met mij!
06-95.06
Dikke vrouwen
06-96.94
Kort en lekker 50 cpm
***RIJPE VROUWEN**
veertig jaar en hitsig!! 50 c/m
!!!! 06-320*325*45!!!
Sabrina, een GEWILLIG
meisje, haar eerste trio.
06-320.323.44 (50 cpm)
SEX VOOR TWEE
Direkt kontakt met jonge
meiden, 18, huisvrouwtjes
en stoere hete knullen
06-320.330.90 (50 cpm)
SEXADRESSEN van hete
dames&meisjes (18 j.)
06-320.328.00 (50 cpm)
**S.M. KONTAKTLIJN**
Zeer Strenge kontakten
06-320*322*20 650cpm)
S.M. PRIVÉ: Direkt apart
met meesters en ond. boys
06-320.322.17 (50 cpm)
Stiekem MEEGENIETEN
met 3 hete tieners van 18
06-320*322*04 (50 cpm)
Stoute sex-afspraakjes,
MEISJES-KONTAKTLIJN:
06-320.330.16 (50 cpm)

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend

WONING STOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

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

Vrijblijvend

offerte.

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. V.d. MME
Marisstraat 13a. Tel. 15186

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

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak
tel. 12305

Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

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

Zandvoorts Nieuwsblad
Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Kleijn

Celsiusstraat 192, Zandvoort

De Spar

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Kerkplein 1.1, Zandvoort

AKO

Sig.mag. De Krocht

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

Fa. De Vonk

Vondellaan 1, Zandvoort

Maraned

• Reflectanten op advertenties onder nummer'gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer. in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
122,1000 AC Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de behandeling.

Thorbeckestraat 7, Zandvoort

voor de particulier

5 regels
Gratis !

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

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

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

Brieven onder nummer ƒ 6,36 extra (u
dient er rekening mee te houden dat
bij uw opgave de regel Br. o. nr bur.
v.d. blad als l regel bij uw tekst
meegerekend wordt).
Gratis Micro's kunnen niet
telefonisch
m a a t
worden opgegeven.

T e
k 0 0 P b r u i d s i a P 0 n ,
3 8
m 0 d e r n e s a 1 0 n t a f e 1
e n
r i e t e n
s t 0 e 1
T e 1
0 2
3 4 3 .

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

Coupon uitknippen en'
opsturen (frankeren als
brief) met vermelding van uw postcode, naar ons kantoor:
Centrale Orderafdeling Weekmedia,
Postbus 122, 1000 AC Amsterdam.
Of afgeven bij:
- Kantoor Zandvoorts Nieuwsblad:
Gasthuisplein 12, 2041 JM Zandvoort

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

Zandvoorts Nieuwsblad
1
2
3
4
5

regel
regels
regels
regels
regels

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

6
7
8
9
10

regels
regels
regels
regels
regels

ƒ 8,01
ƒ 9,34
ƒ10,69
ƒ12,02
ƒ13,36

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij
uw advertentie helaas niet opnemen.
, Alle prijzen incl. 6% BTW
Zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven ƒ300) kunt u
niet gratis adverteren.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

S.v.p. in rubriek:

4,07
4,07
4,07
5,34
6,68
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ZAND VOORT - Het jaar 1991
, is bijna ten einde, hét moment
dus voor de traditionele terugblik in vogelvlucht. Zoals immer in Zandvoort was ook dit
een jaar waarin er weer veel
gebeurde. Logisch, in een gemeente die het voor een belangrijk deel moet hebben van het
toerisme spelen vaak tegenstrijdige belangen. Maar ook op
talloze andere punten, waarbij
Zandvoort als 'woongemeenschap' geldt, waren er dit jaar
weer genoeg opmerkelijke gebeurtenissen. Daarvan op deze
pagina een bescheiden keuze.
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o Wethouder Van Caspel en de heren Schutte, van de Stichting Kapklus, en Kempen, directeur Nationale Woningraad,
gaven op 24 januari het startschot voor de woningbouw op de voormalige voetbalvelden aan de Van Lennepweg. Nog
geen elf maanden later zijn de'meeste woningen al bewoond. EMM leverde op 23 december de laatste van haar 55
woningen op.

Zandvoort
'n jaar
lang in
beweging

• De strandpachters hebben dit jaar heel wat verhitte discussieuurtjes meegemaakt. Aanleiding was de toeristenbelasting op strandstoelen, die deze zomer van kracht werd. De pachters verloren hun kort geding hiertegen, maar zouden
daarna naar de belastingrechter stappen. De kwestie is nog lang niet uitgevochten, maar ondertussen moet de
strandstoelbelasting wel betaald worden. Op de foto een gezamenlijk protest tegen de pasjes voor Zandvoorters.

• Bijna heel Nederland bemoeide zich in april en
mei met Zandvoort, toen besloten was om de
stille tocht van
Dodenherdenking niet door te
laten gaan. Men
wilde de deelnemers
beschermen voor een mogelijke smadelijke
benadering
van buitenstaanders.
Na een
storm van kritiek
werd het besluit
teruggedraaid.

• CDA-raadslid
Richard van As
moest na vele jaren Zandvoortse
politiek om gezondheidsredenen zijn raadslidmaatschap opzeggen. Tot zijn
grote spijt. Van
As werd opgevolgd door Gera rd Versteege.

• Voor de Zandvoortse ondernemer Leo Heino ging in maart een droom in
vervulling, met de opening van zijn gok- en kinderspeelpaleis, inclusief een knus
theaterzaaltje: Circus Zandvoort. De opening werd verricht door burgemeester
Van der Heijden.

• Woningbouwvereniging EMM
zat dit jaar bepaald niet stil. Er
werd voor enkele
miljoenen gerenoveerd en opgeknapt. Zo ook het
Gasthuishofje.

u

• Ondernemers Vereniging Zandvoort reikte in januari weer de nodige bokalen uit aan winkeliers die zich positief hadden
onderscheiden: het echtpaar Visser (Bruna), familie de Boer (kledingzaak) en - op de foto - de gebroeders Waaning van
de horlogerie aan de Sophiaweg.

Bij Gemeente Belangen Zandvoort veranderde er het een en ander, toen fractievoorzitter Jongsma (midden) in
september opstapte. Vooral wegens ergernis over het bouwtekort van de gemeente bij de velden aan de Van Lennepweg.
Mij werd opgevolgd door raadslid Flieringa (rechts), Landman (uiterst links) kwam weer terug in de raad.

• Ook Zandvoort-Zuid heeft zich dit jaar een aantal keren behoorlijk druk
gemaakt. Over de reclameborden op het Friedhoffplein, waarvan er uiteindelijk
een zou verdwijnen. Maar niet in het minst over de gemeentelijke plannen voor
• Op Nieuw Unicum wordt ook nog steeds ge- en verbouwd. Zo kon Bar Brinck in de verkeersomleiding door zuid. De proef met het afsluiten van de Brederodeoktober een totaal vernieuwde bar openen. Die is overigens voor iedereen open. straat, viel helemaal verkeerd en werd voortijdig afgebroken.

• Ook het Zandvoorts Nieuwsblad had dit jaar
• De Rotary Club
een feestje. Op
gaf Zandvoort in
31 oktober openjuni een nieuwe
de burgemeester
dorpspomp, die • De gemeente Zandvoort kreeg met Van der Heijden
feestelijk in ge- Egon Srielders dit jaar een nieuwe het geheel verbruik werd geno- voorlichter. Snelders is de opvolger nieuwde kantoor
men.
van Jeanine van Ooijen.
van deze krant.

DINSDAG 31 DECEMBER 1991

WFFKMEDIA 22
iat Panda 45, m '83, APK
1/92, beige, i z g st ƒ 1950.
120-6105478
iat Uno 45 S, bj.'87, wit, fire
mot, APK, zien is kopen,
6950,-, 020-6105478
Fiat Uno 60S, b j. '88, wit,
z g s t , AP.K. feb '93,
8950,- Tel 02975-40392
FIAT VERMEY B V.
<euze uit ruim 35 occasions
A Philipsweg 13, Uithoorn
*
el 02975-62020
*
GOUDSMIT FIAT Amstelveen *
Keuze uit 50 gouden Fiat*
occasions Tel 020-6470909 *

Meer Waar Voor Uw Geld!
YIO „ROMA" 205 XE Accent, rood Peugeot
45.000 01.89 ƒ 14.750

Autorubriek SHOWROOM verschiet elke week in alle
edities van Weekmedia, l w Amsterdams Stadsblad,
Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, De Nieuwe
Bi|lmer, Nieuwsblad Gaasperdam, Nieuwsblad De
Purnier, De Zaanse Gezinsbode, De Nieuwe Weesper,
Nieuwsblad Haarlemmermeer, Amstelveens Weekblad,
Uithoornse Courant, De Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant en Zandvoorls Nieuwsblad
De advertenties uit de rubriek SHOWROOM worden op
vri|dag ook geplaatst in Het Parool

Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag l/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-6658686 Fax 020-6656321
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam

Lancia

nog slechts

1
op voorraad,
prijs ƒ 16.950.incl
incl.
incl.
incl.
incl.

metaallak
rechterbuitenspiegel
punchliners
matten
GT-wieldoppen

Haaker

Ford

Badhoevedorp

Algeven kan ook Het Parool, Wibautstraat l 31 of Rokin
l 10, Amsterdam.

± 14 GEBRUIKTE

Afgeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen, Gebouw Aemslelsli|n, taan van de Helende
Meesters 421 B; Purmerend, Weerwal 19, Uithoorn,
Stationsstraat 70, Weesp, Nieuwstraat 33, Zandvoorl,
Gasthuisplem l 2

Scorpio's

Info 020-6594859

in perfecte
A 1 conditie

Nissan

Alle opdrachten (zowel telefonische als schnfteli|kel die
vóór donderdag 20 00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst en de volgende
week m alle Weekmediakranten.
Totale oplage 730.000 exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM?

3 regels
Voor elke extra regel

mm-prijs
mm-prijs met vignet

ƒ 25,ƒ 11 ,-

ƒ 5,68
ƒ6,10

Alle prijzen zijn excl. 6% BTW.

Gewone advertenties, tarief op aanvraag.

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
BMW

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

Occasions
3-, 5-, 6-, en 7-sene
b|. '83 t/m '91
Inruil/leasing/financienng

020-6943093

autoverhuur

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

BMW 316, m'81, APK, rood,
rijdt perfect, ƒ 1950, 020TIMO DE BRUYN
6105478.
Voor occasions en reparaties:
van BX, Visa en 2CV6.
BMW 320, m '81, groen met,
spr vlg, APK, rijdt perfekt, APK klaarmaken tegen gered,
pniz Verk. van losse onderd
ƒ3.450,-, 020-6105478
Tel 020-6680820 en 075-70262E

Citroen
OTO//ICI CITROEN
02940-16661
HOGEWEYSELAAN 21,
WEESP
Merk/type
b.j
km.stand.
Citroen AX 10 10/88 20.000
Citroen BX 1.4 Palats
5/90 90.000
Citroen BX 1.6 TRI4/87 100.000
Citroen BX Diesel3/90 80 000
Citroen BX 16RE 3/89 47.000
ALLE AUTO'S A.N.W.B.
GEKEURD EN BOVAG
GARANTIE BEWIJS
Uw Citroenspecialist biedt aanauto's met 12 mnd. garantie '
type,
bj., ƒ , /p/mnd
BX 16 TGI break,
wit, 6/90, ƒ27.500,- ƒ450,BX 14 RE, zilver
met, 3/89, ƒ17750,- ƒ338,Swift 1 3 GS,
bl, 7/89, ƒ17500,- ƒ334,Swrft 1 3 GS,
wit, 9/90, ƒ19950,- ƒ340,Swift 1.0 GL,
rood, 7/89, ƒ15.750,- ƒ295,Bovengenoemde tarieven zijn
samengesteld op basis van
25% aanbel, en een slottermijn
na 36 mnd. Andere voorwaarden mogelijk. Bel voor info.
Autobedrijf WIM VAN AALST,
02979-84866, Mijdrecht.

Daihatsu
Daihatsu Charade TX Shiga
1.6v, electr. spiegels, 26.00C
km, ƒ 14 500. 020-6972782.

Ferrari,
Zelf rijden m FERRARI 308
GTSi (Type Magnum)
PORSCHE 911 Carrera Targa
voor trouwen, Uniek! 2 verleng
de üncoln's 7,85 m lang, wi
en blauw, type '91. Bel
Meijers BV: 030-444411

Fiat
CASPARUS FIAT-LANCIA
02940-15108
AMSTELLANDLAAN 1
WEESP
Panda 750L Carr.6/87 55 000
Panda 750 CL 3/88 36.000
Rat Uno 45 Jolly 6/88 64.00C
Rat Uno 45 S 9/89 50.000
Rat Uno Lido
1/89 80000
Rat Tipo 2.0 GT 1/89 20.000
L Dedra 1.6 IE 1/90 23.00C
ALLE AUTO'S A N.W.B.
GEKEURD EN BOVAG
GARANTIE BEWIJS
FIAT PANDA 45 CL, bj. '85-10
m ï g st, wegens overcompl
ƒ4500 Tel. 02507-30995.

2.0, 2.0i, 2.4i, 2.9i
Diesel, 5-bak, L.P G.
Prijzen van ƒ19850tot ƒ 42.000Bel voor informatie
OFF. FORD DEALER
'. KALMTHOUT & v. NIEL bv,
Marktplein 11-29, Hoofddorp
02503-13441
3iv Ford Taunus 1 6 va. '81,
LPG/benzine,
APK, v a.
ƒ1.450,-, 020-6105478.
Te koop Ford Taunus 1600, bj.
1980, Metallic rood-br Vr.prijs
'1150,- Tel. 01723-7250,
bgg 02975-69548
T k Ford Scorpio 24 l, '88,
nieuww., ƒ45.800 nu ƒ17.000
nel. stereo. 02984-5092.
T.k Ford Taunus 1.6 L, '81,
Automatic. Vr.pr. ƒ 1200
Tel 020-6473874 na 19 uur.

Off Lancia dealer

NISSAN SUNNY 1.6 Coupé
1986, 42000 km., ƒ 14.500,Vakgar. Nippon, 02503-16679

Leeuwekeur Gebruikte
Auto's
zeker en beter

Einde-Jaars-Show
gegarand.inruil na 10 jaar

ƒ 26.995.-

Koudijs Autobedrijf B.V.

Autobedrijf HEERE
;>

Ceintuurbaan 225 :J
/TeL 020-66222040
,; ï
7

.;Donderdagavond. kbppaiyónd

Accessoires
en Onderdelen

Auto's te koop gevraagd

Autosloperijen
Autosloperij A. de Liede
Neem geen risico: ong.
PTT-vrijwarmg RDW

(s)loopauto's
HOOGSTE PRIJS
Tel. 020-6198691
AUTOWRAKKEN tegen de
hoogste prijs voor de deur
gehaald Autosloperij Jan.
Tel. 020-6361178 / 02907-6248.

Cobussen

AUTOKROOY

Drogisterij „BOUWMAN"

Merk/type:
b.j.- km stand:
Volkswagen
Peugeot 205 Acc.5/90 46.000
AUTO SERVICE WETTER
Peugeot 205 XLD8/89 54.400
Al onze occasions met ster: Peugeot 205 XRD6/87 141.000 Schitterende KEVER 1200 ge1 jaar garantie.
Peu. 305 select 3/85 74.000 rest., veel chroom, tech 100%,
Aanbieding van de week: Peu. 309 score 8/88 56.000 rood APK ƒ 8000. 020-6325141.
Lada 2105 1.2 .1990, ƒ6250 Peu. 309 profil 6/90 35.000
Lada 2104 1.3 1988, ƒ 7.750 Peugeot 309 GR 9/89 56.000
Volvo
Lada 2105 1.5 1986, ƒ 3950 Peugeot 309 XR 3/88 55.000
Lada 2107 1.51987, ƒ 5.750 Peu. 405 GR 1.611/88104.000
Volvo 343 L ..1982, ƒ 2.500 Peu. 405GR/break7/89 61.000 Volvo 340 GL Dies., m.'87, 4Saab 900 GLS1983, ƒ 4.250 Austin Mini E
2/88 34.000 drs., prachtauto, ƒ6.950,-. InZwanenburgerdijk 503,
F. Sierra 2.0, 4-drs1/89 35.000 ruil, Gar., Fine., tel. 02990Zwanenburg. Tel. 02907-6572
37825.
.
ALLE AUTO'S A.N.W.B.
LADA BONTEKOE
GEKEURD EN BOVAG
Altijd aantrekkelijke occasions
Algemeen
GARANTIE BEWIJS
APK gekeurd, BOVAG garantn
ZUIDWIJK
MINERVALAAN
Verrijn Stuartweg 6, Diemen.
+ 50 auto's, APK gek. Den
PEUGEOT-DEALER
TEL. 020-6992865.
Bnelstr. 18, A'dam, zijstr. HaarAMSTERDAM - ZUID
lemmerw.
bij
molen.
205 Accent '86 .. . .ƒ 8.950 020-844079. Tevens INKOOP.
205 Accent '87 .. . .ƒ11.500
Mazda
205 Junior '87
ƒ 10.950 Diverse auto's v.a. ƒ300,- tot
205 XS '88+LMV . .ƒ 17.950 ƒ20.000,-. Inruil, Gar., Fine.,
Mazda 929 S 22i GLX Aut 205 GR 1.4 '85 .. ..ƒ10.750 tel. 02990-37825.
demo; nu ƒ54000.- kent 205 GR 1.4 '87 . . . . .ƒ12.950
blank Mazda D. 02908-3231 205 GTI 1.6'87 ... .ƒ15.850
309 XR 1.4 '89
ƒ15.500
405 GL Diesel '89 .. .ƒ 19.500
Mitsubishi
RADIATEUREN
504 Coupé 6 cyl.'75 .ƒ25.000 BLOKSMA
605 SV 3.0 '90
ƒ49.750 warmtewisselaars, Kapoeas
GOLDCAR AMSTELVEEN Renault 5 GTX '89 . ƒ 17.950 weg 17, A'dam, 020-6148385.
Keuze uit 15 gouden Mitsubish
3-12 mnd. gar. Inr., fin. en
occasions. Tel. 020-6433733.
verz. mog.
• „SHOWROOM",
J. LANCKER BV MITSUBiSH Minervalaan 86, 020-6629517.
de autorubriek
occasions 3-24 mnd garantie
voor Amsterdam
Donderdags koopavond.
Weesp tel. 02940-16619.
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
en omgeving.
Tel. 020-6658686.

SKYLINE
wenst vrienden en
bekenden een gezond
en zonnig 1992

Je goede voornemens voor het
nieuwe jaar

Oïtl

Autoverhuur

Ouke Baas

Lada

STRANDPAVILJOEN 12A

Centerparts
vraagt sloop- en schadewagens. Origineel R.D.W.-vnjwanng. De hoogste prijs en geen
risico. Tel. 6107942 of 6107946.
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Ravenstijn, 02502-5435.

AUTOBANDEN-UITVERKOOP
Laagste prijzen m Amsterdam
Van Hallstraat 73, tel. 6865689
AUTOBANDEN-UITVERKOOP
Laagste prijzen in Amsterdam
BIJ
Van Hallstraat 73, tel. 6865689
Auto Amstelstad Suzuki-Dealer
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
voor Amsterdam, diverse occasions in voorraad,
Zeilemaker-Opel
Klaar terwijl u wacht.
Showroom Hemonylaan 25 A (verl A. Cuypmarkt), 020-6799100.
INRUILWAGENS
niet duur!!!
Ruilstarters en dynamo's.
Constant keuze uit 100 auto's Showroom/werkpl./magz. Minervalaan 85,020-6793249/6713581
Valkenburgerstraat 134.
Studenten 10 % korting
Burg. D. Kooimanweg 7,
Zeilemaker Landsmeer Suzuki-dealer
Tel. 020-6240748.
-auto-ambulance & oprijauto
Purmerend 02990-22551.
voor A'dam Noord e.o.
Honda
Grote sortering ONDERDELEN -9-pers. bussen en pick-up's
Dorpsstraat 74 Landsmeer 02908-4343.
Avond- en nachttar.
van schade-auto's, alle
Peugeot
Honda Prelude, 2x môd. '83
merken, alle bouwjaren.
bestelwagen afhalen na 17.30
aut., schakel, wit/bl met., rijden
RAVENSTIJN, 02502-45435.
Toyota
uur en de volgende morgen
perfect, ƒ 3 950,-020-6105478.
Lid Nevar.
om 8.00 uur retour
tegen 4 uur-tarief.
Peugeot-dealer
020-6794842. 020-6908683,
RENT A BOX
AMSTERDAM,
Hyundai
Handig en veilig naar de
sinds 1930
Amsterdam-Oud-Z.: 2e Jan Steenstraat 42-48, tel. 020-6763829 Wintersport met een dakkoffer.
Het adres voor de betere
Over garantie gesproken
Autofinanciering
Amsterdam-Noord. Hamerstraat 3-15, tel. 020-6360401
Voor ƒ 10,00 per dag te huur bij:
LEEUWEKEUR
HYUNDAI OCCASIONS
Te koop Toyota Corolla 1.6 XL • De advertentie-afdeling beOTO//ICI
gebruikte auto's
en verzekering
met 2 jaar garantie
Hogeweyselaan 21
Stationwagen, okt. '88, zon-loudt zich het recht voor ad3 of 12 maanden garantie
alleen bij'
ned., trekhaak, km. 48000, APK -ertenties eventueel zonder
1380 AG WEESP
Inruil en financiering mogelijk
Auto goed en goedkoop
Tel.: 02940-16661
Adres: Baarsjesweg 249-253, dec. '92. Vraagpr. ƒ17.950,- ipgaaf van redenen te weigeverzekerd, mnd/kwart. bet.
en. (Art. 16 regelen voor het
Tel. 02979-87290.
A'dam, tel. 020-6121824.
Alle verz CELIE 020-6416607
Reserveer tijdiq!
T T. Vasumweg 32
T.K. CAMRY TURBO D JUNI 88 idvertentiewezen).
v.d. POUW PEUGEOT
(a/d Klaprozenweg A'dam-N)
stuurbekr. elek. schuifdak
02940-15110
020-6310615.
125.000 km m zeer goedelst.
AMSTELLANDLAAN 1
ƒ 15.800,- 01740-30002.
WEESP

B. Hamminga/G. Hamminga-Stutvoet
Oranjestraat 7 Zandvoort. Tel. 12327
Erkend leverancier Ziekenfonds en Particulier

55 O.L.V. ANJA V/D VOORT
Studioadres Oranjestraat 12, tel. 19701

AEROBICS
SPIERVERSTEVIGING
KLASSIEK BALLET
JAZZ BALLET
Kom een gratis proefles nemen
en ervaar wat het is om lekker
te bewegen!

verzekerden
Uw adres voor:
Medische Elastische kousen/panty's
ook naar maat

Bel voor meer informatie

Bedrijfsauto's

Van Weesp tot Waterland. Van Zaanstad tot Zandvoort
In Het Parool en in de maar liefst 18(9 nieuws- en huis-aanhusbladen van Weekmedia die in Groot Amsterdam
worden verspreid. Totale oplage 750.000 exemplaren.

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

'e bon
In 4 dagen zo'n 750.000
vonkende verkoopcontacten.

Adres:.—.
Postcode + Plaats'
. Handtekening'.
Telefoonnummer
Schrijf hier in blokletters uw tekst, l letter per hokje Cijfers, leestekens en tussenruimten tellen voor
1 letter Minstens 3 regels beschrijven Aan de hand van de daarnaast geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw advertentie kost

A.P.K. KEURINGSSTATION
Keuren zonder afspraak
Feenstra & Jimmink
Asterweg 24A A'dam 6364702

^ exc|
go/0 BTW

prijs incl
6% BTW

25.00
36.00
47.00
58,00
69.00
80,00
91.00
102,00

26,50
38.16
49,82
61,48
73,14
84,80
96,46
108.12

AUTORIJSCHOOL 'DIK MILET'
1e 10 lessen a ƒ 32 per uur.
Gratis halen en brengen.
Tel. A'dam. 020-6942145
Autorijschool Ferry
1e 5 lessen voor ƒ 147,50
Tel.: 020-6932074.
Celie 1e 10 lessen ƒ 42, 50 p.u.
Spoedcursus ƒ 1555. Theorie
proefex. a ƒ 6,25 020-6416607

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11.
Renault Expresse Combi,
eind '86, ƒ 7.500,RONDAY RENAULT BV,
020 - 6237247.

Seat

Auto's in *-*****^«.
SHOWROOM}
de deur uit!
•S^^s*1*^ • • •* i "*1'1 "^-*^ vliegen
*^
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM, Postbus 156.1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool. Wibautstraat 131/
Rokin 110. Amsterdam Algeven kan ook bi| de volgende Weekmediakantoren Amstelveen. Gebouw Aemstebtyn. Laan der Helende
Meesters 421B Purmerend. Weerwal 19. Uithoorn. Stationsstraat 70, Wcesp. Nieuwstraat 33. Zandvoort. Gaslhuisplem 12

jeö^
Alleen tegen inlevering van deze bon krijgt u

Rijscholen

Renault

Naam: _

f5
S B

AMSTERDAM
TIJDENS DE

LEGACY ƒ31.995.-

3 maanden garantie op arbeidsloon en onderdelen • geen
eigen nsiko • geen uitsluitingen • geen kilometerbeperking
• geen beperkende maatregelen o omruilgarantie • aanvulOpel Ascona 1.6, LPG, bj. '82, ende garantiezekerheid tot 1 jaar mogelijk « ANWB gekeurd.
nw. mod., 4-drs„ ƒ 2.950,-, 020Dus Leeuwekeur: zeker en beter
6105478
Opel Ascona 2 O, bj. '82, injectie, zwart, spr.vlg +stoelen,
aparte auto, 1e eig., ƒ3.450,-,
Westelijk Halfrond 70 (Kostverlorenhof)
020-6105478.
1183 JG Amstelveen
Tel. 020-6455451
Opel Kadett 1.6, automaat, 4
Halte Sneltram: „Zonnestem"
drs., 1987, 48000 km Vr pr.
ƒ13.500 Tel. 02908-5731.
Opel Kadett, bj. '80, 3-drs.,
Suzuki
APK, met kl., zien is kopen,
ƒ1.950,-, 020-6105478.

'n Snelle start voor 'n succesvolle autoverkoop

1

SUBARU

van 19 dec t/m 4 jan

Opel

Service en
Reparatie

Waarom wachten tot er een koper voor uw auto op
komt dagen die precies zoekt wat u te bieden heeft?
Eén advertentie in Showroom en binnen 4 dagen legt
u contact met zo'n 750.000 potentiële kopers.

ƒ 13 250
ƒ 22.500
/ 12.250
/15 250
ƒ 17.250
ƒ22500
ƒ 13.900
ƒ 14.250
ƒ 27.950
ƒ 26 950
ƒ 25.750
ƒ 20.500
ƒ 24.950
ƒ 30 250
ƒ31.500
ƒ 10 750
ƒ 12.750
ƒ 7.750
ƒ17000

'05 XE junior, wit
25 000 0188
205 XS, donkergrijs met
43 000 0190
205 XE Accent, wit
34.500 08.87
309 GLD rood
63.000 0187
509 XR, rood
46.000 0489
309 XRD. d. grijs met
68000 0189
71.000 0487
309 GL 1.3, rood
45000 02.88
309 XE 1 3, blauw
. 28 700 0790
405 GL 1.6i, grijs met
.27000 01.90
405 GL, wit
120.000 0289
405 SR 1.9 wit
405 GLD blauw met
113 000 07.88
405 GRD blauw
115.000 01.89
405 GRD blauw met
75000 0690
i05 GR 2.2 inj., grijs met. . .
55.000 04.89
Fiat Uno 60S, zwart
.
. . . 49.300 0987
Opel Kadett 1 3, wit
96.000 01.87
Daihatsu Cuore, blauw
49.000 09.86
Lancia Yio Fire, grijs met . . . . 13.000 0390

Adverteren in
„SHOWROOM"
Tel. 020- 6658686
AUTO SERVICE WETTER
•
Bewijsnummers
van eenjgeNu te koop' onze Subaru
DE HOOGSTE PRIJS
INKOOP AUTO'S, ± ANWBplaatste
"SHOWROOM"
j
Mini Jumbo Demo 10/91
pr., snelle afw. a contant m. elk merk auto a contant met
Subaru Legacy 1.8 GL 9/91 vnjw. bew., def. geen bezw. vnjw bewijs Tel. 020-6105478 advertentie krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opmet veel accessoires
Tel. 020-6108280/6149352.
HOOGSTE PRIJS
gave van de advertentie kenEINDEJAARSSHOW t/m 4/1
Koop- of VERKOOPPLAN- voor elk merk auto, a contant, baar maakt. De kosten daarNU: LEGACY va. ƒ31 995,voor bedragen ƒ 3,gegar.inruil na 10 jr ƒ26995,- NEN' Bel dan snel Nationale met vnjwarmgsbewijs.
Tel. 02990-37825.
Occasionlijn. 023-365206
Zwanenburgerdijk 503
• De advertentie-afdeling beZwanenburg Tel. 02907-6572
houdt zich het recht voor ad• „SHOWROOM",
de autorubriek
vertenties eventueel zonder
De enige off. SUBARU DEA- Te koop gevr. Peugeots 404,
voor Amsterdam
opgaaf van redenen te weigeLER + occ. voor Purmerend 504,505, J5,604 TD. Schade of
Autocommerce,
ren. (Art. 16 regelen voor het
en omgeving.
e.o Tuijp b.v. West-Beemster, sloop.
023-338895.
advertentiewezen).
Tel. 020-6658686
02999-278, Jisperweg 39-40.

Subaru

Seat Fura GL, bj. '85, rood, get glas, zien is kopen, nw. APK,
ƒ4.250,-, 020-6105478.
Seat Ibiza 1.2 GL, puntgaaf
nw. APK, ƒ 6.950,-, m. '87. Inruil
Gar., Fine., tel. 02990-37825.
SEAT-AUTO KOHLER-SEAT
v.d. Madeweg 23,
A'dam - 020-6686146.
AUTOBOULEVARD
• „SHOWROOM",
de autorubriek m
Het Parool en Weekmedia.
Huis aan huis in heel
Amsterdam en omgeving.
Oplage 750.000 ex.
Tel 020-6658686.
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Videotheek DOMBO
achter de Qrötë Krocht t.o. de HannieSchaftscool

":ï
Voor nieuwe leden eenmalig

dubbele legitimatie verplicht.

Irritaties

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

E DENKEN dat ik gek ben. U
kent ze wel de gladde jongens.
De jongens met de 'ik heb nog
een bos haar'-glimlachjes, de 'ik ga
nog vijftig jaar mee'-maniertjes.
Maar het deert me niet, ha, voor het
eerst in jaren heb ik met de irritaties
afgerekend. U zult wel denken waar
heeft die man het over? Ik zal u
vertellen over irritaties, oordeelt u
zelf.
Het begon ,.., tja waar begint het
ooit? Misschien begon het met het
stiekem vergeten van de suiker. Ik
drink namelijk al jaren zwart met
suiker en van de ene op de andere
dag kreeg ik zwart voorgeschoteld.
Kent u dat gevoel?
Je verheugt je 's avonds op je bakIcie troost na een dag hard werken, je
laat het aroma even op je geurpapillen inwerken, je neemt de kop in
twee handen en laat de warmte even
door je vermoeide vingers trekken
om vervolgens een teug te nemen.
Groot is de neiging om de koffie met
een rotgang uit te spugen als je in
plaats van de volmaakt zoete smaak,
een bitter heet aftreksel proeft.
U zult het hoop ik wel met mij
eens zijn dat dit op het oog kleine
voorvalletje een mens enorm kan irriteren, en het blijft sluimeren, je
moet er mee afrekenen. Vijftig jaar
ben ik geworden afgelopen zomer,
vijftig jaar om deze les te leren.
Van de koffie 's avonds naar de
'Goedemorgenmeneervandamgroeten' 's ochtends.
Sinds jaar en dag dag had ik een
prima secretaresse, altijd stipt en
correct. We hadden van die kleine
rituelen samen. Elke ochtend zei ik
al binnenwandelend „Goedemorgen
Nel."
„Goedemorgen
meneer
Van
Dam," luidde steevast het antwoord.
„Kopje koffie misschien?"
„Graag, Nel," en dan knikte ze
even vriendelijk. Ik spreek in de verleden tijd omdat zelfs dit kleine ritueeltje Nel en mij niet meer gegund
werd.
Op een ochtend staarde ik in het
zwaar opgemaakte, kauwgumkauwende gezicht van mejuffrouw De
Boed, daarna het gezicht van mejuffrouw Noodweer, de ochtenden
daarna werden het alleen nog maar
zwaar opgemaakte gezichten die
vonden dat je je koffie zelf maar
moest halen.
Hoe kon dit?
Hartman.
Hartman is één van die gladde jongens die ik in mijn carrière al zo
vaak ben tegengekomen. Alle Hartmannen hebben reorganisatie op de
lippen, maar deze reorganiseerde
mijn Nel. Toen ik vandaag verhaal
ging halen in de directiekamer, werd
ik vierkant uitgelachen. Er werd mij
medegedeeld, dat ik blij moest zijn
dat mijn functie voorlopig aangehouden werd.
Er knapte iets bij me, vijfendertig
jaar trouwe dienst en dan wordt je
verteld dat je blij mag zijn dat je
'aangehouden' wordt.
Ik ben behoorlijk gefrustreerd
naar het park gegaan. Daar zag ik
hem zitten, dezelfde arrogante kop
met de 'ik ga het helemaal maken'blik.
NEE! Mijn hele wezen protesteerde tegen die blik. Toen heb ik hem
vermoord! Gewoon 'door zijn nek
om te draaien.
Ik heb nog een poosje zitten bedenken wat te doen maar ineens
wist ik het. Ik heb hem meegesleept
naar kantoor. Met een sneltreinvaart ben ik langs de 'jemoetzelfjekoffiehalen'-gezichten
gerend,
rechtstreeks naar het yuppenhok
zoals ik de directiekamer al jaren in
stilte noem.
Toen heb ik heel beheerst geklopt,
niet voordat ik mezelf volledig gefatsoeneerd had natuurlijk: daar zullen
ze me nooit op betrappen, slordigheid. Na het kom-maar-binnenlampje, heb ik de hartmankop op
tafel gegooid.
En ik heb gelachen, heel hard, althans zo klonk het tussen de met
kunststukken behangen muren.
Hartman werd groen, en al mompelend rende hij weg... naar de
hel... hoop ik.
Ze denken dat ik gek ben, maar ik
ben blij, blij met een dooie mus.

Z

KITTY HILHOEST
Amsterdam
K KWAM uit de koude stad
gefietst toen op de brug een
auto stilstond met een hele rij
daarachter, er stond een motoragent en ik zag iets op de weg liggen. Gelukkig was het geen mens
en ik stapte af om te kijken wat
het wél was. Een prachtige rode
poes lag daar, uitgestrekt, te bloe-'
den. Ze kreunde, maar niemand
ging kijken, ze stonden allemaal
op schrikvrije afstand, alsof ze
bang waren voor haar pyn.
Ik knielde bij haar neer, ze keek
me aan met één
heel groot oog,
het andere lag
naast
haar
wang, op de straat. Ze was geen
kat meer, maar even levend en
sterfelijk als een vriend, moeder ..., als een mens. De agent
draaide onbeholpen om zrjn as en
liep slungelig naar zijn, aan de
stoeprand geparkeerde, motor...,
keek nog een paar keer om zich
heen, maar niet naar de poes.
Ik voelde een vreselijke minachting voor hem in me opkomen...,
zoals hij daar stond, met zijn snor
en zrjn helm op. Hij was zo ontzettend 'niets'. Ik riep hem gehaast
toe: „Als 't al té erg is, maak 'm dan
nu direct dood!" Ik hoorde mezelf
heel krachtig een bevel uitstoten!
De poes keek me nog altijd aan,
als een mens die vraagt om hulp
maar zich niet meer durft te bewegen. Aan de overkant stopte mijn
buurvrouw, een pittig mens met
rode haren. Ernstig riep ze: „Ja,
maak 'm dan meteen af." Ik was
trots op haar en vroeg me af waar
al die kerels' nou eigenlijk op
wachtten. Zouden ze de dierenambulance al gebeld hebben misschien? Ik kreeg eerder de indruk
dat zrj stonden te wachten op de
dood maar dan wel met hun blikken afgewend om, na het einde,
niet een onbewogen schuldloos' l, op de motor of in de auto te
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Korte verhalen (2)
OK DEZE week een selectie uit de meer dan zeventig
korte verhalen die we hebben ontvangen op onze opO
roep. Amusante verhalen soms, maar ook weemoedige.
Eenzaamheid is een thema dat in veel inzendingen in allerlei

vormen terugkeert. Vorige week hebben we de winnaars van
een boekenbon bekendgemaakt. Hiermee sluiten we de korte serie bijzondere ATV-pagina's af, volgende week pakken
we de draad weer op. Als alles volgens plan verloopt bieden
we dan o.a. een artikel over werken met computers als
hobby.
REDACTIE ATV-PAGINA

E BRIEVENBUS kleppert en Maar ook dit stilt zijn knagende
het ritsel-schuif-geluid door- honger niet. Opnieuw kuiert hij
breekt de stilte van de wo- door de gang, ruikt aan de onderste
ning. De hond strekt lui zijn stram- traptrede. Dan, plotseling een beme poten en kuiert naar de gang. Hij sluit nemend, beklimt hij de trap.
besnuffelt het weekblad dat over het Op het portaal blijft hij even aarzegladde linoleum een heel eind de lend staan. Zacht huilend stapt hij
gang is ingeschoven. Hij piept. Maar over de drempel de kamer binnen.
er is niemand die
De TV ruist
hem hoort. Bezacht.
Voetje
halve dan mis,
voor voetje loopt
TT
hij, zijn oren
schien die paar
£1011(1
joelende kindeplat, naar de
ren, die spelend
bank. Voorzichop de galerij achtig besnuffelt hij
ter elkaar aanhollen. De bel schelt de achterover geleunde man. Dan
indringend. De hond blaft. Hoog én knikt de hond door zijn voorpoten
hard. Door dit plotse dichtbije ge- en gaat voorzichtig liggen naast het
luid deinst de donkere jas met hoed, reeds in ontbinding zijnde lijk.
aan de andere kant van de matglazen deur, geschrokken achteruit.
JOACHIM
Zelfs lang nadat de voetstappen zijn
Amsterdam
weggestorven gromt en blaft de
hond nog na. Tot hij na een poos
vermoeid neerzijgt. Zijn grote herderslij f op de verspreid liggende
post neervlijend. De kop op de poten
en oren gespitst staart hij naar de
deur. Na een poos sluit hij de ogen.

D

ET EEN diepe zucht hees de beloofde in gouden letters 'Meer dan
man zich op de kruk naast natuurlijke kleuren' vast te leggen.
me en plaatste een bont be„Daar mot dan wel heel wat op
drukte plastic draagtas voor zich op staan," aarzelde de waardin toch
de bar. Die tas was het enige vrolijke min of meer onder de indruk van de
aan hem.
plechtige manier waarop de man de
De waardin begon aan zijn bestel- doos voorzichtig rechtovereind voor
ling te voldoen en vroeg, naar de tas ons op de bar neerzette. Op dat moknikkend: „Kerstinkopen gedaan?" ment startte de cd-speler een nieuw
De man keek haar verbluft aan en nummer en barstte een koor uit in
keerde zich tot mij. „Meneer," vroeg een jubelend Halleluja, halleluhij ongelovig, „zie ik eruit als ie- jaahhh...
mand die kerstinkopen heeft gedaan?"
„Nou .. eh .. tja.. " ontweek ik.
De man straalde zo'n grauwe eenzaamheid uit, dat ik me niet kon
voorstellen dat hij maar iets met
Kerstmis van doen zou kunnen hebben.
' „M'n dochter," zei de man en
„Dat gelooft u toch zelf niet?" spreidde dramatisch zijn armen.
drong hij aan.
„Je dochter?" vroeg de waardin
„Eigenlijk niet nee ..." gaf ik toe niet begrijpend, „veertienduizend
en seinde de waardin om als een gulden voor..."
soort goedmakertje de man zijn glas
„Ja mevrouw, voor m'n dochter,"
dat hij in één teug geleegd had nog de man keek naar de tape alsof hij
maar eens te vullen. Hij nam het het zelf niet bevatten kon.
tweede glas en hief het proostend
„Ik kan 't u niet laten zien," veromhoog. „Op 't Kerstfeest!" scham- ontschuldigde hij zich met een matperde hij. Vanuit de speakers te glimlach. „Aan zo'n tape zie je
droomde de geest van Bing Crosby zonder televisie niks, maar hierop
van een White Christmas.
staat de trouwerij van m'n dochter."
De man zette zijn glas terug op de
„Oh een trouwreportage," begreep
bar, legde beide handen op de tas de waardin.
voor hem en vroeg: „Weet u wat hier
De man knikte. „Met twaalf witte
in zit?" De waardin en ik zwegen.
T-Pords uit 1920, een zes meter lan„Zo'n videoding," verklaarde hij. ge sleepjurk, de hele club in een
„Zo'n tape, je weet wel, ééntje van rondvaartboot, bruidstaart van zes
veertienduizend piek ..." Hij knik- • etages, koud buffet, receptie, lévente diepzinnig en met de zorgvuldig- de muziek, de hele rimram. Totaal
heid van een chirurg die een moeilij- zegge en schrijve veertienduizend
ke orgaantransplantatie uitvoert be- piek."
gon hij de tas open te vouwen. De
We keken alle drie naar de tape
doos waarin de tape was opgeborgen die dat alles in meer dan levende

Video

Wanneer, na een uur, een hand
met reclamefolders de brievenbus
opent, vliegt de Mechelaar met een
grom overeind. Dan schuift het
drukwerk naar binnen. Misnoegd
draait hij zijn lijf en loopt de keuken
in. Ruikt aan de lege waterbak. Hij
richt zich op en slaat zijn grote poten krassend op het aanrecht. Gretig
likt zijn tong door de gootsteen. Een
paar druppels verzamelend. Daarna
gaat hij op zoek naar voer.
Onder een kastje vindt hij een verdwaalde hondebrok, dat hij voorzichtig schrapend met zijn lange
tong naar zich toe haalt. Haastig
schrokt hij het naar binnen, spiedend naar meer. Hij snuffelt langs
de plinten en steekt zijn neus onder
iedere kast en elke hoek. Verlekkerd
kijkt hij op naar het yoorraadschap,
maar durft niet. Bij de onderste
planken kan hij gemakkelijk. Ook
achter de koelkastdeur weet hij
voedselvoorraden. Met één haal van
zijn poot zullen ze voor het grijpen
liggen. Manhaftig draait hij zich om.
Wanneer hij op het punt staat de
trap te beklimmen, rinkelt de telefopn. De hond loopt naar het bureau.
Hij gaat zitten. De kop scheef en de
oren gespitst. Bij de vijfde bel schakelt het toestel automatisch door:
„Met Alice. Als je ooit thuiskomt,
zou je me dan even willen terugbellen. Doei!"
Een klik. En het bandje ratelt naar
zijn oorspronkelijke positie. Op de
teller verschijnt een hoger cijfer. De
hond jankt en snuift de lucht.
Een zevenklapper spat met een
donderslag uit elkaar in het trapportaal. Van schrik vliegt de hond, met
zijn staart tussen de poten, naar de
andere kant van de woning. Bevend
duikt hij onder een tafel en kijkt
angstig in de richting van waaruit hij
dacht dat het geluid kwam. Het
duurt een hele poos eer hij, voorzichtig zijn kop opricht. Waakzaam
snuivend kruipt hij onder de tafel
vandaan. Dan verkent hij zijn omgeving.

DE BESTE WENSEN

Alles schijnt rustig. Gerustgesteld
raapt hij bij zijn kleed een bot van de
vloer. Hij knaagt eraan, terwijl hij
het tussen zijn voorpoten vastklemt.
kunnen stappen, op weg naar het
avondmaal. Maar, hoe lang zou 't
nog duren en is niet elke minuut,
zonder iets te doen, een bijdrage
aan het lijden?
De bestuurder van de auto, die
de kat nét iets te snel af was geweest, stond me geschokt aan te
kijken. De man was invalide en
leunde op twee krukken. Ik riep
de agent aan dat hij iets moest
doen, maar hij was totaal onthand
met de situatie. In mijn herinnering flitsten beelden voorbij, van
m'n vader en
broers, in dit
soort nare situ'
aties met dieren op en rond de boerderij van
mijn jeugd,... en hoe snel en onzelfzuchtig zij dan handelden.
Deze simpele boerenpummels waren dan échte sterke kerels met
eervolle daden. De tranen kwamen later. Ik was al klaar om aan
te geven hoe we de kat eventueel,
snel en kort, uit z'n lijden konden
helpen toen de smeris, met zijn
- laars, de kat een duwtje gaf, heel
ongevoelig deed hij dat. Toen zag
ik haar voor het laatst bewegen.
„Ze is dood", zei ik, opgelucht in
m'n machteloosheid. De agent
was ineens weer aanwezig. Stoer
en koel liet hij het klepje van zijn
helm vallen en zwierde zijn been
over de motor.
De man met de krukken stond
nog steeds met een van schuld vertrokken gezicht naar de poes te
• staren, de sterke-rode poes met
links van haar de sterke, rode
buurvrouw. Ik stond op en kreeg
toen pas een misselijk, verdrietig
gevoel... alsof we met ons tweeën
afscheid namen van een derde
rooie vrouw.

Rooie vrouwen

MARGEEITE LUITWIELER
Amsterdam
ATV-redactie heeft titel Rooie
vrouwen aan het verhaal gegeven.

ANDEN SCHUDDEN, zoenen, opbellen, omarmen, kaarten schrijven, het glas heffen - het nieuwe jaar wekt hoge verwachtingen.
PTT Post tracht met man en macht de ieder jaar groeiende hausse
in kaarten, brieven en pakjes te verwerken. Fotograaf Bram de Hollander
maakte een momentopname van de kolossale stroom post die op het
expeditieknooppunt in Amsterdam wordt verstouwd. Lopende banden leiden ons aller beste wensen naar draaiende trommels en wachtende postzakken. De postale mallemolen maalt op volle toeren, opdat u en wij bij het
begin van het nieuwe jaar in ieder geval verzekerd zijn van een goede, zo
niet allerbeste, start. Hierbij de beste wensen van de redactie van de ATVpagina.
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'Aantr. en leuke vrouw, 38 jr, zkt stoere man tot
45 jr voor spannende relatie.
,
Br. o. nr. 170-22346 v.d. blad.'
AT LEEK hem wel wat, tenslotte kon hij
zichzelf wel een stoere vent noemen. En
wat betreft zijn leeftijd, ach, wel wat boven
de 45 jaar, maar hij zag er toch nog goed uit! Veel
vrouwtjes reageerden nog altijd op zijn charmes,
dus waarom zou hij dit gokje niet wagen?
Hij schreef een kort briefje en wachtte vervolgens af. Op een avond ging de telefoon. Hij was
net begonnen aan de afwas, die er al een week
stond.
„Met Bas de Kort."
„Goedenavond, u spreekt met Lucy den Hartog, ik bel over uw brief waarin u reageert op mijn
advertentie."
„Ja?!"
„Uw brief sprak mij erg aan, en ik zou graag
met u een afspraak maken."
„Maar natuurlijk, dat is mogelijk, schikt het u
morgenmiddag om een uur of drie?"
„Dat is prima, dan zie ik u morgen in hotel
Americain bij het Leidse Plein."
„Tot morgen dan, mevrouw...?"
„Lucy den Hartog, tot morgen."
Hij legde de hoorn neer en staarde een poosje
uit het raam. Hij vroeg zich af op wat voor advertentie hij geschreven had, hij kon het zich niet
meer herinneren. Nou ja, hij zou het morgen wel
zien op die afspraak.
De volgende morgen stond hij laat op. Hij ontbeet, kreeg zrjn buurvrouw op de koffie, keek op
zijn klokje en zag dat het al kwart over twee was
geworden. Hij trok zijn jas aan, deed de voorkeur
achter zich dicht, zwaaide naar zijn buurvrouw
en wandelde door het Vondelpark richting Leidse
Plein.
Bij de ingang van het Americain kocht hij een
krant, groette de portier en liep het café in. Daar
zag hij dat alle tafeltjes bezet waren, gelukkig was
er bij de leestafel nog een stoel vrij. Hij vroeg aan
een dame of de stoel vrij was, waarop hij op haar
knikken plaats nam.

D

Hij bestelde een cognac en nam de vrouw naast
hem in zich op. Zij zat onrustig om zich heen te
kijken, weinig op haar gemak. Ze was een knappe
vrouw, een jaar of veertig.
„Zit u op iemand te wachten?", vroeg hij.
Ze knikte en zei: „Ja, ik wacht al twintig minuten." Ze kreeg een blos op haar wangen en zei: „Ik
houd er niet van dat mensen te laat komen."
„Dat ben ik met u eens, ik ben vroeger notaris
geweest en moest altijd zeer punctueel zijn. Dat
werd gewaardeerd door mijn cliënten en zodoende heb ik alom een zeer goede naam opgebouwd."

De afspraak

kleuren moest bevatten. De man
leegde zijn glas en keek ons vermoeid aan. „Nou denkt u natuurlijk,
waarom sjouwt een man op kerstavond zo'n tape in een supermarkttassie rond, niet. Da's 'n moeilijk
verhaal zuchtte hij en keek toe hoe
de waardin ongevraagd onze glazen
weer eens vulde.
„Kijk, dit," en hij gebaarde naar de
tape, „is nu drie weken terug en een
paar uur geleden belde die jongen,
d'r man dus, me op. Hij moest me
iets vervelends vertellen. Zijn
vrouw, mijn dochter dus, is er met
een andere kerel vandoor gegaan ..."
„Na drie weken?" riep de waardin
ongelovig.
De man nam een slok en herhaalde mat „Na drie weken ... Ik begrijp
uw verbazing mevrouw en ik dacht
eerst ook aan een misplaatste grap,
maar ..." en hij schudde het hoofd.
„Maar hoe kan dat nou?" vroeg de
waardin meer in het algemeen.
„Video!" zei de man filosofisch.
„Ze is nooit makkelijk geweest, m'n
dochter. Eigenlijk ken ik 'r niet zo
goed. Ik ben al jaren gescheiden en
wat zie je zo'n kind dan nog. Een
dagje Artis, de Efteling . . . Maar ik
heb er wel op toegezien dat ze d'r
school afmaakte, leerde dansen, pianospelen, tennis en van die dingen,
want je wilt dat het kind gaaf groot
komt. Ze vond de meeste dingen niet
zo leuk, maar ik zei altijd maar weer:
Het is voor je bestwil Marietje." Hij
zweeg even. „Ook weer zoiets. Marietje was niet goed genoeg... Het
moest Mary worden."
Hij viel stil. Een eens-in-de-tweeweken-vader die de aansluiting met
de moderne tijd hopeloos verloren
heeft.
„Hoe oud is uw dochter eigenlijk?" vroeg ik om ook iets naar voren te brengen.
„Twintig," antwoordde hij. „Ze
was negentien toen ze samen gingen
wonen."
„Samenwonen? Woonden ze al
een jaar samen?" vroeg de waardin
perplex.
De man knikte. „Daar kwam ik
ook pas geleden pas achter. M'n exvrouw en ik praten niet zo veel meer
samen, u kent dat wel. Maar dat samenwonen wilde ik niet. Ik kom uit
een fatsoenlijke familie en na uren
praten gaf ze toe. Die jonge had geen
cent te makke dus heb ik de hele
trouwerij betaald, veertienduizend
piek..."
We staren zwijgend naar de tape
die hij voorzichtig wat verzet.
„Video..." zegt hij zacht en hij
keert zich naar mij. „U bent ook niet
meer zo jong meneer, heeft u ooit
naar video verlangd?"
Ik schud in alle eerlijkheid het
hoofd. De man knikt. „Precies" en er
klinkt ondanks alles triomf in zijn
stem. „Wij zijn van de oude stempel.
De dingen moeten vast zijn, blijvend. Geen tapes die je zo weer uit
kunt wissen. Mijn vrouw dacht daar
anders over. Toen ons huwelijk vast
liep stapte ze op. Ze wiste het uit zal
ik maar zeggen. Voor mij is getrouwd, getrouwd. Vast is vast. Niks
wissen. Trouwens welk huwelijk is
nou volmaakt, niet?"
Zijn vraag bleef loodzwaar in de
ruimte hangen begeleid door de Jingle Bells die nu uit de speakers rinkelden.
„Video," schampert de man opnieuw. „Tegenwoordig wist iedereen
wat hem niet bevalt uit. We kunnen
zelfs met een druk op de knop de
hele wereld uitwissen als we dat willen." Hij schuift van zijn kruk en
loopt zonder groet het café uit. Op
de bar is als een monument de tape
blijven staan.
„Hij is zijn tape vergeten," zegt de
waardin terwijl ook ik mijn jas aantrek.
Ik schud mijn hoofd. „Nee, hij
heeft hem bijgezet. Hij zal hem nooit
meer willen zien en hem ook nooit
kunnen wissen."
Buiten staar ik omhoog naar de
sterren. Ergens onder diezelfde sterren is een jong meisje dat om wraak
op haar vader te nemen met een andere vent is weggelopen. Ergens anders zit een jongen die nooit meer in
het bed zal willen slapen waarin hij
met zijn vrouw drie weken gelukkig
is geweest. En in meer dan natuurlijke kleuren ligt op de bar de tape te
wachten tot hij misschien ooit toch
nog gewist zal worden. Alleen die
sterren boven me, die sterren waren
er ook al in de nacht der nachten en
zelfs de eeuwigheid zal hen niet kunnen wissen . . .
HANS BERKHOUT
Duivendrecht

trok zijn jas aan. Hij groette de portier en stapte
wat wankel op zijn benen naar buiten. Hij liep
langs het water, in gedachten verzonken.
Hij stak de weg over en hoorde van dichtbij:
„Hé ouwe, opzij". Hij schrok op, maar reageerde
te laat en werd door een fietser omver geduwd.
Hij viel op de grond en bleef even versuft zitten.
Er was iets, iets wat hij was vergeten vandaag. Hij
kon zich niet herinneren wat het was.
Hij krabbelde op en wankelde naar een bankje
en ging zitten. „Meneer, alles in orde met u?",
vroeg een jongen die langs liep. Hij keek de jongen met wazige ogen aan en mompelde „ik ben
gevallen, ben iets vergeten, vergeten".
„Wat bent u vergeten, meneer?", vroeg de jongen vriendelijk.
„Dat weet ik niet, ik weet niet wat ik vergeten
ben", antwoordde de man.
„Hij ruikt naar drank en is volgens mij in de
war", dacht de jongen en zei tegen de man: „Blijf
maar rustig zitten, dan zal ik wel even hulp halen." Kort daarna arriveerde een dienstauto van
de politie. „Dat is 'm", zei de jongen, terwijl hij de
man aanwees. De agenten namen de man bij de
arm en zetten hem in de auto.
„Te veel gezopen", merkten beide politiemannen op. Een nachtje cel zou de man waarschijnlijk wel ontnuchteren.
Die nacht stierf de man in een politiecel. De
volgende dag stond er een klein artikel met foto
in de krant:
'Afgelopen nacht is op 75-jange leeftijd ex-notans Bas de Kort in een politiecel te Amsterdam
overleden. De ex-notaris was opgepakt wegens
overmatig drankgebruik. De heer B. de Kort was de
laatste jaren woonachtig in verpleeghuis Bernardus, wegens ernstige vorm van dementie. Het enige
wat deze gerenommeerde notaris nog onthouden
kon, was zijn dagelijkse gang naar het Amencain
Hotel De reden van overlijden is nog onbekend '

Ze keek hem aan en vertelde hem dat zij juriste
was op een advocatenkantoor en dat ze van stiptheid hield.
Ondertussen was hij al aan zijn vierde cognacje
bezig. Als hij niet oppaste zou hij nog de tel kwijt
raken. De vrouw keek op haar horloge en merkte
op dat 'hij' toch niet meer zou komen. Ze trok
haar jas aan en stond op. Ze zei dat ze het prettig
had gevonden met hem te praten. Hij vertelde dat
hij iedere dag om deze tijd in het café kwam, en
haar gezelschap aangenaam vond, ondanks dat
zij met een ander doel gekomen was.
Ze gaf hem een hand en zei dat haar naam Lucy
was, Lucy den Hartog.
Daarop verliet ze het Americain.
Haar naam kwam hem vaag bekend voor, hij
had die naam wel eens eerder gehoord, maar kon
zich niet herinneren waar en in welke context. Hij
bestelde nog een cognac en pakte zijn krant. Maar
al snel dwaalden zijn gedachten af, naar die
JET VAN DER MEIJ
vrouw. Zou hij haar nog eens zien, zou ze hem
Amsterdam
leuk vinden? Hij was toch nog best de moeite
ATV-redactie heeft aan dit verhaal de titel De
waard en bovendien niet onknap om te zien.
Hij vroeg de ober om de rekening, betaalde en afspraak gegeven.
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Dag dokter
OEIEMORGEN dokter, ik
wou u even lastigvallen over
iets dat me dwarszit; maakt u
zich maar niet ongerust want het
duurt echt maar even.
Nou heb ik vanmorgen voor do
derde keer geprobeerd om het mijn
vrouw uit te leggen maar als u hol
mij vraagt heeft ze het nog steeds
met begrepen, of ze doet alsof.
Kijk, het gaat er niet zo zeer om
dat ik niet tussen die oude mensen
wil zitten. Tenslotte word ik ook al
achtenzeventig. Maar je bent je vnjheid toch voor een groot deel kwi]t
niet?
Okay, je mag natuurlijk zelf bepalen hoe laat je naar bed wil; ja, dat
moest er nog bijkomen, dat om tien
uur de lichten uitgaan ... Maar kijk,
ik wil gewoon niet dat wanneer ik de
gang op ga meteen drie of vier van
die wijfies aan me vragen: „Waar
gaat u heen mijnheer? Fijn een wandelingetje maken? Mooi weer eh,
mijnheer?" Dat moet ik niet dokter;
dat wil ik met! Het is een vrouwenwereldje, dat weet u vast wel. Er
zitten in zo'n tehuis vaak 93 vrouwen en 7 mannen, begrijpt u wat ik
bedoel? Stikzenuwachtig word ik
van het idee alleen al. Komt u wel
eens in zo'n tehuis?
Kijk, het zal er best goed geregeld
zijn, daar niet van. Maar je bent je
vrijheid kwijt. Als ik 's avonds eens
een keertje doorzak . . . zo'n doodenkel keertje, u wéét wel. Dan gaat
mijn vrouw mij niet uitgebreid zitten opwachten. Niks geen paniek. Ze
weet waar ik ben. Ze gaat gewoon
naar bed en als ik laat thuiskom dan
doe ik héél zachtjes. Dat is grotendeels eigenbelang, dat snapt u wel.
De ochtend daarna dan zegt zij
helemaal niets en ik heel weinig en
in de loop van de dag dan groeien we
weer naar elkaar toe . . . niks aan de
hand.
Maar in zo'n tehuis gaat ze dat
natuurlijk helemaal anders doen. Ik
hoor het haar al zeggen tegen die
zuster achter de balie: „Kwart over
elf en hij is nog steeds niet terug.
Moeten we de politie niet waarschuwen?"
Nou kijk, dat soort dingen ... Zo'n
tehuis maakt je oud! Ik ga er niet in
al gaat ze op d'r kop staan. Dan gaat
ze maar alléén. Dan krijgt zij haar
eten maar door een luikje aangegeven. Net als in de Bajes!
Trouwens ik heb gehoord dat al
die vrouwen op je gaan loeren. Ze
zien een prooi in je; ze willen je allemaal hebben!
Daar ben ik bang voor dokter.
Daar kan ik 's nachts niet van slapen. Dan zie ik in gedachten al die
vrouwen om mij heen staan. Ze sluiten me in. Ze spelen een spelletje
met mij ... ik hoor ze zingen, verdomd dokter, ik hoor ze zingen. „De
bo-ööm, debo-ööm wordt hoe langer
hoe dikker..." En in het midden
van die vrouwenkluwen sta ik dokter en mijn hart bonst als een gek en
het zweet breekt me uit. Ü denkt dat
het een droom is. Maar het is geen
droom, het is Vooruitzien!
Mijn vrouw begrijpt het niet. Die
zegt almaar: „Jaap, het is net een
chic hotel. Alles wordt voor je gedaan. En omdat we met z'n tweeen
zijn krijgen we twee mooie kamers.
Net een hotelsuite. Je hoeft nooit
meer met boodschappen te slepen... Er is een pedicure en er is
een kapperszaak ... En dan gaat ze
helemaal glimmen dokter. Het idee
alleen al maakt haar blij. Weet u wat
ze óók zegt: „Er is natuurlijk heel
vaak iemand jarig en dan wordt er
gezongen en er wordt getrakteerd."
Hoe ze daar aankomt mag Joost weten. Zij is in ieder geval niet bang dat
ze helemaal door andere vrouwen
wordt ingekapseld. Daar ligt zij niet
van wakker!
Ik dacht' kom ik ga eens even
langs de dokter; horen wat die er van
vindt! Doet u meteen mijn taloeddruk maar even, ik ben hier nu toch.
Wat vindt u er nou van dokter? Ik
heb zo'n fijn eigen café, weet u wel
met vrinden waar ik een kaartje mee
leg of een biljartje mee doe.
Allemaal zo'n beetje van dezelfde
leeftijd. Ik woon al veertig jaar m die
buurt... Kijk mij nou dokter, ik sta
gewoon te janken!
Ik doe graag wat mijn vrouw me
vraagt, het is een puik mens en een
goeie moeder maar deze keer heb ik
er moeite mee... „Wat, is mijn
bloeddruk veel te hoog? Dat komt
ervan. Allemaal spanningen! Geeft u
me maar iets kalmerends dokter, en
iets om te slapen. TJ hebt me niet
écht kunnen helpen dokter maar het
heeft me toch goedgedaan. Even een
gesprek van twee mannen onder elkaar ...
En dat zo'n bejaardentehuis net
een hotel is vind ik geen aanbeveling.
Zou u driehonderdvijfenzestig dagen op vakantie willen . . . Nee toch 9
Nou, ik begrijp dat u m tijdnood
zit. Ik ga maar weer op huis aan
Oost West, thuis best...
Ja, daar kunt u om lachen, u hebt
gevoel voor humor: „Thuis best!"
Bedankt voor het recept... dag
dokter.

G

E. FRANKE
Amsterdam
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wij wensen allen

een voorspoedig 1992
-

.•;.,.>; . . .

V..

•••>•,..;

. ;.:

LOUIS
BUNDERS

Johan en Carrie

Folkers

Dalman

wenst u een
schade-vrij 1992

Jan Snijerplein 3,
2042 KL Zandvoort

wensen vrienden en
bekenden

wenst u een
opbouwend 1992

een gelukkig 1992

|

••'. ..
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Ejnm

Verzekeringskantoor

AANNEMINGSBEDRIJF

- .:• .

•

,

V-A-G

Audi

woningbouwvereniging

AUTO STRIJDER BV

EENDRACHT MAAKT MACHT

Burg. van Alphenstraat 102
Van Lennepweg 104,
Zandvoort, telefoon 02507-14565

Astrid, Fred en Prisca

wenst al haar leden
een huiselijk 1992

wensen iedereen een te gek

Wij wensen al onze cliënten een
goed rijdend 1992

1992
SCHILDERS- EN
AFWERKINGSBEDRIJF

H. L. C. LANSDORP

AUG. v.d. MME

JUWELIER-HORLOGER
Kerkstraat 33, telefoon 12359

Marisstraat 13a, Zandvoort,
telefoon 15186

Slagerij
Vreeburg

wenst geachte clientèle en
vrienden een voorspoedig en
gelukkig 1992

wenst cliënten, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1992

Haltestraat 54
wenst iedereen
een héél smakelijk

jan koster
bouwen aannemingsbedrijf

DRUKKERIJ VAN PETEGEM BV
Kerkpad 6, telefoon 12793
Aan allen veel

zeestraat 40, 2042 Ie zandvoort
telefoon 02507-12013

geluk en
voorspoed

>

foegewensf

wens/ cliënten en bekenden
een voorspoedig nieuwjoor.

1992
Wij wensen al onze familieleden, vrienden en
bekenden een gezond en prima 1992

Assurantiekantoor
KRIJNEN/KEMPEN AAR

Tonny, Mieke en Normen Zwaanenburg

VERZEKERINGEN - FINANCIERINGEN HYPOTHEKEN

Dier - Plezier

wenst onze cliënten een
voorspoedig nieuwjaar.

Grote Krocht 28
wenst alle dieren
(bazen)
een voorspoedig

Fr. Zwaanstraat 56 - 2042 CD Zandvoort - tel. 02507-18023
Abr. Mensstraat 4 - 2015 JR Haarlem - tel. 023-244341

„Mobil" Stafion
Lehman BV

Passage 37 - Zandvoort

Centrale verwarming
Airconditioning
Gas- en oliestpokinstallaties
D"ö Luchtbehandeling

Vondellaan IA
2041 BA Zandvoort
tel. 02507-13309

^ VAN DESSEN en Zn.
CENTRALE VERWARMING

Steengrill Restaurant
De vereniging

Tel:

wenst iedereen
een gezond en gelukkig
1992

02507-12972

een voorspoedig nieuwjaar
Chinees
Restaurant

KEESMAN
verf - glas - behang en
verkoop petroleum
Jan Steenstraat 1
Zandvoort

lALTESTRAAT 69 - ZANDVOORT - TEL. 02507-178971?

wenst alle cliënten en bekenden
'a Happy New Year.

Loes, Rinus, Toos, Mary,
Carolien en Bea

Als een van uw goede voornemens in 1992

Makelaar o.g.

wensf geachte clientèle, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1992

Steengrillrestaurant
„De Vuurboet"
wenst iedereen een gelukkig en
gezond 1 992!!

Goede voornemens

H. W. COSTER BV
Burg. Engelbertsstraat 11,
Zandvoort - tel. 15531

„De Vuurboet"

VROUWEN VAN NU

Bilderdijkstraat 30

wensf alle klanten een gezond en een
voorspoedig Nieuwjaar

Sport- en Zonnecentrum

wenst al z'n clientèle
een gelukkig en
gezond 1992

1992

R. v. KOUTEREN
Sig. mag. „De Vonk"

Sonneveld Sporting

wenst alle
leerlingen, klanten
en bekenden een
gelukkig en
gezond 1992

NVM
MAKELAAR

wenst allen een
voorspoedig 1992

GEZONDER eterfis, dan vindt u in uw Echte Bakker een
goede partner.
Het bakken van goed (en lekker)
brood is bij hem al sinds jaar en dag
.
f
een ingebakken gewoonte. Een
gezond en gelukkig nieuwjaar
toegewenst.

Boekhandel
DE KROCHT
wensen iedereen een

Echte Bakker Balk
Hogeweg 28

stikke goed 1992

Zandvoorts Verzekerings Service
en Kar! Grannetia Vastgoed

Henk van der Feer
Haarverzorging

wensen cliënten en
bekenden een voorspoedig
nieuwjaar
HELMERSTRAAT 11
Wilhelminastraat 3
Zandvoort. Tel. 02507-12150

wenst u allen een voorspoedig
. en goed geknipt 1992 toe.

In 1992 staan wij ook weer
voor u klaar.
Wij wensen u daarom
een goed lopend jaar.

Groente- en fruithandel

J. DALMAN & ZOON
Schoolstraat 1, Zandvoort
wenst vrienden en
bekenden een
voorspoedig nieuwjaar

De Goede Schoenmakerij
Kerkstraat 32, Zandvoort

SLINGER OPTIEK

De organisatoren van de

Timmer- en onderhoudsbedrijf

Gediplomeerd opticien, optometrist o.v.
kontakrlensspecialist A.N.V.C.
Grote Krocht 20A, Zandvoort.
Tel. 02507-14395

VERZAMELBEURS

H. v. d. Donk

ZANDVOORT

LIJSTERSTRAAT 9

wensen deelnemers en bezoekers
een gelukkig en voorspoedig
nieuwjaar.

. wenst iedereen een
voorspoedig en gezond
nieuwjaar.

wenst kliënten en
bekenden
een voorspoedig 1992

Het Zandvoorts
Mannenkoor
wenst leden, vriendinnen
en vrienden een
voorspoedig en muzikaal

1992.

KROON MODE
HALTESTRAAT 55
WENST IEDEREEN
EEN HEEL
VOORSPOEDIG 1992
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RENT & BIKE CENTRE
ZANDVÓORT
Passage 20
2042 KT ZANDVÓORT
Telefoon 02507-13343

P A Z
AANNEMINGSBEDRIJF

J. PLEUIER & ZOON B. V.

Hondenkapsalon

„de Wurf"

RENEE

wenst zijn leden en donateurs

wenst alle twee- en
viervoeters
een gelukkig 1992

veul heil en zege
in 't
ankommende jaér.

wenst U een voorspoedig
nieuwjaar

-BLOEMENDAAL-ZANDVOORT-

Folklore vereniging

wenst alle klanten en bekenden
een voorspoedig 1992

Wij wensen u een
heel gelukkig 1992

Het bestuur van de ,,45-jarige"

Zandvoortse Bridgeclub

Ook in 1992
staan wij graag weer voor u klaar.

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF

BLOEMENHUIS

J. BLUYS

Van Stolbergweg 1a, 2042 NW Zandvoort, tel. 17093

wenst iedereen een heel
gelukkig en
gezond 1992!

Confetti

De specialist
in al uw
bloemwerken

wenst clientèle,
vrienden en bekenden een goed en
gezond nieuwjaar.

Foto Boomgaard

Wij wensen u een
heel gelukkig 1992

/. M. Coiffeurs

Grote Krocht 26

wenst iedereen een
kleurrijk en een
positief 1992

Een bloemrijk 1992

Loodgietersbedrijf

SPOLDERS BV

lid van de

Curiestraat 2G
Tel. 12630
2040 AB Zandvoort

wenst u
bloemenmagazijn

~- , -een

ERICA

'i*

wenst vrienden
en bekenden
een voorspoedig 1992

Grote Krocht 24,
Zandvoort

SMEDERIJ

1992

wenst vrienden,
uitzendkrachten en relaties
een voorspoedig 1992 toe

H. Franssen
zonweringen

wenst iedereen
een zonnig 1992

wenst iedereen
een voorspoedig

EFFEKT 2000 BV

wenst klanten en
bekenden
een gelukkig
-nieuwjaar

Voltastraat 32
Zandvoort
Tel. 14623

Snookerbar Zandvoort

UITZENDBURO

Fa. T. C. v. d. Schelde

wenst TZB 4
en vrienden
een voorspoedig

In 1992 staan Monique Ellen, Anita,
Ellen, Malika, Jos, Riek, Aag
weer voor u klaar!

1992

GANSNER & CO.
Broderodestraat 60 - Tel. 1 50 68 - 1 36 12

Fam. van Loon

wenst u allen een
voorspoedig en gezond
nieuwjaar.

verc„ ig i„ 9 v a „
^l:^,^n

TMwensenU
'canfortatef
gasjaar

Haltestraat 65 - Zandvoort
Tel. 12060

Coiffures
voor hem en haar
Uitsluitend volgens afspraak ('s maandags gesloten)

PASSAGE 42

Schoolplein 4, Zandvoort - Tel. 02507-15880.

KAPSALON

wenst alle klanten en bekenden een
voorspoedig nieuwjaar

ZONNESTUDIO
Direktie en medewerkers van

Edith & Ben

De Zandvoortse
' Reddingsbrigade

KEUR
KEUR

schilders

wenst cliënten én relaties een
voorspoedig 1992

glasservice

passage 42 zandvoort 02507-12500

l\ EZ W IK

interieur

wenst IEDEREEN

een gezond en
veilig 1992

r direktie en medewerkers van

/TOERKOOP Reisburo Zonvaart
wensen U een
gezond en reislustig 1992

wensen u een zeer goed 1992
PARADIJSWEG 2 T.O. POLITIEBUREAU ZANDVOORT

KINDERMODE
Buureweg 1-3, 2042 HH Zandvoort,
tel. 02507-16580.

mini
club

Wij wensen
alle mensen
de allerbeste wensen
voor 1992

G. Zwinkels
Haltestraat 30
wenst iedereen een gezond en smaakvol 1992
Voor uw
oudejaarsavond
hebben wij
opgemaakte salade.
Vers op iedere maat
voor u gemaakt.

De nieuwe zomerbrocnures 1992 zijn weer gratis
verkrijgbaar bij onze reisburo's.
De snelle beslissers geven wij dit keer per boeking een
prachtige schoenenzak/toilettas kado.
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